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Εισαγωγή  

     Ο  Αλµπέρ  Καµύ  αποτελεί  µία  ιδιαίτερη  προσωπικότητα .  

Λογοτέχνης ,  φιλόσοφος  αλλά  παράλληλα ,  και  ένας  στοχαστής  σε  ότι  

αφορά  στην  ανθρώπινη  φύση  και  τον  τρόπο  που  αυτή  υπάρχει  και  

εκφράζεται .  Ο  ίδιος  απέρριψε  ότι  κατεστηµένο  υπήρχε:  πολιτικό ,  

κοινωνικό ,  θρησκευτικό  και  ιδεολογικό .   

        Ο  εγκληµατίας  και  ο  τροµοκράτης  είναι  δύο  µορφές  οι  οποίες  

γίνονται  αποδεκτές  µε  φρίκη  και  αποτροπιασµό  από  το  ευρύτερο  

κοινωνικό  σύνολο ,  ειδικότερα  σήµερα .  Το  κίνητρο  τους  όµως ,  µπορεί  

να  τους  αποδώσει  µία  ηρωική  και  επαναστατική  διάσταση ,  ειδικότερα  

σε  οµάδες  ανθρώπων  µε  τους  οποίους  µοιράζονται  κοινές  ιδεολογίες ,  

ενδιαφέροντα  και  στάσεις  ζωής .   

         Σε  µορφές  όπως  ο  εγκληµατίας  και  ο  τροµοκράτης ,  ακούγεται  

οξύµωρο  να  αναζητά  κάποιος  την  ηθική .  Όχι  όµως  για  τον  Καµύ ,  ο  

οποίος  αναζητά  και  καταγράφει  όχι  µόνο  τα  κίνητρα  πίσω  από  

εγκλήµατα  και  τροµοκρατικές  πράξεις ,  αλλά  και  τη  διαφορετική  οπτική  

των  ανθρώπων  που  τα  διαπράττουν .  

      Αυτός  είναι  και  ο  σκοπός  της  παρούσας  µελέτης .  Η  εξέταση  της  

ηθικής  του  εγκληµατία  και  του  τροµοκράτη  έτσι  όπως  αυτή  

παρουσιάζεται  στο  έργο  του  Καµύ .   
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introduction 

      Albert Camus is  a particular personality. Writer, philosopher but 

also, and a thinker in terms of human nature and the way it  operates 

and expressed. He rejected that establishment was: political, social ,  

rel igious and ideological.  

         The criminal and terrorist are two forms which are accepted with 

horror and revulsion from the wider community, especially today. The 

motive, however, can assign them a heroic and revolutionary 

dimension, particularly in groups of people with whom they share 

common ideologies,  opinions and atti tudes.  

          Figures like a criminal and a terrorist,  it  seems paradoxical to  

seek one's morali ty.  But not for Camus, who seeks and captures not  

only the motives behind crimes and terrorist acts, but also the different  

perspective of the people who perpetrate.  

       That is the purpose of this study. An examination of the moral and 

criminal terrorist so as presented in the work of Camus. 
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Πρόλογος  

      Η  ιδιαίτερη  και  αντισυµβατική  προσωπικότητα  του  Καµύ ,  έχει  

απόλυτη  σχέση  µε  το  έργο  του .  Συνεπώς ,  δεν  µπορεί  να  διεξαχθεί  καµία  

µελέτη  για  το  έργο  του ,  πριν  γίνουν  κάποιες  βιογραφικές  αναφορές  

γιατί  ο  τρόπος  που  ζούσε  εξέφραζε  και  τον  τρόπο  που  σκεφτόταν  και  

έγραφε .   

      Ο  Άλµπερ  Καµύ  γεννήθηκε  το  1913 στην  Αλγερία .  Ο  πατέρας  του  

Λισιέν  ήταν  εργάτης  στο  Μοντοβί  της  Αλγερίας .  Εκεί  γεννήθηκε  και  ο  

Αλµπέρ .  Η  καταγωγή  της  µητέρας  του  Αικατερίνη  Σιντές ,  ήταν  από  την  

Ισπανία .  Το  1914, ο  πατέρας  του  Καµύ  σκοτώθηκε  στον  πόλεµο .  Την  

ανατροφή  του  ανέλαβε  η  µητέρα  του  η  οποία  τον  µεγάλωσε  σε  ένα  

φτωχικό  σπίτι  σε  µία  από  τις  λαϊκές  γειτονιές  στο  Αλγέρι .  Η  µητέρα  

του  εργαζόταν  ως  παραδουλεύτρα  και  ο  Καµύ  ζούσε  µαζί  µε  αυτή ,  το  

µεγαλύτερο  αδελφό  του ,  τη  γιαγιά  του  και  τον  παράλυτο  θείο  του  σε  

ένα  χώρο  µόλις  δύο  δωµατίων .
1
 

      Το  φυσικό  ταλέντο  του  νεαρού  Καµύ  εντόπισε  ο  καθηγητής  του  

Λουίς  Ζερµέν  που  τον  βοήθησε  να  κερδίσει  µία  υποτροφία  για  το  

λύκειο .  Όταν  το  1957 ο  Καµύ  κέρδισε  το  Νόµπελ  λογοτεχνίας  το  

αφιέρωσε  σε  αυτόν  τον  καθηγητή  του .  Όσο  ήταν  στο  σχολείο ,  ο  Καµύ  

ανέπτυξε  µεγάλη  αγάπη  για  τον  αθλητισµό  και  ιδιαίτερα  για  το  

ποδόσφαιρο .  Ήταν  καλός  και  ήθελε  να  συνεχίσει  επαγγελµατικά  αλλά  

τον  σταµάτησε  η  φυµατίωση  από  την  οποία  έπασχε  και  προήλθε  από  τα  

άσχηµα  παιδικά  χρόνια  του .  

                                                 
1
 Camus A.  (1971) ,  Ο  επαναστατηµένος  άνθρωπος ,  µτφ .  Τ .  Τσακίρη ,  πρ .  ∆ .  

Θεοδωρακάτος ,  Αθήνα :  Μπουκουµάνης ,  σελ .9 -10.  
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      Μετά  την  πρώτη  εµφάνιση  της  φυµατίωσης ,  ο  Καµύ  πέρασε  ένα  

χρόνο  στο  σπίτι  του  θείου  του  Γκουστάβ  Ακόλτ  για  να  αναρρώσει .  Ο  

θείος  του  ήταν  κρεοπώλης  και  ευκατάστατος  οικονοµικά .  Παράλληλα  

όµως ,  ήταν  ένας  αυτοδίδακτος  άνθρωπος  αλλά  γνωστός  για  τη  διάνοια  

και  το  πνεύµα  του .  Με  την  υποστήριξη  του  θείου  του ,  ο  Καµύ  ένιωσε  

ελεύθερος  να  αναπτύξει  την  αγάπη  του  για  τη  λογοτεχνία .  Ο  ίδιος  ο  

Καµύ  έλεγε  για  τον  θείο  του  ότι  αποτελούσε  την  «παράδοση  του  

Βολταίρου  και  του  αναρχισµού».
2
 

     Αποφοιτώντας ,  ο  Καµύ  εργάστηκε  σε  διάφορα  επαγγέλµατα  για  να  

µπορέσει  να  σπουδάσει  φιλοσοφία .
3
 Μετά  το  λύκειο  έγινε  νοµαρχιακός  

υπάλληλος  και  το  1932 έγινε  φοιτητής  στη  Φιλοσοφική  Σχολή  του  

πανεπιστηµίου  του  Αλγερίου .  Παράλληλα  συνέχισε  να  εργάζεται .  Στη  

Φιλοσοφική  σχολή  δέχτηκε  την  επιρροή  ενός  άλλου  σηµαντικού  

ανθρώπου ,  του  Ζαν  Γκρενιέ .  Ο  Γκρενιέ ,  καθηγητής  του  στη  σχολή  αλλά   

συγγραφέας  και  ο  ίδιος ,  µύησε  τον  Καµύ  στη  φιλοσοφία  του  Μπερξόν  

και  του  Νίτσε .   Ο  Γκρενιέ  ήταν  αυτός  που  έπεισε  τον  Καµύ  ότι  έπρεπε  

να  συµµετέχει  πιο  ενεργά  στο  Κοµµουνιστικό  Κόµµα  της  Αλγερίας .
4
 

      Ο  Γκρενιέ  µε  τη  σειρά  του  τον  µύησε  στον   συνδικαλισµό  και  τον  

ενένταξε  στο  Κοµµουνιστικό  Κόµµα .  Ο  Γκρενιέ  πίστευε  ότι  η  πιο  

αποτελεσµατική  κίνηση  που  µπορούσε  να  κάνει  ο  Καµύ  ήταν  να  

συµµαχήσει  µε  τους  υπόλοιπους  διανοούµενους  σοσιαλιστές  που  ήδη  

εργάζονταν  για  το  Κόµµα .  Ο  Καµύ  δεν  ήταν  ποτέ  µαρξιστής  και  ήταν  

ενάντια  των  απόψεων  του  Λένιν  και  του  Στάλιν .   Το  1935, ο  Καµύ  

έγινε  µέλος  του  Κοµµουνιστικού  Κόµµατος  Γαλλίας  τελικά .  Αργότερα  

όµως ,  το  Κόµµα  θα  τον  διέγραφε  γιατί  υποστήριξε  τους  γηγενείς  στην  

Αλγερία .  Οι  γηγενείς  στην  Αλγερία  είχαν  λίγα  ή  και  καθόλου  

δικαιώµατα  και  τους  συµπεριφέρονταν  σαν  να  ήταν  πολίτες  δεύτερης  

                                                 
2
 Camus A.  (1971)  Ο  επαναστατηµένος  άνθρωπος ,  µτφ .  Τ .  Τσακίρη ,  πρ .  ∆ .  

Θεοδωρακάτος ,  Αθήνα :  Μπουκουµάνης ,  σελ .10.  

3
 Καµύ  Α . (1998) ,  Η  παρεξήγηση ,  µτφ .  Γ .  Θηβαίος ,  Αθήνα :  ∆ωδώνη ,  σελ .  9 .  

4
 Lea S.  (2005) ,  The Albert  Camus Biography,  in  h t tp : / /www.camus-

soc iety.com/alber t -camus-bio .html .  
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κατηγορίας .  Αρχικώς ,  οι  κοµµουνιστές  τους  υπερασπίζονταν  αλλά  στη  

συνέχεια  οπισθοχώρησαν  όταν  ο  Στάλιν  συνειδητοποίησε  ότι  θα  

χρειάζονταν  τους  Γάλλους  ως  συµµάχους  σε  περίπτωση  που  οι  

Γερµανοί  επιτίθονταν .
5
 

          Το  1936 ο  Καµύ  παρουσίασε  τη  διπλωµατική  του  εργασία  που  

είχε  ως  θέµα  τις  σχέσεις  του  ελληνισµού  και  του  χριστιανισµού  στο  

έργο  του  Πλωτίνου  και  του  Αγίου  Αυγουστίνου .  ∆εν  κατάφερε  όµως  να  

γίνει  καθηγητής  φιλοσοφίας  και  να  ακολουθήσει  ακαδηµαϊκή  

σταδιοδροµία  λόγω  της  φυµατίωσης .   

       Εκείνη  την  εποχή ,  τον  κερδίζει  το  θέατρο .  ∆ηµιουργεί  τον  θίασο  

«L’ Equipe» και  διασκευάζει  γι’ αυτόν ,  τα  έργα  «Τον  καιρό  της  

περιφρόνησης» του  Μαλρώ ,  «Προµηθέας» του  Αισχύλου  και  «Αδελφοί  

Καραµαζώφ» του  Ντοστογιέφσκι .
6
 Το  1936 παρουσιάζεται  και  το  

πρώτο  του  θεατρικό  έργο  µε  τίτλο  «Εξέγερση  στις  Αστουρίες». Την  

ίδια  χρονιά  επίσης ,  ο  Καµύ  συµµετείχε  στο  θίασο  και  ως  ηθοποιός .
7
 

      Το  1938, η  εφηµερίδα  «Αλζέρ  Ρεπουµπλικέν» προσέλαβε  τον  Καµύ  

ως  δηµοσιογράφο .  Ήταν  υπεύθυνος  να  καλύπτει  τα  θέµατα  από  το  

Αλγέρι .  Η  εργασία  αυτή  ήταν  χρήσιµη  στο  Καµύ  µε  δύο  τρόπους  αφού  

του  παρείχε  ένα  σταθερό  εισόδηµα  αλλά  και  µία  πολιτική  πλατφόρµα  

που  του  έλειπε  µετά  από  τη  διαγραφή  του  από  το  Κοµµουνιστικό  

Κόµµα .
8
 

     Ενώ  η  φήµη  του  Καµύ  άρχισε  να  διαδίδεται  και  στην  Ευρώπη ,  

παράλληλα  άρχισε  και  η  άνοδος  του  φασισµού .  Ο  Καµύ  έφυγε  από  το  

Αλγέρι  και  άρχισε  να  ταξιδεύει  θέλοντας  να  δει  τι  συµβαίνει  σε  αυτή  

την  ιδιαίτερα  ταραγµένη  περίοδο .  Πήγε  στην  Ισπανία ,  την  Ιταλία ,  την  
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Τσεχοσλοβακία ,  τα  Βαλκάνια  και  λίγο  πριν  ξεσπάσει  ο  πόλεµος ,  πήγε  

στο  Παρίσι  µετά  από  πρόσκληση  του  Μαλρώ .  Ο  διάσηµος  πλέον  

Μαρλώ  διάβασε  τα  χειρόγραφα  του  «Ξένου» και  αντιλήφθηκε  αµέσως  

τι  θα  πρόσφερε  ο  Καµύ  όχι  µόνο  στη  λογοτεχνία  αλλά  και  στον  κόσµο .
9
 

         Το  1940 απορρίπτεται  το  αίτηµα  του  για  στράτευση  λόγω  της  

υγείας  του .  Ο  Καµύ  όµως  εντάχθηκε  στην  αντίσταση  και  ήταν  ένα  από  

τα  πιο  σηµαντικά  µέλη  της  κατά  την  περίοδο  της  Γερµανικής  κατοχής .
10

 

      Επαγγελµατικά ,  την  περίοδο  του  πολέµου  η  κατάσταση  δεν  ήταν  

ευνοϊκή  για  τον  Καµύ .  Η  «Αλζέρ  Ρεπουµπλικέν» έκλεισε  µε  το  

ξέσπασµα  του  πολέµου  και  αντικαταστάθηκε  για  ένα  µικρό  χρονικό  

διάστηµα  από  την  «Σουάρ  Ρεπουµπλικέν» που  εξέδιδε  ο  Καµύ  και  ο  

Πασκάλ  Πιά .  Και  αυτή  όµως  έκλεισε  το  1940 και  ο  Καµύ  πήγε  στο  

Παρίσι  για  να  εργαστεί  για  την  «Παρί  Σουάρ» ως  στοιχειοθέτης .  Η  

εργασία  αυτή  δεν  του  άρεσε  καθόλου .  Το  Παρίσι  προκαλούσε  

κατάθλιψη  στον  Καµύ ,  δεν  γνώριζε  σχεδόν  κανένα  και  το  περιεχόµενο  

της  εφηµερίδας  που  ασχολούνταν  µόνο  µε  εγκλήµατα  και  σκάνδαλα  δεν  

τον  ενδιέφερε  καθόλου .   

     Στο  Παρίσι  όµως  ο  Καµύ  βρήκε  χρόνο  να  ασχοληθεί  µε  τη  

συγγραφή .  Τον  Ιούλιο  του  1942 εξέδωσε  τον  «Ξένο» και  τρεις  µήνες  

αργότερα ,  τον  Οκτώβριο ,  εξέδωσε  το  «Μύθος  του  Σίσυφου». Από  το  

1944 ο  Καµύ  άρχισε  να  αποκτά  µεγαλύτερο  κοινό  ως  αρχισυντάκτης  

της  «Κοµπάτ», της  κρυφής  εφηµερίδας  της  αντίστασης .   

         Μετά  την  απελευθέρωση ,  ο  Καµύ  συνέχισε  να  είναι  

αρχισυντάκτης  της  «Κοµπάτ» και  το  1945 έγινε  η  πρώτη  του  

συνάντηση  µε  τον  Ζαν  Πολ  Σάρτρ .
11

 

                                                 
9
 Camus A.  (1971) ,  Ο  επαναστατηµένος  άνθρωπος ,  µτφ .  Τ .  Τσακίρη ,  πρ .  ∆ .  

Θεοδωρακάτος ,  Αθήνα :  Μπουκουµάνης ,  σελ .11.  

10
 Καµύ  Α .  (1998) ,  Η  παρεξήγηση ,  µτφ .  Γ .  Θηβαίος ,  Αθήνα :  ∆ωδώνη ,  σελ .  10.  

11
 Lea S.  (2005) ,  The Albert  Camus Biography,  in  h t tp : / /www.camus-

soc iety.com/alber t -camus-bio .html .  



 

 

 

 

 11 

                Την  ίδια  χρονιά ,  το  θεατρικό  του  έργο  «Καλιγούλας» 

παίχτηκε  για  πρώτη  φορά  στο  Παρίσι .  Την  χρονική  περίοδο  1946-47, ο  

Καµύ  έκανε  µία  περιοδεία  διαλέξεων  στις  Ηνωµένες  Πολιτείες  

Αµερικής .  Από  το  1949 µέχρι  και  το  1951, η  φυµατίωση  άρχισε  πάλι  να  

ταλαιπωρεί  τον  Καµύ .  Το  1951 ο  Καµύ  εξέδωσε  το  «Επαναστατηµένος  

άνθρωπος». Τόσο  ο  ίδιος  όσο  και  το  έργο  του  δέχτηκαν  σφοδρή  κριτική  

από  τον  Σαρτρ  και  το  περιοδικό  του  «Μόντερν  Τάιµς». Η  σχέση  των  

δύο  ανδρών  δέχτηκε  σφοδρό  πλήγµα  και  οι  δύο  δεν  τα  ξαναβρήκαν  

ποτέ .  Αυτή  η  επίθεση  πλήγωσε  πολύ  τον  Καµύ  που  έπαθε  κατάθλιψη .   

        Όταν  το  1956 εκδόθηκε  «Η  πτώση»,  ο  Σαρτρ  επαίνεσε  το  έργο  και  

αναφέρθηκε  στην  επιστροφή  του  «παλιού  Καµύ». Το  1957, ο  Καµύ  

κέρδισε  το  Νόµπελ  λογοτεχνίας .
12

 

   Στις  4 Ιανουαρίου  1960, ένα  αυτοκίνητο  που  οδηγούσε  ο συγγενής του 

στενού του φίλου Γκαλιµάρ παρεκκλίνει της πορείας του και ρίχνει το αυτοκίνητο σε 

ένα δέντρο. Ο  µόνος  νεκρός  αυτού  του  ατυχήµατος  ήταν  ο  Καµύ  που  

ήταν  µόλις  47 ετών .  Ο  Σαρτρ  στη  νεκρολογία  του ,  ανέφερε  µεταξύ  

άλλων:  

«…..Στον  αιώνα  µας  ο  Αλµπέρ  Καµύ  ήταν  ο  γνήσιος  απόγονος  µιας  

γενιάς  φιλοσόφων  της  ηθικής  µε  σύγχρονες  αντιλήψεις ,  που  στο  έργο  

τους  παρουσιάζεται  ότι  καλύτερο  και  συνάµα  πρωτοποριακό  έχουν  να  

επιδείξουν  τα  γαλλικά  γράµµατα…..Ο  Καµύ  υπήρξε- κι  αυτό  µπορούµε  

να  το  βεβαιώσουµε- η  ίδια  η  αδιάσειστη  διακήρυξη  της  ηθικής .  Έστω  

και  ελάχιστη  σκέψη  να  διαθέτει  κανείς ,  είναι  πραγµατικά  αδύνατο  ν’ 

αντιταχτεί  στις  ανθρώπινες  αξίες  που  ο  Καµύ  κρατούσε  σφιχτά  στα  

χέρια  του….Ήταν  ο  πυρήνας  που  γύρω  του  περιστρέφονται  µε  ταχύτητα  

τα  ηλεκτρόνια  του  κόσµου  της  ζωής  και  του  πνεύµατος .  Θα’ πρεπε  ή  να  
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τον  αγνοήση  κανείς  ολότελα ,  ή  να  τον  εντάξει  µέσα  σ’ αυτό  που  

αποτελεί  το  σύγχρονο  πνευµατικό  µας  παρόν».
13

 

     Η  βιβλιογραφία  του  Καµύ  αποτελείται  από  τα  έργα:   «Ο  ξένος» (L’  

étranger)- 1942, «Η  πανούκλα» (La peste)- 1947, «H πτώση» (La 

chute)- 1956, «Ο  ευτυχισµένος  θάνατος» (La mort heureuse)- Το  έργο  

γράφτηκε  την  περίοδο  1936-1938 αλλά  εκδόθηκε  το  1970 µετά  το  

θάνατο  του  συγγραφέα ,  «Ο  πρώτος  άνθρωπος» (Le premier homme)- 

Ηµιτελές ,  εκδόθηκε  το  1995 µετά  το  θάνατο  του  συγγραφέα ,  «Η  εξορία  

και  το  βασίλειο» (L’ exil et le royaume)- 1957, «Καλιγούλας» 

(Caligula)- Γράφτηκε  το  1938 αλλά  παίχτηκε  για  πρώτη  φορά  το  1945, 

«Η  παρεξήγηση» (Le malentendu)-1944, «Κατάσταση  πολιορκίας» (L’ 

état de siege)-1948, «Οι  δίκαιοι» (Les justes)-1949, «Εξέγερση  στις  

Αστουρίες» (Revolte dans les Asturies)-1936, «Από  την  καλή  κι  απ’ 

την  ανάποδη» (L’ envers ét   l ’ endroit)- Συλλογή  δοκιµίων ,  1937, 

«Γάµοι ,  δοκίµια  και  εντυπώσεις» (Noces)-1939, «Ο  µύθος  του  

Σίσυφου» (Le mythe de Sisyphe)-1942, «Ο  επαναστατηµένος  

άνθρωπος» (L’ homme révolté)-1951, «Το  καλοκαίρι» (L’ été)-1954, 

«Γράµµατα  σ’ ένα  Γερµανό  φίλο» (Lettres a un ami allemand)-1948, 

«Σηµειωµατάρια  1935-1942» (Carnets I)-  1962, «Σηµειωµατάρια  1942-

1951» (Carnets II)- 1964, «Σηµειωµατάρια  1951-1959» (Carnets III)- 

1989, «Σκέψεις  για  την  λαιµητόµο» (Reflexions  sur la guillotine)-

1957. 
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Κεφάλαιο  1: Η  έννοια  του  εγκληµατία  

1.1.Ορισµός  του  εγκλήµατος  και  του  εγκληµατία  

         Ένας  γενικότερος  ορισµός  του  εγκλήµατος  είναι  ότι  αποτελεί  

«ανθρώπινη  επικίνδυνη   αντικοινωνική  συµπεριφορά».
14

  

         Η  νοµική  έννοια  του  εγκλήµατος  σύµφωνα  µε  το  Ποινικό  ∆ίκαιο  

είναι  ότι  «το  έγκληµα  είναι  µία  νοµική  κατασκευή ,  µία  από  τις  πολλές  

έννοιες  του  πλήθους  των  ποινικών  εννοιών .  Από  την  άποψη  αυτή ,  

ειδικότερα ,  το  έγκληµα  είναι  ότι  ορίζει  ο  ποινικός  νοµοθέτης  σε  µία  

αφηρηµένη  διάταξη  του  νόµου ,  απειλώντας  µε  ποινή   στην  περίπτωση  

παραβίασης  των  ορισµών  του».
15

  

   Το  έγκληµα  αποτελεί  µία  µορφή  παραβίασης  των  ποινικών  κανόνων .  

Οι  ποινικοί  κανόνες  δεν  είναι  τίποτα  άλλο  από  κοινωνικούς  κανόνες  

επικυρωµένους  από  την  πολιτεία ,  από  τους  οποίους  ορίζεται  το  δίκαιο .   

         Η  συµπεριφορά  των  ανθρώπων  η  οποία  διαµορφώνεται  βάσει  

αυτών  των  κανόνων ,  τους  κατατάσσει  σε  δύο  κατηγορίες :  

• Αυτούς  που  συµπεριφέρονται  χρήσιµα  και  επιθυµητά  ως  προς  τις  

κοινωνικές  προσδοκίες  και  τα  κοινωνικά  συµφέροντα .  

• Αυτούς  που  συµπεριφέρονται  ανεπιθύµητα  και  επιβλαβή  ως  προς  

τις  κοινωνικές  προσδοκίες  και  τα  κοινωνικά  συµφέροντα .
16

  

          Συνεπώς ,  ως  αντικοινωνική  συµπεριφορά   χαρακτηρίζεται  η  

συµπεριφορά  που  παρουσιάζουν  τα  άτοµα  που  ανήκουν  στην  δεύτερη  
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οµάδα  και  των  οποίων  οι  ενέργειες  δεν  είναι  σύννοµες  µε  τους  

κοινωνικούς  κανόνες .
17

  

          Για  τους  εγκληµατολόγους ,  «η  απόκλιση  ή  αποκλίνουσα  

συµπεριφορά  σηµαίνει  τη  συµπεριφορά  που  εκτρέπεται  από  τους  

παραδεγµένους  κανόνες  ή  κατά  άλλη  διατύπωση ,  «συµπεριφορά  µη  

αποδεκτή».
18

  

      Η  αποκλίνουσα  συµπεριφορά  δεν  ταυτίζεται  µε  την  εγκληµατική  

συµπεριφορά  αλλά  την  περιλαµβάνει  και  οριοθετείται  «από  κοινωνικές  

οµάδες  που  δηµιουργούν  την  απόκλιση  θεσπίζοντας  κανόνες  των  

οποίων  η  παραβίαση  αποτελεί  απόκλιση».
19

  

       Στην  εγκληµατολογία ,  το  έγκληµα  αποτελεί  «ένα  πραγµατικό  

πρόβληµα  της  καθηµερινής  ζωής ,  ένα  κοινωνικό  γεγονός  µε  απτές  

διαστάσεις».
20

  

    Την  κοινωνική  φύση  του  εγκλήµατος  προσδιόρισε  και  ο  Edwin 

Sutherland, και  πιο  συγκεκριµένα  ως  κοινωνικό  φαινόµενο  το  οποίο  

αποτελείται  από  τρία  στοιχεία:  

1.  µία  αξία ,  την  οποία  αποδέχεται  κάποια  κοινωνική  οµάδα  ή  ένα  

µέρος  της  µε  µεγάλη  πολιτική  σηµασία ,  

2.  την  αποµόνωση  ή  την  πολιτιστική  σύγκρουση ,  µε  µέρος  της  

ανωτέρω  οµάδας  που  δεν  αποδέχεται  ή  εκτιµά  κατάλληλα  της  

αξία ,  θέτοντας  της  έτσι  σε  κίνδυνο  ή  αµφισβήτηση ,  
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3.  τη  προσφυγή  σε  δυναµικό  εξαναγκασµό ,  που  την  ασκούν  αυτοί  

που  υπερασπίζουν  και  αποδέχονται  την  αξία  έναντι  αυτών  που  

δεν  το  κάνουν .
21

  

   Το  σύνολο  των  διαφόρων  ειδών  εγκληµάτων  αποτελούν  την  

εγκληµατικότητα ,  λαµβάνοντας  υπόψη  δύο  στοιχεία  της  απαραίτητα ,  

την  κοινωνική  οµάδα  και  το  έγκληµα ,  και  δύο  όρους  που  τη  

προσδιορίζουν ,  το  τόπο  και  το  χρόνο .  Αυτά  τα  χαρακτηριστικά  είναι  

απαραίτητα  λόγω  του  προσδιορισµού  του  τι  αποτελεί  έγκληµα  και  τι  

όχι ,  κατάσταση  που  διαφέρει ,  λόγω  των  νόµων ,  από  χώρα  σε  χώρα .  

∆ηλαδή ,  η  ίδια  δράση  µπορεί  σε  µία  χώρα  να  αποτελεί  έγκληµα  ενώ  σε  

µία  άλλη  όχι .
22

 

       Οι  θεωρίες  περί  του  εγκλήµατος  δεν  έχουν  µόνο  επιστηµονικό  

υπόβαθρο ,  αλλά  και  φιλοσοφικό  και  µεταφυσικό .  Για  τους  τραγικούς  

ποιητές  «η  µοίρα  αποτελεί  την  κυριότερη  αιτία  των  εγκληµάτων .  Η  

ανάγκη  κατευθύνει  το  δράστη  στην  τέλεση  του  εγκλήµατος  του».
23

 

         Ο  Πλάτων  θεωρούσε  ότι  το  έγκληµα  είναι  «έκφραση  κάποιας  

ασθένειας  της  ψυχής  ή  αποτέλεσµα  ελλιπούς  παιδείας», άποψη  που  

επιβεβαιωνόταν  από  αυτή  του  Σωκράτη  ότι  η  ανθρώπινη  θέληση  

κατευθύνεται  προς  το  καλό  που ,  άλλωστε ,  αποτελεί  και  τον  τελικό  

σκοπό  του  ανθρώπου  («ουδείς  εκών  κακός»).
24

  

                                                 
21

 Αλεξιάδης  Σ .  (1996) ,  Εγχειρ ίδιο  εγκληµατολογίας ,  Θεσσαλον ίκη :  Σάκκουλα ,  

σελ .44.  

22
 Αλεξιάδης  Σ .  (1996) ,  Εγχειρ ίδιο  εγκληµατολογίας ,  Θεσσαλον ίκη :  Σάκκουλα ,  

σελ .99.  

23
 Φαρσεδάκης  Ι .  (1990) ,  Η  εγκληµατολογ ική  σκέψη .  Από  την  αρχαιότητα  ως  τ ις  

µέρες  µας ,  Αθήνα :  Νοµική  Βιβλιοθήκη ,  σελ .20.  

24
 Φαρσεδάκης  Ι .  (1990) ,  Η  εγκληµατολογ ική  σκέψη .  Από  την  αρχαιότητα  ως  τ ις  

µέρες  µας ,  Αθήνα :  Νοµική  Βιβλιοθήκη ,  σελ .20.  
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          Ο  Αριστοτέλης  θεωρούσε  ότι  «το  έγκληµα  είναι  προϊόν  της  

θέλησης  του  δράστη  και  ότι  η  θέληση  αυτή  πηγάζει  από  τα  πάθη  και  τις  

επιθυµίες  του».
25

 

          Οι  Επικούρειοι  και  οι  Στωικοί  φιλόσοφοι ,  επικεντρώθηκαν  στην  

εγκληµατογενετική  σηµασία  των  κοινωνικών  όρων ,  θεωρία  που  

ασπάστηκαν  και  οι  πατέρες  της  εκκλησίας .
26

  

          Ο  Durkheim θεωρεί  έγκληµα  «κάθε  πράξη  η  οποία ,  σε  

οποιοδήποτε  βαθµό ,  προσδιορίζει  κατά  του  δράστη  της  αυτή  την  

χαρακτηριστική  αντίδραση  που  ονοµάζεται  ποινή».
27

  

         Ως  προέκταση  της  θεωρίας  του  Durkheim  «η  ανοµία  είναι  σε  

κάθε  περίπτωση  µία  κατάσταση  απόκλησης  από  τα  ήθη ,  που  οφείλεται  

σε  γενικότερους  κοινωνικούς  λόγους ,  οι  οποίοι  και  συνδέονται  άµεσα  

µε  την  διαδικασία  της  κοινωνικής  µεταβολής  και  ο  ανοµικός  άνθρωπος  

είναι  amoral,  ηθικά  «ευέλικτος», κινητικός  και  ασυνεπής».
28

  

      Όπως  διαφαίνεται ,  το  έγκληµα  φιλοσοφικά  σχετίζεται  µε  την  

έννοια  της  ηθικής .  Ο  Καντ  αναφέρει  τον  ηθικό  στοχασµό  ως  τον  τρόπο  

επιβεβαίωσης  του  ανθρώπου .  Μέσα  στο  γενικότερο  φυσικό  σύστηµα  το  

πρόσταγµα  και  το  δικαίωµα  καθορισµού  δεν  ανήκει  στον  άνθρωπο  αλλά  

στην  φύση  που  είναι  ανώτερη  απ’ αυτόν  και  στην  οποία  ανήκει  εξ’ 

ολοκλήρου .  Ο  ηθικός  στοχασµός  όµως  επιτρέπει  στον  άνθρωπο  να  

καθορίσει  τον  τρόπο  που  θα  υπάρξει  και  θα  συµπεριφερθεί  αφού  έχει  

                                                 
25

 Φαρσεδάκης  Ι .  (1990) ,  Η  εγκληµατολογ ική  σκέψη .  Από  την  αρχαιότητα  ως  τ ις  

µέρες  µας ,  Αθήνα :  Νοµική  Βιβλιοθήκη ,  σελ .20.  

26
 Φαρσεδάκης  Ι .  (1990) ,  Η  εγκληµατολογ ική  σκέψη .  Από  την  αρχαιότητα  ως  τ ις  

µέρες  µας ,  Αθήνα :  Νοµική  Βιβλιοθήκη ,  σελ .23.  

27
 Φαρσεδάκης  Ι .  (1990) ,  Η  εγκληµατολογ ική  σκέψη .  Από  την  αρχαιότητα  ως  τ ις  

µέρες  µας ,  Αθήνα :  Νοµική  Βιβλιοθήκη ,  σελ .347.  

28
 Φίλιας  Β .  (1980) ,  Όψεις  της  διατήρησης  και  της  µεταβολής  του  κοινωνικού  

συστήµατος ,  τόµος  Β ,  Αθήνα :  Νέα  Σύνορα ,  σελ .29.  
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το  δικαίωµα  να  επιλέξει  το  καλό  ή  το  κακό  καθώς  και  το  δίκαιο  ή  το  

άδικο .
29

 

       Ο  κάθε  άνθρωπος  µπορεί  ελεύθερα  να  επιλέξει  µε  ποιον  τρόπο  θα  

πραγµατοποιήσει  τους  επιδιωκόµενους  στόχους  του .  Παρόλο  που  δεν  

µπορεί  να  έχει  επιλογές  για  το  φυσικό  σύστηµα ,  λόγω  άγνοιας  αυτό  δεν  

έχει  ιδιαίτερα  σηµασία  γιατί  η  υπόσταση  του  ανθρώπου  στην  πράξη  δεν  

προέρχεται  από  το  τι  γνωρίζει  αλλά  το  τι  κάνει .  Στις  πράξεις  του  

δηλαδή ,  ο  άνθρωπος  είναι  ελεύθερος  να  επιλέξει  και  να  αγνοήσει  ή  όχι  

τους  περιορισµούς  και  τις  συµβάσεις  που  µπορεί  να  υπάρχουν .
30

 

      Ο  άνθρωπος  λοιπόν  είναι  σε  θέση  να  καθορίσει  ποιες  ηθικές  αρχές  

θα  καθορίσουν  την  υπόσταση  του  και  τον  τρόπο  δράσης  του .  Αυτές  οι  

αρχές  είναι  αυτές  που  καθορίζουν  και  την  προσωπική  του  ελευθερία .  Οι  

εµπειριστές  και  οι  φυσιοκράτες  του  18ου  αιώνα  όµως  όταν  

αναφέρονταν  για  την  εκπλήρωση  των  ηθικών  και  των  αναγκών  τις  

διαχώριζαν  την  ηθική  από  αυτές  τις  πράξεις  που  είναι  αναγκαίες  στον  

άνθρωπο  για  να  επιβιώσει .  Με  αυτό  τον  διαχωρισµό  γίνεται  διακριτό  

ότι  όταν  αναφέρονταν  σε  βιοτικές  ανάγκες ,  καµία  επιλογή  δεν  

µπορούσε  να  θεωρηθεί  λάθος  ή  ανήθικη .  Επίσης  θεωρούσαν  ότι  η  ηθική  

πράξη  συνίσταται  όταν  επιφέρει  το  επιθυµητό  αποτέλεσµα ,  τόσο  σε  

ατοµικό  όσο  και  σε  συλλογικό  επίπεδο .
31

 

        Για  τον  Καντ  όµως  ηθική  πράξη  δεν  είναι  το  αποτέλεσµα  αλλά  η  

επιδίωξη  επίτευξης  του  δέοντος .  Το  λογικό  είναι  λογικό  ασχέτως  από  

το  ποιος  ή  ποιοι  επωφελούνται  από  αυτό .  Το  συµφέρον  µε  το  λογικό  

που  πρέπει  να  γίνει ,  πολλές  φορές  µπορεί  να  είναι  δύο  αντικρουόµενες  

έννοιες .  Βέβαια  υπάρχουν  περιπτώσεις  που  κατά  την  διάρκεια  µίας  

πράξης  το  συµφέρον  µε  το  καθήκον  συµπίπτουν  αλλά  αυτό  το  

                                                 
29

 Βαλλιανός  Π .  (2004) ,  Φιλοσοφία  στην  Ευρώπη ,  τόµος  Γ ,  Νεότερα  και  σύγχρονα  

φιλοσοφικά  ρεύµατα  (19ος  020ος  αιώνας ) ,  Πάτρα :  ΕΑΠ ,  σελ .  42.  

30
 Βαλλιανός  Π .  (2004) ,  Φιλοσοφία  στην  Ευρώπη ,  τόµος  Γ ,  Νεότερα  και  σύγχρονα  

φιλοσοφικά  ρεύµατα  (19ος  020ος  αιώνας ) ,  Πάτρα :  ΕΑΠ ,  σελ .  42.  

31
 Βαλλιανός  Π .  (2004) ,  Φιλοσοφία  στην  Ευρώπη ,  τόµος  Γ ,  Νεότερα  και  σύγχρονα  

φιλοσοφικά  ρεύµατα  (19ος  020ος  αιώνας ) ,  Πάτρα :  ΕΑΠ ,  σελ .  43.  
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αποτέλεσµα  µόνο  ως  τυχαίο  και  σπάνιο  µπορεί  να  χαρακτηριστεί .  Το  να  

πράττει  κάποιος  το  καθήκον  του  και  να  µην  υπολογίζει  το  όφελος  που  

θα  προκύψει  απ’ αυτό  είναι  ένδειξη  πολιτισµού  και  αποτελεί  βασικό  

στοιχείο  για  τον  άνθρωπο  που  έχει  λογική  και  παιδεία .
32

 

    Ο  Καντ  µε  την  θεωρία  του  περί  ηθικής  δεν  ήθελε  να  δείξει  στους  

ανθρώπους  ποιος  είναι  ο  ορθώς  τρόπος  συµπεριφοράς  αφού  ασχέτως  

από  τις  πράξεις ,  αυτό  είναι  κάτι  που  κάθε  άνθρωπος  µε  λογική  το  

γνωρίζει .  Στο  αν  τελικώς  όµως  θα  πράξει  το  σωστό  ή  όχι ,  έχει  πολύ  

σηµαντικό  ρόλο  η  συναίσθηση  του  καθήκοντος .  Το  καθήκον  όµως  δεν  

πρέπει  να  σχετίζεται  καθόλου  µε  το  αποτέλεσµα .  Ο  άνθρωπος ,  από  την  

στιγµή  που  το  συνειδητοποιεί  πρέπει  να  το  επιτελεί  ασχέτως  εάν  το  

αποτέλεσµα  είναι  καλό  ή  καταστροφικό .  Η  ηθική  λοιπόν  θα  πρέπει  να  

επηρεάζεται  αποκλειστικά  και  µόνο  από  την  διάθεση  του  ανθρώπου  να  

δράσει  και  όχι  από  το  αποτέλεσµα .
33

 

    Με  την  ηθική  και  το  έγκληµα  όµως  σχετίζεται  απόλυτα  και  µία  άλλη  

σηµαντική  φιλοσοφική  έννοια ,  αυτή  του  δικαίου .  Το  δίκαιο  για  τον  

Καντ  είναι  µία  έννοια  που  σχετίζεται  και  µε  άλλες  έννοιες  όπως  το  

καθήκον ,  η  ελευθερία  και  η  ηθική .  Όπως  και  το  δίκαιο ,  έτσι  και  η  

έννοια  του  καθήκοντος  δεν  είναι  εύκολη  να  οριστεί .  Η  έννοια  αυτή  

απασχόλησε  τον  Καντ  στο  έργο  του  «Η  κριτική  του  πρακτικού  λόγου».  

Σε  αυτό  το  έργο  ο  φιλόσοφος  καθορίζει  την  έννοια  του  καθήκοντος  

µέσω  της  µίας  άλλης  έννοιας ,  αυτή  της  καθολικότητας .  Αν  η  φύση  

λοιπόν  είναι  αυτή  που  δηµιουργείται  από  τη  καθολικότητα  των  νόµων ,  

λόγω  του  ότι  η  καθολικότητα  προσδιορίζει  την  ύπαρξη  των  πραγµάτων ,  

τότε  και  το  καθήκον  µπορεί  να  θεωρηθεί  ως  µία  πράξη  που  ο  άνθρωπος  

πρέπει  να  αποφασίζει  να  την  κάνει  βάσει  των  καθολικών  νόµων  της  

                                                 
32

 Βαλλιανός  Π .  (2004) ,  Φιλοσοφία  στην  Ευρώπη ,  τόµος  Γ ,  Νεότερα  και  σύγχρονα  

φιλοσοφικά  ρεύµατα  (19ος  020ος  αιώνας ) ,  Πάτρα :  ΕΑΠ ,  σελ .  43.  

33
 Βαλλιανός  Π .  (2004) ,  Φιλοσοφία  στην  Ευρώπη ,  τόµος  Γ ,  Νεότερα  και  σύγχρονα  

φιλοσοφικά  ρεύµατα  (19ος  020ος  αιώνας ) ,  Πάτρα :  ΕΑΠ ,  σελ .  46.  
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φύσης :  «πράττε  έτσι ,  ως  εάν  (als ob) να  όφειλε  ο  γνώµονας  της  πράξης  

σου  να  γίνει  µε  την  θέλησή  σου  καθολικός  νόµος  της  φύσης».
34

 

    Το  τι  είναι  δίκαιο  είναι  ένα  φιλοσοφικό  ερώτηµα  προς  διερευνηση  

στο  οποίο  δεν  µπορεί  µε  ασφάλεια  να  δώσει  κάποιος  απάντηση .  Μία  

εύλογη  απάντηση  από  κάποιον  που  γνωρίζει  τους  νόµους  είναι  η  

αναφορά  σε  αυτούς ,  δηλαδή  να  ορίσει  το  δίκαιο  βάση  νοµοθετικών  

ορισµών  που  υπάρχουν  χωρίς  την  έκφραση  προσωπικής  γνώµης .   

    Στην  περίπτωση  του  δικαίου  η  εµπειρία  δεν  µπορεί  να  συνεισφέρει  

όχι  µόνο  στον  καθορισµό  του  αλλά  ούτε  καν  στην  αποτύπωση  ενός  

καθολικού  κριτηρίου  βάσει  του  οποίου  να  µπορεί  να  οριστεί  τι  είναι  

δίκαιο  και  τι  όχι .  Ένας  άνθρωπος  δεν  µπορεί  βάση  των  πληροφοριών  

που  του  παρέχει  η  εµπειρία  του  τι  είναι  δίκαιο  και  τι  όχι  γιατί  αυτή  θα  

ήταν  σίγουρα  µία  επιπόλαιη  απάντηση  που  η  µικρότερη  επίπτωση  που  

θα  µπορούσε  να  έχει  είναι  η  ασυνέπεια  µε  τους  νόµους .
35

  

       Εκτός  όµως  από  το  δίκαιο  που  ορίζουν  οι  νόµοι  υπάρχει  και  το  

δίκαιο  που  ορίζεται  από  άλλους  παράγοντες  όπως  η  ηθική .   Αυτού  του  

είδους  το  δίκαιο  έχει  συγκεκριµένες  διαστάσεις .  Η  πρώτη  διάσταση  

είναι  ότι  σχετίζεται  µε  τις  εξωτερικές  πράξεις  ενός  ανθρώπου  και  

προϋποθέτουν  και  την  ύπαρξη  ενός  άλλου  προσώπου .  ∆ηλαδή ,  αν  οι  

πράξεις  ενός  ανθρώπου  µπορούν  να  επηρεάσουν  το  άλλο  και  

αντίστροφα .  Η  δεύτερη  διάσταση  είναι  ότι  το  να  πράξει  κανείς  το  ηθικά  

δίκαιο  δεν  σηµαίνει  ότι  σχετίζεται  µε  την  επιθυµία  που  ο  άνθρωπος  

έχει  αλλά  µε  το  τι  πρέπει  να  πράξει  για  τον  άλλο .  Η  τρίτη  διάσταση  

σχετίζεται  µε  την  αµοιβαία  σχέση  που  υπάρχει ,  δηλαδή  µε  το  αν  η  

πράξη  του  άλλου  είναι  ελεύθερη  ώστε  να  ενωθεί  µε  την  ελευθερία  του  

άλλου .  Σύµφωνα  λοιπόν  µε  τα  παραπάνω  δίκαιο  ορίζεται  ως  «το  

σύνολο  των  όρων  υπό  τους  οποίους  η  προαίρεση  του  ενός  µπορεί  να  

                                                 
34

 Καντ  Ι .  (2004) ,  Κριτ ική  του  πρακτικού  λόγου ,  µτφ .  Κ .Ανδρουλιδάκης ,  Αθήνα :  

Βιβλιοπωλείον  της  Εστίας ,  σελ .102.  
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 Kant  I .  (2011) ,  Η  µεταφυσική  των  ηθών ,  µετ . ,  σηµ . ,  επ ιλ . ,  Κ .  Ανδρουλιδάκης ,  

Αθήνα :  Ιδεόγραµµα ,  σελ .18.  
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ενωθεί  µε  την  προαίρεση  του  άλλου  σύµφωνα  µε  έναν  καθολικό  νόµο  

της  ελευθερίας».
36

  

     Βάση  του  παραπάνω  ορισµού  για  να  ορισθεί  µία  πράξη  ως  δίκαιη  θα  

πρέπει  η  ελευθερία  που  έχει  ο  ένας  για  να  την  πράξει  να  µην  

παραβαίνει  την  ελευθερία  του  άλλου  να  τη  δεχθεί .   

       Ο  Καντ  αναφέρει  και  µία  άλλη  µορφή  δικαίου ,  αυτού  της  ανάγκης .  

Σύµφωνα  µε  αυτό  το  δίκαιο ,  αν  κάποιος  κινδυνεύει  να  χάσει  τη  ζωή  του  

µπορεί  να  αφαιρέσει  τη  ζωή  κάποιου  άλλου ,  όχι  αυτού  από  τον  οποίο  

κινδυνεύει  αλλά  και  κάποιου  που  δεν  του  έχει  κάνει  κανένα  κακό .  Σε  

αυτό  το  σηµείο  εντοπίζεται  µία  σηµαντική  αντίφαση .  Το  δικαίωµα  του  

να  αφαιρέσει  κάποιος  τη  ζωή  αυτού  που  τον  απειλεί  θα  µπορούσε  να  

χαρακτηριστεί  ως  νόµιµη  άµυνα .  Αντίθετα ,  γίνεται  αναφορά  για  την  

αφαίρεση  της  ζωής  κάποιου  που  δεν  έχει  διαπράξει  τίποτε  κακό .   

      Θα  πρέπει  να  σηµειωθεί  ότι  το  θέµα  της  αφαίρεσης  της  ζωής  δεν  

αναφέρεται  αντικειµενικά  από  τον  Καντ  αλλά  ως  επιχείρηµα  για  το  πώς  

θα  µπορούσε  το  δικαστήριο  να  λάβει  κάποια  απόφαση  αφού  υπάρχουν  

περιπτώσεις  που  αφορούν  την  αφαίρεση  της  ζωής  κάποιου  που  δεν  έχει  

διαπράξει  τίποτα  κακό  αλλά  παρ’ όλα  αυτά  δεν  µπορούν  να  τιµωρηθούν  

από  τον  ποινικό  νόµο .  Για  να  γίνει  κατανοητή  η  άποψη  του  ο  Καντ  

αναφέρει  το  παράδειγµα  του  ναυαγού  ο  οποίος  κρατιέται  από  µία  

σανίδα  µέσα  στο  νερό  και  για  να  σώσει  τη  ζωή  του  διώχνει  και  κάποιον  

άλλο  που  κρατιέται  από  την  ίδια  σανίδα  οδηγώντας  τον  στον  θάνατο .  

Πρώτα  απ’ όλα ,  είναι  αµφίβολο  να  υπάρχει  κάποιος  νόµος  που  θα  

καταδίκαζε  αυτό  τον  άνθρωπο  και  γι’ αυτό  γιατί  δεν  υπάρχει  καµία  

ποινή  που  να  είναι  πιο  βαριά  από  την  απώλεια  της  ζωής  και  κατά  

συνέπεια ,  δεν  µπορεί  να  θεωρηθεί  ως  τιµωρία .  Αν  λοιπόν  κάποιος  που  

ξέρει  σίγουρα  ότι  θα  πνιγεί  ακόµα  και  αν  καταδικαστεί  ακόµη  και  σε  

θάνατο ,  ο  φόβος  του  θα  είναι  µικρότερος  απ’ ότι  στη  πρώτη  περίπτωση  

που  θα  πνιγόταν .  Αυτό  σηµαίνει  ότι  αν  κάποιος  διατηρηθεί  στη  ζωή  
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ακόµα  και  µε  βίαιο  τρόπο  µπορεί  να  µην  είναι  αθώος  αλλά  µπορεί  να  

κριθεί  ως  µη  άξιος  τιµωρίας .  Η  ατιµωρησία  όµως  σε  αυτές  τις  

περιπτώσεις  δεν  είναι  υποκειµενική ,  αλλά  οι  νοµοδιδάσκαλοι  την  

θεωρούν  ως  αντικειµενική  αφού  εκπορεύεται  και  συµφωνεί  µε  τους  

νόµους .  Συνοπτικά ,  η  ανάγκη  µπορεί  να  µην  έχει  κάποιο  νόµο  που  την  

κρίνει  αλλά  αυτό  δεν  σηµαίνει  ότι  µπορεί  να  νοµιµοποιήσει  µία  άδικη  

πράξη .
37

  

    Την  ηθική  ο  Καντ  την  θεωρεί  ένα  βασικό  παράγοντα  για  την  

διατήρηση  του  δικαίου  στην  ανθρώπινη  φύση  παρ’ όλο  που  αυτή  

παρουσιάζει  διάφορα  ελαττώµατα:«σύγχρονα  [έχω  ακόµη  εµπιστοσύνη]  

στη  φύση  των  πραγµάτων ,  που  µας  αναγκάζει  να  πορευτούµε  εκεί  όπου  

δεν  θέλοµε  να  πάµε  ευχαρίστως .  Σ’ αυτή  την  τελευταία  

συµπεριλαµβάνεται  επίσης  και  η  ανθρώπινη  φύση ,  την  οποία ,  αφού  

πάντα  είναι  µέσα  της  ζωντανός  ο  σεβασµός  για  το  δίκαιο  και  το  

καθήκον ,  δεν  µπορώ  ούτε  θέλω  να  τη  θεωρήσω  τόσο  βυθισµένη  στο  

κακό ,  ύστερ’ από  πολλές  αποτυχηµένες  προσπάθειες ,  να  τη  νικήσει  στο  

τέλος  και  να  την  παρουσιάσει  ακόµη  αξιαγάπητη».
38
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1.2.Οι  αναπαραστάσεις  του  εγκληµατία  εντός  των  έργων  «Ο  Ξένος», 

«Η  Παρεξήγηση», «Ο  Καλιγούλας», και  «Ο  ευτυχισµένος  θάνατος» 

      Στο  έργο  «Ο  Ξένος», Ο  Μερσώ  είναι  ένας  υπάλληλος  που  ζει  στο  

Αλγέρι  χωρίς  να  έχει  καθόλου  συναισθήµατα  για  οτιδήποτε  και  για  

οποιονδήποτε .  Το  έργο  ξεκινά  µε  τον  Μερσώ  να  ανακοινώνει  ότι  έµαθε  

το  θάνατο  της  µητέρας  του  στο  γηροκοµείο  από  ένα  τηλεγράφηµα .
39

 

     Ο  Μερσώ  ήταν  αδιάφορος  για  τη  µητέρα  του  όσο  ζούσε  και  η  

κατάσταση  δεν  διαφοροποιείται  µε  την  είδηση  του  θανάτου  της .  

Παραδέχεται  µε  µεγάλη  ευκολία  ότι  δεν  την  επισκέπτονταν  συχνά  όσο  

ήταν  στο  γηροκοµείο  γιατί  είχε  καλύτερα  πράγµατα  να  κάνει:  

«[…] «Συµβουλεύτηκε  ένα  φάκελο  και  µου  είπε:  «Η  κυρία  Μερσώ  

εισήχθη  εδώ  πριν  από  τρία  χρόνια .  Ήσαστε  το  µοναδικό  στήριγµα  της».  

Νόµισα  πως  µε  κατάκρινε  για  κάτι  κι  άρχισα  να  του  εξηγώ .  Αλλά  µε  

διέκοψε:  «∆ε  χρειάζεται  να  δικαιολογηθείτε ,  καλό  µου  παιδί .  ∆ιάβασα  

το  φάκελο  της  µητέρας  σας .  ∆εν  µπορούσατε  ν’ αντεπεξέλθετε  στις  

ανάγκες  της .  Της  χρειαζόταν  µια  νοσοκόµα .  Ο  µισθός  σας  είναι  µικρός .  

Και  στο  κάτω  κάτω ,  εδώ  ήταν  πιο  ευτυχισµένη». Είπα:  «Μάλιστα ,  

κύριε  διευθυντά». Πρόσθεσε:  «Ξέρετε ,  είχε  φίλους ,  ανθρώπους  της  

ηλικίας  της .  Μπορούσε  να  µοιράζεται  µαζί  τους  ενδιαφέροντα  µιας  

άλλης  εποχής .  Εσείς  είστε  νέος  και  µάλλον  θα  έπληττε  µαζί  σας». 

    Αυτό  ήταν  αλήθεια .  Όσο  ζούσε  στο  σπίτι ,  η  µαµά  περνούσε  τον  

καιρό  της  παρακολουθώντας  µε  σιωπηλά  µε  το  βλέµµα .  Τις  πρώτες  

µέρες  στο  γηροκοµείο  έκλαιγε  συχνά .  Ήταν  όµως  θέµα  συνήθειας .  

Μετά  από  λίγους  µήνες  θα  έκλαιγε  αν  τη  βγάζαµε  από  κει .  Πάντα  θέµα  

συνήθειας .  Γι’ αυτό  το  λόγο ,  λίγο  πολύ ,  τον  τελευταίο  χρόνο  δεν  πήγα  

σχεδόν  καθόλου  να  τη  δω .  Κι  επίσης  γιατί  η  επίσκεψη  θα  µου’ τρωγε  
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την  Κυριακή  µου- χώρια  ο  κόπος  να  πάω  µέχρι  το  λεωφορείο ,  να  βγάλω  

εισιτήριο  και  να  κάνω  δυο  ώρες  δρόµο  […]».
40

 

        Ο  Μερσώ  νιώθει  την  ανάγκη  να  ξεκαθαρίσει  σε  όλους  ότι  δεν  

ήταν  δική  του  ευθύνη  ο  θάνατος  της  µητέρας  του .  Αυτό  αισθάνεται  και  

την  επόµενη  ηµέρα  της  κηδείας  που  συναντά  µία  παλιά  του  γνωστή ,  τη  

Μαρί  Καρντονά  και  φλερτάρει  µαζί  της :  

«[…] Της  είπα  πως  πέθανε  η  µαµά .  Καθώς  ήθελε  να  µάθει  πότε ,  

αποκρίθηκα :  «Χθες». Ταράχτηκε  κάπως ,  αλλά  δεν  το  σχολίασε .  Μου  

‘ρθε  να  της  πω  ότι  δεν  έφταιγα  εγώ ,  σταµάτησα  όµως  γιατί  σκέφτηκα  

πως  το  είχα  ήδη  πει  στο  αφεντικό  µου .  Αυτό  δε  σήµαινε  τίποτα .  Όπως  

και  να  ‘χει  το  πράγµα ,  πάντα  είσαι  λίγο  φταίχτης  […]».
41

 

       Την  επόµενη  ηµέρα ,  γυρίζοντας  από  το  γραφείο ,  ο  Μεσώ  συναντά  

έναν  γείτονα  του  µαζί  µε  το  σκύλο  του .  Ο  άνθρωπος  που  έχει  το  σκύλο  

πολλά  χρόνια ,  αντί  να  έχει  αναπτύξει  µία  σχέση  αγάπης  µαζί  του ,  τον  

αντιπαθεί  και  εύχεται  να  πεθάνει .  Για  τον  Μερσώ ,  ο  άνθρωπος  και  ο  

σκύλος  δεν  διαφέρουν  µεταξύ  τους ,  αλλά  καταλαβαίνει  το  µίσος  που  

υπάρχει  παρόλο  που  δεν  φαίνεται  να  τον  επηρεάζει  το  γεγονός  ότι  το  

ζώο  κακοποιείται  έντονα  αναδεικνύοντας  ακόµα  πιο  έντονα  την  

αδιαφορία  του :  

«[…] Ανεβαίνοντας  τη  σκοτεινή  σκάλα ,  έπεσα  πάνω  στο  γέρο- 

Σαλαµάνο ,  τον  διπλανό  µου .  Ήταν  µε  το  σκύλο  του .  Εδώ  κι  οχτώ  

χρόνια  τους  βλέπεις  µαζί .  Το  σκυλί  έχει  µια  αρρώστια  του  δέρµατος ,  

ερυθρά ,  νοµίζω ,  έχει  χάσει  σχεδόν  όλο  του  το  τρίχωµα  και  είναι  γεµάτο  

καφετιές  κηλίδες  και  κρούστες .  Καθώς  ζουν  µαζί ,  µόνοι ,  σ’ ένα  

δωµατιάκι ,  ο  γέρο- Σαλαµάνο  κατέληξε  να  του  µοιάζει .  Έχει  

κοκκινωπές  κρούστες  στο  πρόσωπο  κι  αραιά  κιτρινισµένα  µαλλιά .  Όσο  

για  το  σκυλί ,  πήρε  απ’ το  αφεντικό  του  το  καµπουριαστό  περπάτηµα ,  
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µε  το  µουσούδι  µπροστά  και  το  λαιµό  τεντωµένο .  Μοιάζουν  ν’ ανήκουν  

στην  ίδια  ράτσα  κι  όµως  µισούνται .  ∆υο  φορές  τη  µέρα ,  στις  έντεκα  και  

στις  έξι ,  ο  γέρος  βγάζει  το  σκυλί  του  βόλτα .  Εδώ  κι  οχτώ  χρόνια  δεν  

έχουν  αλλάξει  διαδροµή .  Τους  βλέπεις  να  βαδίζουν  στην  οδό  Λυών ,  το  

σκυλί  να  τραβάει  τον  άνθρωπο  µέχρις  ότου  ο  γέρο- Σαλαµάνο  

σκοντάφτει .  Τότε  το  χτυπάει  και  το  βρίζει .  Το  σκυλί  πέφτει  κάτω  και  

ζαρώνει  φοβισµένο ,  αφήνει  να  το  σύρει .  Τώρα ,  το  τραβάει  ο  γέρος .  

Όταν  το  σκυλί  ξεχνιέται ,  παρασύρει  ξανά  τον  κύριο  του ,  κι  άντε  πάλι  

ξύλο  και  βρισιές .  Σταµατούν  τότε  στο  πεζοδρόµιο  και  κοιτάζουν  ο  ένας  

τον  άλλο ,  το  σκυλί  µε  τρόµο ,  ο  γέρος  µε  µίσος .  Αυτό  γίνεται  

καθηµερινά .  […]».
42

 

     Στο  κτίριο  που  κατοικεί  και  ο  ίδιος  θα  κάνει  µία  γνωριµία  που  θα  

αποδειχτεί  καταλυτική  για  το  µέλλον  του ,  αυτή  του  γείτονα  του  Ρεµόν .  

Ο  Ρεµόν  είναι  ένας  τύπος  «ανήθικος» µε  σκληρή  συµπεριφορά  προς  τις  

γυναίκες .  Αυτό  όµως  δεν  ενοχλεί  καθόλου  τον  Μερσώ  που  δέχεται  να  

βοηθήσει  τον  Ρεµόν  σε  ένα  σχέδιο  εκδίκησης  όχι  γιατί  συµφωνεί  αλλά  

γιατί  απλώς  δεν  τον  ενοχλεί  να  κάνει  κάτι  τέτοιο:   

 «[…] Άναψε  τσιγάρο  και  µου  αποκάλυψε  την  ιδέα  του .  Ήθελε  να  της  

γράψει  ένα  γράµµα  «µε  λόγια  σκληρά  κι  άλλα  διάφορα  για  να  την  κάνει  

να  µετανιώσει». Ύστερα ,  όταν  εκείνη  θα  ξαναγύριζε ,  θα  ‘κανε  έρωτα  

µαζί  της  και  «ακριβώς  τη  στιγµή  του  οργασµού» θα  την  έφτυνε  

κατάµουτρα  και  θα  την  πετούσε  έξω .  Βρήκα  πως  µ’ αυτό  τον  τρόπο  

πράγµατι  θα  την  τιµωρούσε .  Όµως  ο  Ρεµόν  µου  είπε  πως  δεν  ήταν  

ικανός  να  γράψει  το  κατάλληλο  γράµµα  και  πως  σκέφτηκε  εµένα  για  να  

του  το  συντάξω .  Καθώς  δεν  έλεγα  τίποτα ,  µε  ρώτησε  αν  θα  µ’ 

ενοχλούσε  να  το  ετοιµάσω  αµέσως  κι  εγώ  αποκρίθηκα  πως  όχι  […]».
43

 

       Η  µελαγχολία  του  Μερσώ  έχει  προκύψει  από  το  θάνατο  της  

µητέρας  του .  ∆εν  αντιδρά  όπως  ήταν  αναµενόµενο  αλλά  η  σχέση  της  
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θλίψης  του  µε  το  θάνατο  της  µητέρας  του  διαφαίνεται  από  το  ότι  την  

θυµάται  όταν  βλέπει  το  γέρο  γείτονα  του  να  πενθεί  για  το  σκύλο  του ,  

το  µοναδικό  σύντροφο  που  είχε  στη  ζωή  του  µετά  το  θάνατο  της  

γυναίκας  του :  

«[…] Ο  Ρεµόν  του  εξήγησε  τότε  ότι  ο  σκύλος  µπορεί  να  είχε  χαθεί  

κάπου  εκεί  κοντά  κι  ότι  θα  ξαναγύριζε .  Του  αράδιασε  παραδείγµατα  

σκύλων  που  είχαν  διανύσει  δεκάδες  χιλιόµετρα  για  να  ξαναβρούν  τον  

κύριο  τους .  Παρ’ όλα  αυτά ,  ο  γέρος  έδειχνε  ακόµα  πιο  ταραγµένος .  

«Μα  θα  µου  τον  πάρουν ,  το  καταλαβαίνετε;  Ο  Ρεµόν  γέλασε  και  µπήκε  

στο  σπίτι .  Τον  ακολούθησα  και  χωρίσαµε  στο  διάδροµο  του  ορόφου  

µας .  Λίγο  µετά  άκουσα  τα  βήµατα  του  γέρου  κι  ύστερα  χτύπησε  την  

πόρτα  µου .  Όταν  άνοιξα ,  στάθηκε  µια  στιγµή  στο  κατώφλι  και  µου  

είπε:  «Με  συγχωρείτε ,  µε  συγχωρείτε».  Τον  κάλεσα  να  περάσει ,  µα  

αρνήθηκε .  Είχε  τα  µάτια  στυλωµένα  στις  µύτες  των  παπουτσιών  του  και  

τα  πληγιασµένα  χέρια  του  έτρεµαν .  Χωρίς  να  µε  κοιτάζει  

καταπρόσωπο ,  µε  ρώτησε:  «∆ε  θα  µου  τον  πάρουν ,  έτσι  δεν  είναι ,  

κύριε  Μερσώ;  Θα  µου  τον  επιστρέψουν .  Αλλιώς ,  τι  θ’ απογίνω;».  Του  

είπα  ότι  στη  µάντρα  κρατάνε  τα  σκυλιά  τρεις  µέρες ,  µέχρι  να  τα  

ζητήσουν  οι  ιδιοκτήτες  τους ,  κι  ότι  έπειτα  ο  Θεός  κι  η  ψυχή  τους…..Με  

κοίταξε  αµίλητος .  Ύστερα  µου  είπε:  «Καληνύχτα». Έκλεισε  την  πόρτα  

του  και  τον  άκουσα  να  πηγαινοέρχεται .  Το  κρεβάτι  του  έτριξε .  Κι  από  

τον  παράξενο  σιγανό  θόρυβο  που  διαπέρασε  το  µεσότοιχο ,  κατάλαβα  

ότι  έκλαιγε .  ∆εν  ξέρω  γιατί  ο  νους  µου  πήγε  στη  µαµά  […]».
44

 

       Η  αδιαφορία  του  Μερσώ  λαµβάνει  τη  µορφή  του  παράλογου  όταν  

µε  το  Ρεµόν  συναντούν  τους  Άραβες .  Λέει  στο  φίλο  του  ότι  δεν  γίνεται  

να  πυροβολήσει  κάποιον  χωρίς  αυτός  να  του  επιτεθεί  πρώτα  όχι  δεν  

θέλει  να  σκοτωθεί  κάποιος  ή  γιατί  θέλει  να  προφυλάξει  το  φίλο  του  

από  την  τέλεση  ενός  εγκλήµατος  αλλά  γιατί  θεωρεί  πως  δεν  είναι  

σωστό ,  σαν  να  µιλά  απλώς  για  µία  αγενή  απλή  κίνηση .  Έτσι  απλά ,  

χωρίς  λόγο ,  θα  οδηγηθεί  και  ο  ίδιος  στο  έγκληµα  και  κάθε  
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πυροβολισµός  που  θα  ρίξει  αποτελεί  το  σπάσιµο  της  µελαγχολίας  του  

και  την  έξοδο  από  το  τέλµα  που  ζει:   

«[…] Ύστερα  ο  Ρεµόν  έβαλε  το  χέρι  του  στην  τσέπη  µε  το  περίστροφο ,  

µα  ο  άλλος  δε  σάλεψε  και  συνέχιζαν  να  κοιτάζονται .  Παρατήρησα  ότι  

τα  δάχτυλα  του  ποδιού  εκείνου  που  έπαιζε  φλογέρα  ήταν  ανοικτά  σαν  

βεντάλια .  Ο  Ρεµόν ,  δίχως  ν’ αφήνει  απ’ τα  µάτια  τον  αντίπαλο  του ,  µε  

ρώτησε:  «Να  τον  καθαρίσω;».  Σκέφτηκαν ,  πως ,  αν  απαντούσα  όχι ,  θα  

εξαγριωνόταν  και  σίγουρα  θα  πυροβολούσε .  Του  είπα  µόνο:  «∆ε  σου  

µίλησε  ακόµα .  Θα  ‘ταν  άσκηµο  να  του  ρίξεις  έτσι  στα  καλά  

καθούµενα». Ακούστηκε  πάλι  το  κελάρυσµα  του  νερού  κι  ο  ήχος  της 

φλογέρας  καταµεσίς  στη  σιγαλιά  και  την  κάψα .  Ύστερα ,  ο  Ρεµόν  είπε:  

«Τότε  λοιπόν  θα  τον  βρίσω ,  κι  αν  τολµήσει  να  πει  τίποτα ,  θα  τον  

καθαρίσω». Απάντησα:  «Εντάξει .  Αν  όµως  δεν  τραβήξει  µαχαίρι ,  δεν  

µπορείς  να  του  ρίξεις». Του  Ρεµόν  άρχισαν  να  του  ανάβουν  λίγο  τα  

αίµατα .  Ο  άλλος  εξακολουθούσε  να  παίζει  φλογέρα  και  παραµόνευαν  κι  

οι  δυο  τους  κάθε  κίνηση  του  Ρεµόν .  «Όχι», είπα  στον  Ρεµόν .  

«Εξηγηθείτε  σαν  άντρας  προς  άντρα ,  και  δωσ’ µου  το  περίστροφο  του .  

Αν  ο  άλλος  µπει  στη  µέση ,  ή  αν  αυτός  τραβήξει  µαχαίρι ,  θα  τον  

καθαρίσω  εγώ».   

   Όταν  ο  Ρεµόν  µου  ‘δωσε  το  περίστροφο  του ,  ο  ήλιος  άστραψε  πάνω  

στο  µέταλλο .  Παραµέναµε  όµως  πάντα  ασάλευτοι ,  θαρρείς  και  δεν  

υπήρχε  καµιά  διέξοδος  για  µας .  Κοιταζόµασταν  δίχως  να  χαµηλώνουµε  

τα  µάτια  κι  όλα  σταµατούσαν  εδώ  ανάµεσα  στη  θάλασσα ,  την  άµµο  και  

τον  ήλιο ,  µες  στη  διπλή  σιγαλιά  της  φλογέρας  και  του  νερού .  

Σκέφτηκα ,  εκείνη  τη  στιγµή ,  πως  θα  µπορούσες  να  ρίξεις  ή  να  µη  

ρίξεις .  Μα ,  ξαφνικά ,  οι  Άραβες  τραβήχτηκαν  πισωπατώντας  και  

µαζεύτηκαν  πίσω  απ’ το  βράχο .  Τότε  ο  Ρεµόν  κι  εγώ  πήραµε  το  δρόµο  

του  γυρισµού  […]. 

    Ήταν  µόνος .  Πλαγιασµένος  ανάσκελα ,  µε  τα  χέρια  κάτω  απ’ τον  

αυχένα ,  το  µέτωπο  στον  ίσκιο  του  βράχου ,  το  υπόλοιπο  σώµα  στον  

ήλιο .  Η  µπλε  φόρµα  του  άχνιζε  µες  στη  ζέστη .  Ξαφνιάστηκα  κάπως .  
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Για  µένα ,  τούτη  η  ιστορία  είχε  τελειώσει  και  είχα  έρθει  ως  εδώ  χωρίς  

να  τη  σκέφτοµαι .  

      Μόλις  µε  είδε  ανασηκώθηκε  λιγάκι  κι  έβαλε  το  χέρι  στην  τσέπη  

του .  Εγώ ,  φυσικά ,  έσφιξα  το  περίστροφο  του  Ρεµόν  µες  στο  σακάκι  

µου .  Τότε  εκείνος  ξανάπεσε  προς  τα  πίσω ,  δίχως  όµως  να  βγάλει  το  

χέρι  απ’ την  τσέπη  του .  Ήµουν  αρκετά  µακριά  του ,  καµία  δεκαριά  

µέτρα .  Στιγµές  στιγµές  µάντευα  το  βλέµµα  του  ανάµεσα  απ’ τα  

µισόκλειστα  βλέφαρα  του .  Μα ,  πιο  συχνά ,  η  εικόνα  του  χόρευε  

µπροστά  στα  µάτια  µου ,  µες  στην  πυρακτωµένη  ατµόσφαιρα .  Ο  

φλοίσβος  των  κυµάτων  ακόµα  πιο  νωχελικός ,  πιο  ρυθµικός  απ’ ότι  το  

µεσηµέρι .  Ήταν  ο  ίδιος  ήλιος ,  το  ίδιο  φως  πάνω  στην  ίδια  αµµουδιά  

που  απλωνόταν  ίσαµε  δω .  ∆υο  ώρες  τώρα ,  η  µέρα  δεν  προχωρούσε  

άλλο ,  δυο  ώρες  τώρα  είχε  αγκυροβολήσει  σ’ έναν  ωκεανό  από  λιωµένο  

µέταλλο .  Στο  βάθος  του  ορίζοντα  πέρασε  ένα  βαποράκι  και  διέκρινα  τη  

µαύρη  κουκκίδα  του  µε  την  άκρη  του  µατιού  µου  γιατί  δεν  είχαν  πάψει  

να  κοιτάζω  τον  Άραβα .   

      Σκέφτηκα  ότι  αρκούσε  να  κάνω  µεταβολή  κι  όλα  θα  τελείωναν .  

Πίσω  µου  όµως  µια  ολόκληρη  παραλία  που  τη  δονούσε  ο  ήλιος  µου  

έκλεινε  το  δρόµο .  Έκανα  µερικά  βήµατα  προς  την  πηγή .  Ο  Άραβας  δε  

σάλεψε .  Ωστόσο ,  ήταν  ακόµα  αρκετά  µακριά .  Ίσως ,  µε  τις  σκιές  που  

έπεφταν  πάνω  στο  πρόσωπο  του ,  έµοιαζε  να  γελά .  Περίµενα .  Το  

λιοπύρι  έκαιγε  τα  µάγουλα  µου  κι  ένιωθα  στάλες  ιδρώτα  να  µαζεύονται  

στα  φρύδια  µου .  Ήταν  ο  ίδιος  ήλιος  όπως  και  τη  µέρα  που  κήδεψα  τη  

µαµά  και ,  όπως  τότε ,  µου  πονούσε  τροµερά  το  µέτωπο  και  οι  φλέβες  

µου  χτυπούσαν  όλες  µαζί  κάτω  απ’ το  δέρµα .  Εξαιτίας  της  αφόρητης  

κάψας ,  έκανα  ένα  βήµα  µπροστά .  Ήξερα  ότι  αυτό  ήταν  ανόητο ,  δεν  θα  

γλίτωνα  απ’ τον  ήλιο  κάνοντας  ένα  βήµα .  Έκανα  όµως  ένα  βήµα ,  ένα  

µοναδικό  βήµα  προς  τα  µπρος .  Κι  αυτή  τη  φορά ,  δίχως  να  σηκωθεί ,  ο  

Άραβας  τράβηξε  το  µαχαίρι  και  το  µου  το  ‘δειξε  µέσα  στον  ήλιο .  Το  

φως  ανάβλυσε  θαρρείς  απ’ το  ατσάλι  κι  έγινε  µια  µακριά  αστραφτερή  

λεπίδα  που  µε  βρήκε  κατακούτελα .  Την  ίδια  στιγµή ,  ο  ιδρώτας  που  είχε  

µαζευτεί  στα  φρύδια  µου  κύλησε  µονοµιάς  πάνω  στα  βλέφαρα  και  τα  
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σκέπασε  µ’ ένα  χλιαρό  και  πυκνό  πέπλο .  Τα  µάτια  µου  τυφλώθηκαν  

πίσω  απ’ αυτό  το  παραπέτασµα  από  δάκρυα  κι  αλάτι .  Ένιωθα  πια  µόνο  

τα  κύµβαλα  του  ήλιου  στο  µέτωπο  µου  και ,  συγκεχυµένα ,  την  

εκθαµβωτική  λεπίδα  του  µαχαιριού  που  ήταν  πάντα  στραµµένο  πάνω  

µου .  Τούτο  το  πυρωµένο  ξίφος  κατάκαιγε  τα  µατόκλαδα  µου  και  

τρυπούσε  τα  πονεµένα  µάτια  του .  Τότε  ακριβώς  όλα  τρεµούλιασαν .  Η  

θάλασσα  ξέρασε  µια  πνοή  βαριά  και  διάπυρη .  Μου  φάνηκε  πως  ο  

ουρανός  άνοιγε  διάπλατα  για  να  ρίξει  πύρινη  βροχή .  Ολόκληρο  το  είναι  

µου  τεντώθηκε  και  το  χέρι  µου  έσφιξε  σπασµωδικά  το  περίστροφο .  Η  

σκανδάλη  υποχώρησε ,  άγγιξα  τη  γυαλιστερή  κοιλιά  της  κάννης ,  κι  εκεί ,  

µέσα  στον  απότοµο  και  συνάµα  εκκωφαντικό  κρότο ,  άρχισαν  όλα .  

Τίναξα  από  πάνω  µου  τον  ιδρώτα  και  τον  ήλιο .  Κατάλαβα  ότι  είχα  

καταστρέψει  την  ισορροπία  της  µέρας ,  την  εξαιρετική  σιωπή  µιας  

ακρογιαλιάς  όπου  είχα  περάσει  ευτυχισµένες  στιγµές .  Τότε ,  

πυροβόλησα  άλλες  τέσσερις  φορές  πάνω  σ’ ένα  ακίνητο  κορµί  όπου  οι  

σφαίρες  βυθίζονταν  χωρίς  καµιά  αντίδραση .  Και  ήταν  σαν  να  ‘δινα  

τέσσερα  κοφτά  χτυπήµατα  πάνω  στην  πόρτα  της  δυστυχίας  […]».
45

 

      Η  αδιαφορία  του  Μερσώ  δεν  µπορεί  να  γίνει  αποδεκτή  από  τους  

άλλους .  Αποτελεί  τεκµήριο  της  ενοχής  του  για  το  έγκληµα ,  σχεδόν  

ισοδύναµη  µε  αυτό .  Το  γεγονός  ότι  δεν  πένθησε  τη  µητέρα  του  µε  τον  

τρόπο  που  ήταν  αναµενόµενος ,  κάνει  όλους  να  πιστεύουν  ότι  είναι  

εγκληµατίας :   

«[…] Κάθισε  στο  κρεβάτι  και  µου  εξήγησε  ότι  είχαν  συγκεντρώσει  

πληροφορίες  για  την  ιδιωτική  µου  ζωή .  Είχαν  µάθει  ότι  η  µητέρα  µου  

πέθανε  πρόσφατα  στο  γηροκοµείο .  Έκαναν  λοιπόν  µια  έρευνα  στο  

Μαρένγκο .  Οι  ανακριτές  πληροφορήθηκαν  ότι  «είχαν  δείξει  

αναισθησία» τη  µέρα  της  κηδείας  της  µαµάς .  «Καταλαβαίνεται», µου  

είπε  ο  δικηγόρος  µου ,  «µ’ ενοχλεί  λιγάκι  που  σας  το  ρωτάω  αυτό ,  αλλά  

είναι  πολύ  σηµαντικό .  Και  θα  είναι  ένα  επιχείρηµα  µε  βαρύτητα  για  

την  πολιτική  αγωγή  αν  δε  βρω  τίποτα  ν’ απαντήσω». Ήθελε  να  τον  
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βοηθήσω .  Με  ρώτησε  αν  αισθάνθηκα  λύπη  εκείνη  τη  µέρα .  Αυτή  η  

ερώτηση  µ’ εξέπληξε  και  µου  φάνηκε  ότι  θα  βρισκόµουν  σε  πολύ  

δύσκολη  θέση  αν  είχα  υποχρεωθεί  να  την  υποβάλω  εγώ .  Απάντησα  

πάντως  ότι  είχαν  ξεσυνηθίσει  τις  ερωτήσεις  κι  ότι  δε  µου  ήταν  εύκολο  

να  του  εξηγήσω .  ∆εν  υπήρχε  αµφιβολία  ότι  αγαπούσα  πολύ  τη  µαµά ,  

όµως  αυτό  δε  σήµαινε  τίποτα .  Όλα  τα  υγιή  άτοµα  είχαν  ευχηθεί ,  άλλο  

λίγο ,  άλλο  πολύ ,  το  θάνατο  εκείνων  που  αγαπούσαν .  Εδώ ,  ο  δικηγόρος  

µε  διέκοψε  και  φάνηκε  εξαιρετικά  αναστατωµένος .  Μ’ έβαλε  να  του  

υποσχεθώ  ότι  αυτό  δε  θα  το  ‘λεγα  ούτε  στο  δικαστήριο  ούτε  στον  

ανακριτή .  Του  εξήγησα  ωστόσο  ότι  η  ιδιοσυγκρασία  µου  ήταν  τέτοια  

ώστε  οι  φυσικές  µου  ανάγκες  δε  συµβάδιζαν  πάντα  µε  τα  συναισθήµατα  

µου .  Τη  µέρα  που  κήδεψα  τη  µαµά ,  ήµουν  πολύ  κουρασµένος  και  

νύσταζα .  Έτσι  δεν  αντιλήφθηκα  τι  συνέβαινε .  Αυτό  που  θα  µπορούσα  

να  πω  µε  σιγουριά  είναι  ότι  θα  προτιµούσα  να  µην  είχε  πεθάνει  η  µαµά .  

Όµως  ο  δικηγόρος  µου  δε  φάνηκε  ικανοποιηµένος .  Μου  είπε:  «Αυτό  δε  

φτάνει» […]».
46

 

    «[…] Έδειχνε  κατάκοπος .  Έµεινε  για  λίγο  σιωπηλός ,  ενώ  η  

γραφοµηχανή ,  που  δεν  είχε  σταµατήσει  να  παρακολουθεί  το  διάλογο ,  

συνέχιζε  ακόµα  να  γράφει  τις  τελευταίες  φράσεις .  Ύστερα  µε  κοίταξε  

προσεκτικά  και  κάπως  λυπηµένα .  Ψιθύρισε:  «Ποτέ  µου  δε  συνάντησα  

ψυχή  τόσο  σκληρή  σαν  τη  δική  σας .  Όλοι  οι  εγκληµατίες  που  πέρασαν  

από  µπροστά  µου  ξεσπούσαν  πάντα  σε  κλάµατα  µπροστά  σε  τούτη  την  

εικόνα  του  πόνου». Ετοιµαζόµουν  ν’ απαντήσω  ότι  γι’ αυτό  ακριβώς  

έκλαιγαν ,  γιατί  ήταν  εγκληµατίες .  Σκέφτηκα  όµως  ότι  κι  εγώ  ήµουν  

σαν  κι  αυτούς .  Μου  ήταν  αδύνατο  να  συµφιλιωθώ  µ’ αυτή  την  ιδέα .  

Τότε  ο  ανακριτής  σηκώθηκε ,  σαν  να  µου  ΄δινε  να  καταλάβω  ότι  η  

ανάκριση  είχε  τελειώσει .  Με  ρώτησε  µόνο ,  µε  το  ίδιο  κάπως  

κουρασµένο  ύφος ,  αν  είχα  µετανιώσει  για  την  πράξη  µου .  

Συλλογίστηκα  και  είπα  ότι  αυτό  που  αισθανόµουν  κυρίως  δεν  ήταν  

τόσο  µια  πραγµατική  µεταµέλεια  όσο  µια  κάποια  δυσφορία .  Είχαν  την  

                                                 
46

 Καµύ  Αλ .  (1998) ,  Ο  ξένος ,  µτφ .  Ν .  Καρακίτσου -  Ντουζέ ,  Μ .  Κασαµπάλογλου -  

Ροµπλέν ,  Αθήνα :  Καστανιώτης ,  σελ .74-75.  



 

 

 

 

 30 

εντύπωση  ότι  δεν  µε  κατάλαβε ,  αλλά  τη  µέρα  εκείνη  τα  πράγµατα  δεν  

προχώρησαν  περισσότερο  […]».
47

     

«[…] Ο  δικηγόρος  µου  όµως ,  χάνοντας  την  υποµονή  του ,  φώναξε  

σηκώνοντας  τα  χέρια ,  έτσι  που  τα  µανίκια  του ,  καθώς  έπεσαν ,  άφησαν  

να  φανούν  οι  δίπλες  από  ένα  κολλαρισµένο  πουκάµισο:  «Μα  επιτέλους ,  

κατηγορείται  επειδή  κήδεψε  τη  µητέρα  του ,  ή  επειδή  σκότωσε  

άνθρωπο;».  Το  ακροατήριο  γέλασε .  Όµως  ο  εισαγγελέας  σηκώθηκε  

πάλι ,  τυλίχτηκε  στη  τήβεννο  του  και  δήλωσε  ότι  θα  ‘πρεπε  κάποιος  να  

έχει  την  αφέλεια  του  αξιότιµου  κυρίου  συνηγόρου  για  να  µην  

αντιλαµβάνεται  ότι  ανάµεσα  σ’ αυτά  τα  δυο  φαινοµενικά  άσχετα  

γεγονότα  υπήρχε  µια  βαθιά ,  συγκλονιστική ,  ουσιαστική  σχέση .  

«Μάλιστα», βροντοφώναξε ,  «κατηγορώ  τον  άνθρωπο  αυτόν  ότι  κήδεψε  

µια  µάνα  µε  καρδιά  εγκληµατία» […]».
48

 

       Η  καταδίκη  του  Μερσώ  τον  κάνει  πραγµατικά  ελεύθερο .  

Αντιλαµβάνεται  πως  ο  θάνατος  µπορεί  να  είναι  λυτρωτικός  και  τον  

επιδιώκει .  Συνειδητοποιεί  επίσης  την  αδιαφορία  του  κόσµου  και  αυτό  

τον  κάνει  για  πρώτη  φορά  να  νιώσει  µέρος  του .  Ο  Μερσώ  δεν  θέλει  να  

φύγει  ήσυχα .  ∆εν  ζητά  λύτρωση  και  ελπίδα  από  κανένα  Θεό  αλλά  

αντίθετα ,  επιδιώκει  το  µίσος  το  οποίο  θα  τον  βγάλει  από  το  τέλµα  της  

µοναξιάς  που  βιώνει:   

«[…] Τόσο  κοντά  στο  θάνατο ,  η  µαµά  θα  ‘νιωσε  λυτρωµένη  κι  έτοιµη  

να  ζήσει  από  την  αρχή .  Κανείς ,  κανείς  δεν  είχε  το  δικαίωµα  να  την  

κλάψει .  Κι  εγώ ,  επίσης ,  ένιωσα  έτοιµος  να  ζήσω  απ’ την  αρχή .  Θαρρείς  

και  τούτη  η  τροµερή  οργή  µε  είχε  εξαγνίσει  απ’ το  κακό ,  µε  είχε  

αδειάσει  από  ελπίδα ,  µπροστά  σε  τούτη  τη  νύχτα  τη  φορτωµένη  µε  

σηµάδια  κι  αστερισµούς  άνοιγα  την  αγκαλιά  µου  για  πρώτη  φορά  στην  

τρυφερή  αδιαφορία  του  κόσµου .  Έτσι  καθώς  τον  ένιωθα  τόσο  όµοιο  

µου ,  τόσο  αδελφικό  επιτέλους ,  αισθάνθηκα  ότι  ήµουν  και  είµαι  ακόµα  
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ευτυχισµένος .  Για  να  συντελεστούν  όλα ,  για  να  νιώσω  λιγότερο  µόνος ,  

ένα  µου  µένει  να  ευχηθώ ,  να  ‘ρθουν  πολλοί  θεατές  τη  µέρα  της  

εκτέλεσης  µου  και  να  µε  υποδεχτούν  µε  κραυγές  µίσους».
49

 

       Ο  Μερσώ  είναι  ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγµα  του  παράλογου  

ανθρώπου  του  Καµύ .  ∆ιαπράττει  ένα  έγκληµα  χωρίς  καµία  απολύτως  

αιτία  και  κίνητρο  φαινοµενικά .  Πυροβολεί  τέσσερις  φορές  έναν  

άνθρωπο  όχι  από  ιδεολογία ,  ούτε  από  αντιζηλία ,  εκδίκηση  ή  κάτι  άλλο .  

Τον  πυροβολεί ,  θέλοντας  να  ξεφύγει  υποσυνείδητα  από  την  µελαγχολία  

του  και  την  αδιαφορία  της  καθηµερινότητας  που  την  επιβαρύνει  ακόµα  

περισσότερο .  Η  δολοφονία  θα  βάλει  τέρµα  στη  ζωή  του  αλλά  

παράλληλα ,  θα  τον  απελευθερώσει .   

    Στο  έργο  «Η  Παρεξήγηση», µία  κόρη  και  µία  µητέρα  έχουν  ένα  

ξενοδοχείο  και  δολοφονούν  πλούσιους  πελάτες  προκειµένου  να  

συγκεντρώσουν  χρήµατα  και  να  πραγµατοποιηθεί  το  όνειρο  της  κόρης  

που  είναι  ζήσει  σε  ένα  παραθαλάσσιο  µέρος  και  ήλιο  και  θάλασσα .  Στο  

ξενοδοχείο  επιστρέφει  ο  γιος  της  οικογένειας  που  ζει  χρόνια  στο  

εξωτερικό .  Οι  δύο  γυναίκες  δεν  αναγνωρίζουν  τον  άνδρα  και  τον  

σκοτώνουν .   

      Ο  φόνος  έχει  γίνει  µια  συνήθεια  για  τις  δύο  γυναίκες  αλλά  για  

διαφορετικούς  λόγους  για  τη  κάθε  µία .  Για  την  κόρη  είναι  απλώς  ένα  

µέσο  για  να  γίνει  η  ίδια  ελεύθερη  µέσα  από  την  επίτευξη  του  ονείρου  

της  που  είναι  να  µαζέψει  τα  απαραίτητα  χρήµατα  ώστε  να  φύγει  από  το  

πανδοχείο .  Για  την  µητέρα ,  είναι  µία  συνήθεια  που  θέλει  να  

διεκπεραιώσει  λόγω  της  µεγάλης  κούρασης  που  νιώθει  από  τους  

αλλεπάλληλους  φόνους  που  έχει  διαπράξει .
50

 

      Η  συµπεριφορά  των  δύο  γυναικών  απέναντι  στο  έγκληµα  είναι  

εντελώς  διαφορετική .  Η  κόρη  φαίνεται  να  είναι  τόσο  αφοσιωµένη  στο  

                                                 
49

 Καµύ  Αλ .  (1998) ,  Ο  ξένος ,  µτφ .  Ν .  Καρακίτσου -  Ντουζέ ,  Μ .  Κασαµπάλογλου -  

Ροµπλέν ,  Αθήνα :  Καστανιώτης ,  σελ .130-131.  

50
 Καµύ  Αλ .  (1998) ,  Η  παρεξήγηση ,  µτφ .  Γ .  Θηβαίος ,  Αθήνα -  Γιάνν ινα :  ∆ωδώνη ,  

σελ .25-28.  



 

 

 

 

 32 

σκοπό  της  και  αποφασισµένη  τα  κανει  τα  πάντα  για  αυτό ,  που  δεν  την  

απασχολεί  καθόλου  το  γεγονός  ότι  το  θύµα  ήταν  ο  αδελφός  της .  Όχι  

µόνο  δε  θεωρεί  τον  εαυτό  της  εγκληµατία  αλλά  αντίθετα  νιώθει  

ευτυχισµένη  γιατί  φτάνει  πιο  κοντά  στο  στόχο  της .  Η  µητέρα  από  την  

άλλη ,  νιώθει  το  φόνο  του  παιδιού  της  ως  τη  τιµωρία  της  γιατί  έγινε  

εγκληµατίας .
51

  

       Ο  φόνος  του  αδελφού  θα  κάνει  τους  πάντες  να  συνειδητοποιήσουν  

την  πραγµατικότητα  την  οποία  βιώνουν .  Ο  κάθε  ένας  θα  νιώσει  τη  δική  

του  λύτρωση  αλλά  µε  διαφορετικό  τρόπο ,  σύµφωνα  µε  τις  απόψεις  του  

και  τις  πεποιθήσεις  του  για  το  έγκληµα .  Η  µητέρα ,  από  τύψεις  και  

ενοχές  που  σκότωσε  το  γιο  της ,  θα  αποζητήσει  τη  δική  της  ξεκούραση  

και  λύτρωση  µέσα  από  την  αυτοκτονία .  Η  κόρη  από  την  άλλη ,  θα  

αναθεωρήσει  όλη  την  προηγούµενη  ζωή  της .  Νόµιζε  ότι  το  έγκληµα  

ήταν  αυτό  που  την  ένωνε  µε  τη  µητέρα  της  αλλά  η  αυτοκτονία  θα  την  

κάνει  να  καταλάβει  ότι  το  έγκληµα ,  ασχέτως  απ’ όσους  διαπράττεται  

αποτελεί  µία  µοναχική  πράξη .
52

 

      Το  έγκληµα  σε  αυτό  το  έργο  λειτουργεί  µε  δύο  διαφορετικούς  

τρόπους .  Η  µητέρα  φαίνεται  να  έχει  τη  συµβατική  ηθική  αφού  οι  τύψεις  

την  οδηγούν  στην  αυτοκτονία .  Εντούτοις ,  σύµφωνα  µε  τη  φιλοσοφία  

του  Καµύ ,  η  µητέρα  απλώς  συνεχίζει  να  ζει  εγκλωβισµένη  εντάσσοντας  

και  τη  δολοφονία  στη  κουραστική  της  καθηµερινότητα  και  

χρησιµοποιεί  τη  λύση  του  θανάτου  για  να  δραπετεύσει  από  αυτή .  Η  

κόρη  όµως ,  αντιλαµβάνεται  τη  µαταιότητα  της  ελπίδας  που  είχε  τόσο  

για  να  δραπετεύσει  σε  ένα  άλλο  µέρος  όσο  και  της  συντροφικότητας .  

Το  έγκληµα  την  άφησε  ακόµα  πιο  µόνη  από  πριν  αλλά  πλέον  το  έχει  

συνειδητοποιήσει  γιατί  η  µητέρα  της  έφυγε  και  σωµατικά .   
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      Στο  έργο  «Ο  ευτυχισµένος  θάνατος»,   ο  ήρωας  Μερσώ  διαπράττει  

µία  δολοφονία  κατά  παραγγελία .  Σκοτώνει  τον  Ζαγρέα ,  έναν  ανάπηρο ,  

µετά  από  δική  του  επιθυµία  και  µε  ανταµοιβή  τα  χρήµατα  του .  

       Από  την  αρχή  του  έργου  περιγράφεται  η  σκηνή  της  δολοφονίας  και  

είναι  αµέσως  γνωστό  τι  έχει  κάνει  ο  Μερσώ  αλλά  χωρίς  να  γνωρίζουµε  

το  γιατί .  Το  έγκληµα  δεν  είναι  εύκολο  για  το  Μερσώ  αλλά  το  

διαπράττει:   

 «[…] Έσκυψε  χωρίς  να  διστάσει  στο  σεντούκι  και  το  άνοιξε .  Μαύρο  

πάνω  σε  άσπρο  φόντο ,  το  πιστόλι  γυάλιζε  σ’ όλες  τις  καµπύλες  του ,  

σαν  περιποιηµένη  γάτα  και  ακουµπούσε  πάντα  πάνω  στο  γράµµα  του  

Ζαγρέα .  Ο  Μερσώ  πήρε  το  γράµµα  µε  το  αριστερό  και  το  πιστόλι  µε  το  

δεξί  του  χέρι .  

      Αφού  δίστασε  λίγο ,  πέρασε  το  όπλο  κάτω  απ’ την  αριστερή  του  

µασχάλη  και  άνοιξε  το  γράµµα .  Ήταν  µια  µόνο  µεγάλη  κόλλα  µε  λίγες  

σειρές  γραµµένες  µε  το  µεγάλο  και  όλο  γωνίες  γράψιµο  του  Ζαγρέα:  

   «∆ε  σκοτώνω ,  παρά  µισό  µόνο  άνθρωπο .  Παρακαλώ  να  µη  µε  κρίνετε  

σκληρά .  Θα  βρείτε  στο  µικρό  µου  σεντούκι  πολύ  περισσότερα  από  όσα  

χρειάζονται  για  να  αποζηµιωθούν  όσοι  µε  εξυπηρέτησαν  ως  τώρα .  Για  

το  περίσσευµα ,  επιθυµώ  να  δοθεί  για  την  καλυτέρευση  της  διαβίωσης  

των  καταδικασµένων  σε  θάνατο .  Νιώθω ,  ωστόσο ,  ότι  ζητάω  πολλά» 

[…]».
53

  

     «[…] Ο  Ζαγρέας  κοίταζε  τώρα  το  παράθυρο .  Ακούστηκε  ένα  

αυτοκίνητο  που  περνούσε  αργά  µπροστά  από  την  πόρτα ,  µ’ έναν  

ελαφρό  θόρυβο  σα  να  µασούσε .  Ο  Ζαγρέας ,  χωρίς  να  κουνηθεί ,  

φαινόταν  ν’ απολαµβάνει  όλη  την  απάνθρωπη  οµορφιά  αυτού  του  

απριλιάτικου  πρωινού .  Όταν  ένιωσε  την  κάννη  του  περίστροφου  στο  

δεξί  του  κρόταφο ,  δεν  τράβηξε  τα  µάτια  του .  Ο  Πατρίς ,  ωστόσο ,  που  

τον  κοίταζε  είδε  τα  µάτια  του  να  γεµίζουν  δάκρυα .  Ο  Πατρίς  έκλεισε  τα  

δικά  του .  Έκανε  ένα  βήµα  πίσω  και  τράβηξε .  Για  µια  στιγµή  
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ακούµπησε  στον  τοίχο  µε  πάντα  κλειστά  µάτια  και  ένιωσε  το  αίµα  του  

να  χτυπάει  ακόµα  στ’ αυτιά  του .  Κοίταξε .  Το  κεφάλι  είχε  γείρει  στον  

αριστερό  ώµο ,  το  σώµα  είχε  µόλις  γείρει  στον  αριστερό  ώµο ,  το  σώµα  

είχε  µόλις  µετακινηθεί ,  τόσο  ώστε  να  µην  βλέπεις  παι  το  Ζαγρέα ,  αλλά  

µόνο  µια  τεράστια  πληγή  από  κόκαλα  και  αίµα  στα  µυαλά  του .  Ο  

Μερσώ  άρχισε  να  τρέµει  […]».
54

 

    Το  κίνητρο  για  τον  Μερσώ  είναι  φαινοµενικά  η  φτώχεια  αλλά  στην  

πραγµατικότητα  είναι  η  µοναξιά .  Φτωχός  ήταν  πάντα  αλλά  όσο  υπήρχε  

η  µητέρα  του ,  αυτό  δεν  τον  ενοχλούσε .  Άρχισε  να  αντιµετωπίζει  τη  

φτώχεια  αρνητικά  µετά  το  θάνατο  της  µητέρας  του :   

«[…] Προηγούµενα ,  η  φτώχεια  κοντά  στη  µητέρα  του  είχε  κάποια  

γλύκα .  Όταν  ξαναβρίσκονταν  µαζί  το  βράδυ  και  έτρωγαν  αµίλητοι  γύρω  

απ’ τη  λάµπα  πετρολάδου ,  υπήρχε  µια  κρυφή  ευτυχία  µέσα  σ’ αυτή  την  

απλότητα  και  την  αποµόνωση .  Η  γειτονιά  γύρω  τους  ήταν  σιωπηλή .  Ο  

Μερσώ  κοίταζε  το  κουρασµένο  στόµα  της  µητέρας  του  και  

χαµογελούσε .  Χαµογελούσε  και  εκείνη .  Άρχιζε  πάλι  να  τρώει .  Η  λάµπα  

κάπνιζε  λίγο .  Η  µητέρα  του  την  κανόνιζε  µε  την  ίδια  αποκαµωµένη  

κίνηση ,  µε  τεντωµένο  το  δεξί  χέρι  και  το  κορµί  γερµένο  πίσω .  «∆εν  

πεινάς  άλλο;  του  ‘λεγε  λίγο  αργότερα .- Όχι». Κάπνιζε  ή  διάβαζε .  Στην  

πρώτη  περίπτωση ,  η  µητέρα  του  έλεγε :  «Πάλι!».  Στη  δεύτερη :  «Ζύγωσε  

στη  λάµπα ,  θα  χαλάσεις  τα  µάτια  σου». Τώρα ,  αντίθετα ,  η  φτώχεια  

µέσα  στη  µοναξιά  ήταν  φριχτή  µιζέρια .  Και  όταν  ο  Μερσώ  σκεφτόταν  

µε  λύπη  τη  συγχωρεµένη ,  η  λύπη  αυτή  στην  πραγµατικότητα  στρεφόταν  

πάνω  του .  Θα  µπορούσε  να  εγκατασταθεί  κάπου  πιο  άνετα ,  αγαπούσε ,  

ωστόσο ,  αυτό  το  διαµέρισµα  και  τη  µυρουδιά  της  φτώχειας  του .  Εκεί ,  

τουλάχιστον ,  ξανάβρισκε  τον  εαυτό  του  όπως  ήταν  άλλοτε  σε  µια  ζωή  

την  οποία  θεληµατικά  προσπαθούσε  να  σβήσει ·  αυτή  η  σύγκριση  µε  τη  
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µιζέρια  και  την  υποµονή  του  επέτρεπε  να  ξαναγυρίζει  πάλι  στον  εαυτό  

του ,  στις  ώρες  της  λύπης  και  της  νοσταλγίας  […]».
55

 

        Ο  Ζαγρέας  είναι  ένας  άνθρωπος  πλούσιος  µεν  αλλά  ανάπηρος .  Τα  

χρήµατα  δεν  σηµαίνουν  τίποτα  γι’ αυτόν  γιατί  δεν  έχει  το  σώµα  για  να  

ζήσει  τη  ζωή  µε  τον  τρόπο  που  θέλει .  Αντίθετα ,  ο  Μερσώ  έχει  το  σώµα  

αλλά  όχι  τα  χρήµατα .  Η  θλίψη  του  καθενός  είναι  διαφορετική  αν  και  

πηγάζει  από  διαφορετικές  αιτίες :  

«[…] – Κι  αυτός  ο  Ζαγρέας ,  ποιος  είναι;  Είναι  ο  µόνος  που  δε  γνωρίζω .  

- Αυτός ,  είπε  η  Μάρθα  γελώντας ,  τον  βλέπω  ακόµα .  

Ο  Μερσώ  έσφιξε  τα  δάχτυλα  στο  δέρµα  της .   

- Είναι  ο  πρώτος  µου ,  καταλαβαίνεις .  Ήµουνα  πολύ  νέα .  Εκείνος  ήταν  

λίγο  µεγαλύτερος .  Τώρα  του  έχουν  κόψει  τα  δυο  πόδια .  Ζει  

ολοµόναχος .  Και  έτσι  πηγαίνω ,  πότε- πότε ,  και  τον  βλέπω .  Είναι  καλός  

άνθρωπος  και  µορφωµένος .  Όλο  διαβάζει .  Την  εποχή  εκείνη  ήταν  

φοιτητής .  Είναι  πολύ  έξω  καρδιά .  Τύπος ,  µ’ άλλα  λόγια .  Εξάλλου  λέει  

και  αυτός  σαν  εσένα .  Μου  λέει:  «Έλα  δω ,  φατσάδα». 

    Ο  Μερσώ  συλλογίστηκε .  Άφησε  τη  Μάρθα ,  που  ξάπλωσε  ανάσκελα  

στο  κρεβάτι  κλείνοντας  τα  µάτια .  Έπειτα  από  λίγο ,  κάθισε  κοντά  της  

και  σκύβοντας  στα  µισάνοιχτα  χείλη  της ,  αναζήτησε  τα  σηµάδια  της  

ζωώδικης  θεότητας  της  και  τη  λησµονιά  ενός  πόνου  που  τον  έκρινε  

ανάξιο .  Άφησε ,  ωστόσο ,  το  στόµα  της  χωρίς  να  πάει  πιο  µακριά .  

     Συνόδευσε  τη  Μάρθα  και  φεύγοντας  αυτή  του  είπε  για  το  Ζαγρέα:  

- Του  µίλησα  για  σένα .  Του  είπα  ότι  ο  αγαπηµένος  µου  είναι  πολύ  

ωραίος  και  πολύ  δυνατός .  Και  τότε  µου  είπε  πως  θα  ήθελε  να  σε  

γνωρίσει .  Γιατί ,  όπως  λέει:  «Με  βοηθάει  ν’ ανασαίνω  καλά  όταν  βλέπω  

ένα  ωραίο  κορµί» […]».
56

 

                                                 
55

 Καµύ  Αλ .  (2010) ,  Ο  ευτυχ ισµένος  θάνατος ,  µτφ .  Ν .  Καρακίτσου -  Ντουζέ ,  Μ .  

Κασαµπαλόγλου -  Ροµπλέν ,  Αθήνα :  Καστανιώτης ,  σελ .32-33.  

56
 Καµύ  Αλ .  (2010) ,  Ο  ευτυχ ισµένος  θάνατος ,  µτφ .  Ν .  Καρακίτσου -  Ντουζέ ,  Μ .  

Κασαµπαλόγλου -  Ροµπλέν ,  Αθήνα :  Καστανιώτης ,  σελ .47-48.  



 

 

 

 

 36 

«[…]Κατόπιν  πήγαινε  µόνος  του  στο  σπίτι  του  Ζαγρέα .  Ο  τελευταίος  

αυτός  µιλούσε  γρήγορα  και  πολύ ,  γελούσε  και  έπειτα  σώπαινε .  Ο  

Μερσώ  ένιωθε  άνετα  µέσα  στο  µεγάλο  δωµάτιο  όπου  καθόταν  ο  

Ζαγρέας ,  ανάµεσα  στα  βιβλία  του  και  τα  µαροκινά  χαλκώµατα ,  τη  

φωτιά  και  τις  ανταύγειες  της  στο  διακριτικό  πρόσωπο  του  Βούδα  των  

Χµερ ,  πάνω  στο  τραπέζει  της  δουλειάς  του .  Άκουγε  το  Ζαγρέα .  Εκείνο  

που  του  έκανε  εντύπωση  στον  ανάπηρο  είναι  ότι  σκεφτόταν  πριν  

µιλήσει .  Όσο  για  τα  άλλα ,  το  συγκρατηµένο  πάθος ,  τη  φλογερή  ζωή ,  

που  ζωντάνευε  αυτόν  το  γελοίο  κορµό ,  αρκούσε  για  να  συγκρατεί  το  

Μερσώ  και  να  γεννάει  µέσα  του  κάτι ,  που  µε  λίγο  περισσότερο  

χαλάρωµα  θα  µπορούσε  να  πάρει  για  φιλία  […]».
57

 

«[…] Είµαι  σίγουρος ,  άρχισε ,  πως  δεν  µπορεί  κανείς  να  είναι  

ευτυχισµένος  χωρίς  λεφτά .  Αυτό  είναι  όλο .  ∆ε  µ’ αρέσει  ούτε  η  

ευκολία  ούτε  ο  ροµαντισµός .  Μ’ αρέσει  να  καταλαβαίνω .  Ε ,  λοιπόν ,  

πρόσεξα  ότι  µερικά  εκλεκτά  άτοµα  έχουν  ένα  είδος  πνευµατικού  

σνοµπισµού  και  πιστεύουν  ότι  το  χρήµα  δεν  είναι  απαραίτητο  για  την  

ευτυχία .  Είναι  βλακεία ,  είναι  λάθος  και ,  σε  ορισµένο  βαθµό ,  δειλία .   

      Βλέπετε ,  Μερσώ ,  για  ένα  άνθρωπο  από  καλή  γενιά ,  το  να  είναι  

ευτυχισµένος  δεν  είναι  ποτέ  κάτι  πολύπλοκο .  Αρκεί  να  συνεχίσει  το  

πεπρωµένο  όλων ,  όχι  µε  τη  βούληση  να  το  απαρνηθεί ,  όπως  έκαναν  

τόσοι  ψευτοµεγάλοι  άνδρες ,  αλλά  µε  τη  βούληση  της  ευτυχίας .  Μόνο  

να ,  χρειάζεται  χρόνος  για  να  είσαι  ευτυχισµένος .  Πολύς  χρόνος .  Είναι  

και  η  ευτυχία  µια  µακρόχρονη  υποµονή .  

 Και ,  σ’ όλες  σχεδόν  τις  περιπτώσεις ,  φθείρουµε  τη  ζωή  µας  για  να  

κερδίσουµε  λεφτά ,  ενώ  θα  έπρεπε  µε  τα  λεφτά  να  κερδίζουµε  το  χρόνο  

µας .  Αυτό  είναι  το  µόνο  πρόβληµα  που  µ’ ενδιέφερε  ποτέ .  Είναι  σαφές .  

Είναι  ξεκάθαρο  […]».
58
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     Το  έγκληµα  δεν  παρέχει  όµως  στο  Μερσώ  αυτά  που  προσδοκά .  Τα  

χρήµατα  δεν  κερδίζουν  γι’ αυτόν  µία  νέα  ζωή .  Άρρωστος  πλέον  και  

πλησιάζοντας  στο  θάνατο ,  αντιλαµβάνεται  πως  αυτός  και  ο  Ζαγρέας  

έχουν  την  ίδια  µοίρα :   

  «[…] Αισθανόταν  υπέρµετρη  και  αδελφική  αγάπη  γι’ αυτόν  τον  

άνθρωπο ,  που  του  είχε  φανεί  τόσο  ξένος  και  καταλάβαινε  ότι  

σκοτώνοντας  τον  είχε  συνάψει  µαζί  του  ένα  γάµο ,  που  τους  έδενε  για  

πάντα .  αυτή  η  γεµάτη  δάκρυα  πορεία ,  που  άφηνε  µέσα  του  µια  γεύση  

απ’ τη  ζωή  και  το  θάνατο ,  καταλάβαινε  πως  ήταν  κοινή  και  στους  δύο .  

Και  µέσα  σ’ αυτή  την  ακινησία  ακόµα  του  Ζαγρέα  µπροστά  στο  

θάνατο ,  έβρισκε  την  κρυφή  και  σκληρή  εικόνα  της  δικής  του  ζωής  

[…]».
59

 

     Το  θεατρικό  έργο  «Ο  Καλιγούλας», βασίζεται  σε  ένα  ιστορικό  

πρόσωπο ,  τον  αυτοκράτορα  Καλιγούλα  που  ο  θάνατος  της  αδελφής  του  

που  αγαπούσε  τον  οδήγησε  στο  έγκληµα  και  τον  παραλογισµό .  Ότι  ο  

αυτοκράτορας  παραλογίζεται  λέγοντας  πράγµατα  που  η  λογική  

κατατάσσει  ως  «τρελά» διαφαίνεται  από  την  πρώτη  κιόλας  πράξη  του  

έργου  που  αναφέρει  ότι  αναζητά  το  φεγγάρι .  Ο  ίδιος  όµως  αιτιολογεί  

την  πράξη  του  ως  µία  διέξοδο  από  έναν  κόσµο  που  δεν  αντέχει  έτσι  

όπως  είναι  φτιαγµένος .  Το  ξέρει  ότι  αυτό  που  κάνει  είναι  παράλογο  

αλλά  τουλάχιστον  είναι  εκτός  αυτού  του  κόσµου .
60

 

     Το  συγκεκριµένο  έργο  αποτελεί  κορυφαία  έκφραση  του  υπαρξισµού  

του  Καµύ .  Ο  Καλιγούλας  βρίσκεται  µέσα  σε  ένα  παραλογισµό  στον  

οποίο  όµως  καταφέρνει  να  παρασύρει  και  τους  γύρω  του .  

Αυτοκαταστροφικός ,  δυστυχισµένος ,  καταστροφικός ,  αποτελεί  την  

ιδανική  έκφραση  κάποιου  που  βιώνει  ένα  υπαρξιακό  δράµα .  Τίποτα  δεν  

είναι  αρκετό  και  τίποτα  από  τον  πραγµατικό  κόσµο  δεν  µπορεί  να  τον  

καλύψει .   
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     Ο  τρόπος  που  ο  Καλιγούλας  διαπράττει  εγκλήµατα  είναι  ψυχρός .  

Με  απάθεια  και  ψυχρότητα  κάνει  εγκλήµατα  που  δεν  έχουν  καµία  

«λογική» αφορµή .  ∆εν  είναι  εγκλήµατα  πάθους  ή  παραλογισµού  αλλά  

εγκλήµατα  που  κάνει  χωρίς  να  υπάρχει  κάποια  αιτία  αλλά  απλώς  και  

µόνο  γιατί  µπορεί .  Αυτό  όµως  δεν  σηµαίνει  ότι  περιορίζεται  µόνο  

στους  υπηκόους  του ,  που  ούτως  ή  άλλως  έχει  εξουσία  επάνω  τους  αλλά  

µε  την  ίδια  ευκολία  σκοτώνει  και  ανθρώπους  που  βρίσκονται  κοντά  σε  

αυτόν .  Ο  θάνατος  τους  αποτελεί  για  τον  Καλιγούλα  ένας  τρόπος  να  

απολέσει  όλα  τα  αισθήµατα  όπως  η  αγάπη ,  ο  οίκτος  και  άλλα  που  

δηµιουργούν  τους  δεσµούς  ανάµεσα  στους  ανθρώπους .  Απορρίπτοντας  

όλα  αυτά  τα  συναισθήµατα  ο  Καλιγούλας  καταφέρνει  να  ξεφύγει  από  

την  ανθρώπινη  καθηµερινότητα  και  να  περάσει  σε  ένα  υπερβατικό  

στάδιο  δίνοντας  µε  αυτό  τον  τρόπο  νόηµα  στην  αναζήτηση  του  για  το  

αδύνατο .   

     Το  έγκληµα  δίνει  στον  Καλιγούλα  ενέργεια  και  δύναµη .  Το  γεγονός  

ότι  καταστρέφει  τον  κάνει  να  πιστεύει  ότι  έχει  µεγαλύτερη  εξουσία  από  

τον  ∆ηµιουργό  των  ανθρώπων  που  αυτός  εξολοθρεύει  µε  µεγάλη  

ευκολία .  Το  έγκληµα  είναι  ο  τρόπος  ζωής  και  η  φιλοσοφία  του  

Καλιγούλα .  Όσο  σκοτώνει  υπάρχει  και  αποκτά  µία  δυναµική  και  µία  

ενέργεια  που  είναι  τόσο  ισχυρή  που  στο  τέλος  θα  περιλάβει  και  τον  

ίδιο .  Κατάφερε  µέσα  από  το  έγκληµα  να  νιώσει  ελεύθερος  από  τους  

άλλους  αλλά  όχι  και  από  τον  ίδιο  του  τον  εαυτό  και  τα  έργα  του .   
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1.3.Η  ηθική  του  εγκληµατία  στα  έργα  «Ο  Ξένος»,  «Η  Παρεξήγηση», 

«Ο  Καλιγούλας», και  «Ο  ευτυχισµένος  θάνατος» 

     Οι  ήρωες  των  έργων  του  Καµύ  διαπράττουν  εγκλήµατα  που  δεν  

έχουν  ψυχολογικά  κίνητρα  αλλά  αντίθετα  φιλοσοφικό  υπόβαθρο .  Όλοι  

έρχονται  αντιµέτωποι  µε  διλήµµατα  που  οι  υπόλοιποι  άνθρωποι  θα  

όριζαν  ως  ηθικά ,  και  η  επιλογή  που  κάνουν  είναι  η  απαγορευµένη .   

       Η  ηθική  του  Μερσώ  διαφαίνεται  ότι  δεν  είναι  όµοια  µε  των  άλλων  

ανθρώπων ,  δηλαδή  δεν  καθορίζεται  από  τους  κυρίαρχους  κοινωνικούς  

κανόνες .  Αυτά  που  άλλοι  άνθρωποι  θα  θεωρούσαν  ανήθικα ,  για  τον  

Μερσώ  δεν  έχουν  το  ίδιο  αντίκτυπο  γιατί  απλώς  αδιαφορεί .  Είναι  

βυθισµένος  σε  µία  µελαγχολία  απ’ όπου  δεν  µπορεί  να  τον  αποσπάσει  

τίποτα  και  εκφράζεται  µε  αδιαφορία  προς  τους  πάντες  και  τα  πάντα .  

Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  δεν  αντιδρά  καθόλου  όταν  ακούει  το  

Ρεµόν  να  δέρνει  τη  γυναίκα  που  ήθελε  να  εκδικηθεί:   

«[…] Ακούσαµε  πρώτα  µια  τσιριχτή  γυναικεία  φωνή  κι  έπειτα  τον  

Ρεµόν  που  ‘λεγε:  «Μου  φέρθηκες  πρόστυχα ,  µου  φέρθηκες  πρόστυχα ,  

θα  σου  µάθω  εγώ  να  µου  φέρεσαι  έτσι». Μερικοί  υπόκωφοι  θόρυβοι  και  

η  γυναίκα  ούρλιαξε ,  τόσο  τροµερά  που  αµέσως  ο  διάδροµος  γέµισε  

κόσµο .  Βγήκαµε  κι  εγώ  µε  τη  Μαρί .  Η  γυναίκα  εξακολουθούσε  να  

ξεφωνίζει  κι  ο  Ρεµόν  συνέχιζε  να  τη  χτυπάει .  Η  Μαρί  µου  είπε  πως  

ήταν  φοβερό  κι  εγώ  δεν  έδωσα  καµιά  απάντηση .  Μου  ζήτησε  να  πάω  να  

φωνάξω  έναν  αστυφύλακα  ,  µα  της  είπα  πως  δε  συµπαθούσα  τους  

µπάτσους  […]».
61

 

      Οι  ηθικές  επιλογές  του  ήρωα  είναι  αυτές  που  θα  τον  οδηγήσουν  

στην  τιµωρία .  Στην  πραγµατικότητα ,  δεν  καταδικάζεται  για  το  φόνο  

αλλά  για  το  γεγονός  ότι  είναι  αντισυµβατικός  και  δεν  τηρεί  τους  

κοινωνικούς  κανόνες .  Οι  άνθρωποι  περιµένουν  µία  συγκεκριµένη  

αντίδραση  από  τον  Μερσώ  και  αυτός  τους  διαψεύδει .  Κατά  συνέπεια ,  

στην  αντίληψη  τους  δεν  µπορεί  να  είναι  τίποτε  άλλο  από  ένοχος .   
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     Ο  λόγος  όµως  που  ο  Μερσώ  δεν  τηρεί  τους  κοινωνικούς  κανόνες  και  

παραµένει  ξένος  και  περιθωριοποιηµένος ,  είναι  ότι  η  ηθική  του  είναι  

πιο  ισχυρή  από  αυτή  των  υπολοίπων  ανθρώπων .  Ο  Μερσώ  αρνείται  να  

πει  ψέµατα ,  να  συµπεριφερθεί  µε  έναν  τρόπο  που  ο  ίδιος  δεν  τον  νιώθει  

αλλά  οι  άλλοι  τον  περιµένουν .  Το  ότι  δεν  δηλώνει  τη  µεταµέλεια  του  

έστω  και  ψεύτικα ,  τον  καθιστά  εγκληµατία  στα  µάτια  τους .  Στους  

άλλους  διαφαίνεται  ως  ένας  άνθρωπος  που  δεν  αισθάνεται  τίποτα  αλλά  

αντίθετα ,  αναζητά  την  αλήθεια  και  την  ύπαρξη  του .  Κάνει  επιλογές  που  

µπορεί  να  µην  ταιριάζουν  µε  την  κυρίαρχη  ηθική  περί  καλού  ή  κακού  

αλλά  που  για  τον  Μερσώ  είναι  η  απόλυτη  αλήθεια  και  πίστη  στην  

αναζήτηση  της  ύπαρξης  του .   

         Η  βίωση  του  παράλογου  είναι  για  τον  Καµύ  µία  ηθική  στάση .  

Αυτή  εκφράζεται  και  στα  θεατρικά  έργα  «Η  παρεξήγηση» και  «Ο  

Καλιγούλας». Η  ζωή  που  έχουν  δηµιουργήσει  οι  δύο  γυναίκες  στο  ένα  

έργο  και  ο  Καλιγούλας  στο  δεύτερο ,  είναι  το  παράλογο .  Μία  ζωή  

στρωµένη  από  εγκλήµατα .  Για  την  κόρη  την  Μάρθα ,  το  παράλογο  είναι  

επιλογή  ζωής  και  δεν  µπορεί  να  κάνει  καν  να  αναλογισθεί  την  τιµωρία  

αφού  για  την  ίδια  οι  πράξεις  της  δεν  αποτελούν  έγκληµα .  ∆εν  ισχύει  

όµως  το  ίδιο  για  την  µητέρα  της  και  για  τον  Καλιγούλα .  Το  παράλογο  

που  οι  ίδιοι  έχουν  καταφέρει  να  δηµιουργήσουν ,  βρίσκουν  το  θάρρος  

να  το  ανατρέψουν  µε  την  αυτοκτονία  της  η  µητέρα  και  µε  την  

επίσπευση  της  δολοφονίας  του  ο  Καλιγούλας  επιστρέφοντας  στην  ηθική  

της  τιµωρίας  του  εγκλήµατος .
62

 

     Οι  ήρωες  στα  δύο  έργα  έχουν  συνειδητοποιήσει  ότι  η  ζωή  δεν  έχει  

κανένα  νόηµα  και  γι’ αυτό  τον  λόγο  πρέπει  να  ζήσουν  ελεύθεροι  ακόµα  

και  αν  στο  τέλος  τιµωρηθούν .
63

 

     Ο  ήρωας  του  έργου  «Ευτυχισµένος  θάνατος», αντίθετα  από  τους  

άλλους  ήρωες  διαπράττει  ένα  έγκληµα  έχοντας  ως  κίνητρο  τις  υλικές  

απολαβές .  Το  χρήµα  που  θα  κερδίσει  από  αυτό  το  έγκληµα  όµως  είναι  
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το  µέσο  του  για  να  µην  εργάζεται  έχοντας  έτσι  ελεύθερο  χρόνο  για  να  

ζήσει  τη  ζωή  του .   

     Το  ηθικό  δίληµµα  που  θέτει  ο  Καµύ  στο  συγκεκριµένο  έργο  έχει  τη  

βάση  του  σε  έναν  αρχαιοελληνικό  µύθο .  Το  θύµα  είναι  ο  Ζαγραίος ,  

όνοµα  που  είχε  και  ο  υιός  του  ∆ία  και  της  Περσεφόνης  που  

δολοφονήθηκε  από  τους  Τιτάνες  γιατί  ζήλευαν  τις  εξουσίες  που  του  

είχε  παραχωρήσει  ο  θεός  πατέρας  του .  Ο  ∆ίας  για  να  εκδικηθεί  το  

θάνατο  του  γιου  του ,  έκαψε  µε  κεραυνό  τους  Τιτάνες  και  από  τη  στάχτη  

τους  δηµιούργησε  τον  άνθρωπο  και  παράλληλα ,  αναγεννά  και  τον  

Ζαγραίο  από  τη  καρδιά  του  που  δεν  είχε  καταστραφεί .  Ο  άνθρωπος  

δηλαδή  γεννήθηκε  από  τη  στάχτη  που  περιλάµβανε  τα  σώµατα  των  

Τιτάνων  αλλά  και  το  σώµα  του  Ζαγραίου ,  είναι  δηλαδή  καλός  όπως  ο  

∆ιόνυσος  αλλά  και  µοχθηρός  όπως  οι  Τιτάνες .  Επίσης ,  συµβολίζει  τον  

κύκλο  της  ζωής  και  του  θανάτου .
64

 

   Αυτός  ο  δυϊσµός  αποτελεί  και  τη  βάση  του  έργου  του  Καµύ  το  οποίο  

είναι  διαρθρωµένο  σε  δύο  κεφάλαια ,  στον  φυσικό  και  τον  συνειδητό  

θάνατο .  Ο  φυσικός  θάνατος  είναι  η  καθηµερινότητα  του  Μερσώ  ο  

οποίος  ζει  µία  ζωή  τελµατωµένη  και  περιορισµένη  πριν  διαπράξει  το  

φόνο .  Ο  φόνος  αποτελεί  έναν  ευτυχισµένο  θάνατο  και  για  τους  δύο  

ήρωες  αφού  τους  προσφέρει  µία  διέξοδο  από  τη  δυστυχία .
65
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1.4.Ο  εγκληµατίας  στα  έργα  «Οι  ∆ίκαιοι» και  «Σκέψεις  για  την  

τροµοκρατία» 

        Τον  Καµύ  τον  απασχόλησε  ιδιαίτερα  το  θέµα  των  Ρώσων  

τροµοκρατών  που  εξεγέρθηκαν  εναντίον  των  τσάρων .  Αυτοί  αποτελούν  

και  το  θέµα  του  έργου  «Οι  δίκαιοι». Μία  οµάδα  τροµοκρατών  που  ο  

καθένας  όµως  από  αυτούς  έχει  διαφορετική  άποψη  και  οπτική  για  την  

επανάσταση  και  το  έγκληµα .  Για  τον  Στεπάν ,  το  καθεστώς  αποτελεί  

φυλακή  και  ο  θάνατος  του  δούκα  είναι  ο  µόνος  τρόπος  για  να  

απελευθερωθούν  οι  Ρώσοι .
66

 

     Οι  ίδιοι  οι  επαναστάτες  παραδέχονται  ότι  οι  πράξεις  τους  είναι  

τροµοκρατικές ,  αλλά  θεωρούν  τη  δράση  τους  επαναστατική  και  δίκαιη ,  

έναν  αγώνα  ταυτόσηµο  µε  την  ελευθερία .
67

 

      Οι  απόψεις  των  επαναστατών  είναι  διαφορετικές .  Στόχος  για  όλους  

είναι  η  επανάσταση  αλλά  για  κάποιους  µόνο  η  βία  και  ο  θάνατος  

µπορεί  να  βοηθήσουν  την  επανάσταση  να  επιτευχθεί .
68

  

     Και  τα  κίνητρα  όµως  των  επαναστατών  είναι  διαφορετικά .  Άλλοι  

κινητοποιούνται  από  το  µίσος  ενώ  άλλοι  από  την  αγάπη .  Άλλοι  

θεωρούν  πως  το  κίνητρο  του  εγκλήµατος  είναι  η  ζωή ,  ενώ  άλλοι  πως  

είναι  η  δικαιοσύνη .
69

 

        Όταν  η  τροµοκρατική  ενέργεια  αναβάλλεται ,  γιατί  στην  άµαξα  

µαζί  µε  το  δούκα  βρίσκονταν  και  δύο  παιδιά ,  τότε  θα  αναδυθούν  οι  

βαθιές  συνειδησιακές  διαφορές  που  µπορεί  να  υπάρχουν  ανάµεσα  σε  

ανθρώπους  που  ασπάζονται  την  ίδια  ιδεολογία .  Για  κάποιους  η  

δολοφονία  δύο  παιδιών ,  είναι  το  όριο  που  δεν  µπορούν  να  ξεπεράσουν  
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θεωρώντας  πως  είναι  µία  άσκοπη  πράξη  που  δεν  µπορεί  να  προσφέρει  

στην  επανάσταση .  Από  την  άλλη ,  υπάρχουν  και  αυτοί  που  πιστεύουν  

ότι  αν  τα  παιδιά  είναι  εµπόδιο  σε  µία  πράξη  που  πραγµατικά  θα  

βοηθήσει  την  επανάσταση  ο  θάνατος  τους  επιβάλλεται  και  δεν  πρέπει  

να  αντιµετωπίζεται  µε  τύψεις .
70

 

         Είναι  ιδιαίτερα  ενδιαφέρον  πως  απεικονίζεται  η  άποψη  των  

υπόλοιπων  ανθρώπων  για  τους  τροµοκράτες .  Όταν  ένας  από  αυτούς  

συλλαµβάνεται ,  βρίσκεται  στη  φυλακή  µε  έναν  κατάδικο  που  έχει  

διαπράξει  τρεις  φόνους  και  είναι  φτωχός ,  είναι  δηλαδή  ένας  από  τους  

ανθρώπους  για  τους  οποίους  γίνεται  η  επανάσταση .  Εντούτοις ,  είναι  

παράλληλα  και  δήµιος .  Ο  δήµιος  καθορίζει  το  έγκληµα  όχι  σαν  πράξη  

αλλά  ανάλογα  από  τον  ποιον  έχει  επιτευχθεί .
71

 

        Στο  έργο  αυτό ,  η  τροµοκρατία  είναι  ταυτόσηµη  µε  την  

επανάσταση .  Εντούτοις ,  το  κίνητρο  του  κάθε  ανθρώπου  είναι  

διαφορετικό .  Η  αγάπη ,  το  µίσος ,  η  αντιπαλότητα  µε  την  εξουσία ,  ο  

ανθρωπισµός ,  το  όραµα  του  σοσιαλισµού ,  η  ελπίδα  είναι  µερικές  από  

τις  πεποιθήσεις  που  οδηγούν  στην  τροµοκρατική  πράξη  συλλογικά  

παρόλο  που  είναι  εκ  διαµέτρου  αντίθετες .   

      Μπορεί  όµως  η  επανάσταση  να  δικαιολογήσει  το  έγκληµα  

αντιµετωπίζοντας  το  θύµα  ως  όχι  ως  άνθρωπο  αλλά  ως  ταξικό  εχθρό;  Ο  

ορισµός  του  θύµατος  ως  ταξικός  εχθρός  παρέχει  την  ηθική  δικαιολογία  

για  την  εκτέλεση  του  φόνου  αφού  ο  θάνατος  ενός  ανθρώπου  θα  σώσει  

τη  ζωή  περισσοτέρων .  Η  ηθική  του  επαναστάτη  που  επιτρέπει  τη  

δολοφονία  του  ταξικού  εχθρού  είναι  αυτή  που  θα  σταµατήσει  την  

απόπειρα  λόγω  των  παιδιών .  Και  αυτά  όµως  πρόκειται  όταν  

ενηλικιωθούν  να  γίνουν  ταξικοί  εχθροί  και  κατά  συνέπεια  ο  φόνος  τους  

«αιτιολογείται». Η  ηθική  του  επαναστάτη  όµως  δεν  εγκλωβίζεται  σε  

γενικότητες  αλλά  εξετάζει  την  κάθε  περίπτωση  ως  ιδιαίτερη  και  
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ατοµικά .  Εντούτοις ,  η  προσωπική  ηθική  µπορεί  να  παραµεριστεί  και  να  

γίνει  υπέρβαση  της  εάν  η  οργάνωση  το  απαιτήσει  αφού  οι  επαναστάτες  

βρίσκονται  στην  υπηρεσία  της .
72

 

        Εδώ  προκύπτει  ένα  νέο  ερώτηµα  και  αυτό  είναι  ποια  ηθική  

προηγείται ,  η  προσωπική  ή  η  συλλογική  της  οργάνωσης ;  Η  οργάνωση  

προϋποθέτει  τη  συλλογικότητα  ειδάλλως  τα  αποτελέσµατα  δεν  θα  είναι  

τα  αναµενόµενα .  Αυτός  όµως  δεν  σηµαίνει  για  τον  Καµύ  ότι  αποτελεί  

και  την  πρώτη  προτεραιότητα .  Σέβεται  τη  συλλογική  πάλη  και  

αντίδραση  αφού  µπορεί  να  επιφέρει  αποτελέσµατα  αλλά  θεωρεί  ότι  και  

σε  αυτήν  υπάρχουν  όρια .  Ο  επαναστάτης  πρέπει  να  υπερασπίζεται  µε  

σθένος  την  ηθική  ακόµα  και  αν  αυτό  τον  οδηγήσει  εκτός  οργάνωσης .  Ο  

ηθικός  επαναστάτης  µπορεί  να  λάβει  µέρος  στη  δράση  ενώ  ένας  

επαναστάτης  που  απλώς  υπακούει  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  από  ένα  

αντικείµενο  εξαφανίζοντας  την  έννοια  της  συλλογικότητας  και  κατά  

συνέπεια ,  και  της  οργάνωσης .
73

 

   Στο  έργο  του  «Γράµµατα  σ’ ένα  Γερµανό  φίλο» ο  Καµύ  σηµειώνει  ότι  

στην  αναζήτηση  της  δικαιοσύνης  «δικαιολογείται» η  βία  όχι  µόνο  ως  

µέσο  αγώνα  αλλά  και  ως  άµυνα  έναντι  στον  εχθρό  προκειµένου  να  

διασωθεί  ο  άνθρωπος  στον  οποίο  πιστεύει  βαθιά  και  απόλυτα .  Η  

διαφορά  όµως  είναι  ότι  οι  αµυνόµενοι  δεν  νιώθουν  µίσος  και  

αντιµετωπίζουν  τις  δολοφονίες  όχι  ως  κίνητρο  για  εκδίκηση  αλλά  ως  

µία  θυσία  για  την  αναγέννηση  της  Ευρώπης :  

«[…] ∆ιάλεξα ,  αντίθετα ,  τη  δικαιοσύνη ,  για  να  παραµείνω  πιστός  στη  

γη .  Εξακολουθώ  να  πιστεύω  πως  αυτός  ο  κόσµος  δεν  έχει  ανώτερο  

νόηµα .  Γνωρίζω  όµως  πως  κάτι  σ’ αυτόν  έχει  νόηµα ,  και  αυτό  είναι  ο  

άνθρωπος ,  γιατί  είναι  το  µόνο  πλάσµα  που  απαιτεί  να  έχει  νόηµα .  

Τούτος  ο  κόσµος  κατέχει  τουλάχιστον  την  αλήθεια  του  ανθρώπου ,  και  

καθήκον  µας  είναι  να  τον  δικαιώσουµε  ενάντια  στο  ίδιο  του  το  
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πεπρωµένο .  Κι  η  µοναδική  αιτία  δικαίωσης  του  είναι  ο  άνθρωπος ,  κι  

αυτόν  πρέπει  να  σώσουµε  αν  θέλουµε  να  διασώσουµε  την  ιδέα  που  

έχουµε  διαµορφώσει  για  τη  ζωή .  Το  µειδίαµα  και  η  υπεροψία  σας  θα  

µου  πουν:  τι  σηµαίνει  να  σώσουµε  τον  άνθρωπο;  Μα ,  σας  το  φωνάζω  

µε  όλο  µου  το  είναι ,  σηµαίνει  να  µην  τον  ακρωτηριάσουµε  και  να  

βοηθήσουµε  τη  δικαιοσύνη- που  µόνο  ο  άνθρωπος  είναι  ικανός  να  

συλλάβει- να  επιτύχει  τους  σκοπούς  της  […].
74

 

   Χρειάστηκε  να  µπούµε  στη  φιλοσοφία  σας ,  να  δεχτούµε  να  σας  

µοιάσουµε  λίγο .  ∆ιαλέξατε  τον  ηρωισµό  δίχως  συγκεκριµένο  

προορισµό ,  διότι  είναι  η  µόνη  αξία  που  αποµένει  σ’ έναν  κόσµο  που  

έχασε  το  νόηµα  του .  και ,  διαλέγοντας  τον  για  σας ,  τον  διαλέξατε  για  

όλους  και  για  µας .  Αναγκαστήκαµε  να  σας  µιµηθούµε  για  να  µην  

πεθάνουµε .  Αντιληφθήκαµε  όµως  πως  η  υπεροχή  µας  απέναντι  σας  ήταν  

ότι  είχαµε  έναν  προορισµό .  Τώρα  που  τελειώνουν  όλ’ αυτά ,  µπορούµε  

να  σας  πούµε  κάτι  που  µάθαµε :  ο  ηρωισµός  δεν  είναι  σπουδαίο  πράγµα ,  

η  ευτυχία  είναι  πιο  δύσκολη  […].
75

 

       Πληρώσαµε  πολύ  ακριβά  αυτή  την  καινούργια  γνώση  ώστε  η  µοίρα  

µας  να  πάψει  να  µας  φαίνεται  απελπιστική .  Εκατοντάδες  χιλιάδες  

άνθρωποι  δολοφονηµένοι  την  αυγή ,  φρικτοί  τοίχοι  φυλακών ,  µια  

Ευρώπη  που  η  γη  της  καπνίζει  από  τα  εκατοµµύρια  πτώµατα  των  

παιδιών  της ,  πληρώσαµε  όλ’ αυτά  για  δυο  τρεις  διαφορές  που  ίσως  να  

βοηθήσουν  µερικούς  από  µας  να  πεθάνουν  καλύτερα .  Ναι ,  αυτό  είναι  

απελπιστικό .  Πρέπει  ν’ αποδείξουµε  πως  δεν  αξίζουµε  τόση  αδικία .  

Είναι  το  έργο  που  αναλάβαµε ,  αρχίζει  αύριο .  Σε  τούτη  τη  νύχτα  της  

Ευρώπης ,  γεµάτη  καλοκαιριάτικες  πνοές ,  εκατοµµύρια  άνθρωποι ,  

οπλισµένοι  ή  άοπλοι ,  ετοιµάζονται  για  τον  αγώνα .  Θ’ ανατείλει  η  αυγή  

όταν  επιτέλους  θα  νικηθείτε .  Ξέρω  πως  ο  ουρανός  που  στάθηκε  

αδιάφορος  στις  απαίσιες  νίκες  σας  θα  παραµείνει  απαράλλαχτος  και  
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στη  δίκαιη  ήττα  σας .  Ακόµα  και  σήµερα ,  δεν  περιµένω  τίποτα  απ’  

αυτόν .  Τουλάχιστον ,  όµως ,  θα  έχουµε  συµβάλει  στη  διάσωση  της  

ανθρώπινης  ύπαρξης  από  τη  µοναξιά  όπου  θέλετε  να  τη  ρίξετε .  Επειδή  

περιφρονήσατε  την  πίστη  στον  άνθρωπο ,  ήρθε  τώρα  η  σειρά  σας  να  

πεθάνετε  σωρηδόν ,  µόνοι  κι  εγκαταλειµµένοι .  Τώρα ,  µπορώ  να  σας  πω  

αντίο  […]».
76

 

      Στο  έργο  του  «Η  πανούκλα», ο  Καµύ  αναφέρει  µία  άλλη  διάσταση  

του  εγκληµατία .  Για  το  έγκληµα  δεν  ευθύνεται  µόνο  αυτός  που  το  

διαπράττει  αλλά  και  αυτός  που  έµµεσα  το  αποδέχεται  και  το  

«νοµιµοποιεί» µέσω  ιδεολογικών  δικαιολογιών:  

«[…] Κατάλαβα  τότε  ότι ,  εγώ  τουλάχιστον ,  δεν  είχα  πάψει  να  είµαι  

ένας  καταραµένος  όλα  αυτά  τ’ ατελείωτα  χρόνια ,  µ’ όλο  που  στη  

διάρκεια  τους  πίστευα  ολόψυχα  ότι  αγωνιζόµουν  ακριβώς  ενάντια  στο  

κακό ,  ενάντια  στην  πανούκλα .  Έµαθα  ότι  είχαν  έµµεσα  προσυπογράψει  

το  θάνατο  χιλιάδων  ανθρώπων ,  ότι  είχα  µάλιστα  προκαλέσει  τούτο  το  

θάνατο  θεωρώντας  δίκαιες  τις  πράξεις  και  τις  ηθικές  αρχές  που  µοιραία  

τον  είχαν  επιφέρει  […]».
77

 

       Η  αντίδραση  απέναντι  στο  θάνατο ,  η  στέρηση  της  δικαιολόγησης  

κάνει  τον  ήρωα  του  έργου ,  να  µιλήσει  ξεκάθαρα  και  να  αρνηθεί  τη  

δολοφονία  συνειδητά .  Αντιδρά  σε  αυτή  αλλά  και  πάλι  δεν  θεωρεί  τον  

εαυτό  του  εντελώς  αθώο  αλλά  έναν  «αθώο» δολοφόνο:  

«[…] Γνωρίζω ,  στο  εξής ,  πως  δεν  αξίζω  πια  τίποτα  για  τον  κόσµο  και  

πως ,  από  τη  στιγµή  που  αρνήθηκα  να  σκοτώνω ,  καταδίκασα  τον  εαυτό  

µου  σε  οριστική  εξορία .  Την  ιστορία  θα  τη  γράψουν  οι  άλλοι .  Γνωρίζω  

επίσης  ότι ,  προφανώς ,  δεν  µπορώ  να  κρίνω  αυτούς  τους  άλλους .  Μου  

λείπει  µια  ιδιότητα  και  νου  είναι  αδύνατο  να  γίνω  λογικός  δολοφόνος .  

Συνεπώς ,  δε  µε  χαρακτηρίζει  η  ανωτερότητα .  Τώρα  όµως  δέχοµαι  να  
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είµαι  αυτός  που  είµαι ,  έµαθα  τη  µετριοφροσύνη .  Λέω  µόνο  πως  

υπάρχουν  πάνω  σε  τούτη  τη  γη  µάστιγες   και  θύµατα  κι  ότι  πρέπει ,  όσο  

είναι  ανθρωπίνως  δυνατό ,  ν’ αρνούµαι  να  παίρνω  το  µέρος  της  

µάστιγας .  Αυτός  ίσως  σας  φανεί  κάπως  απλοϊκό ,  και  δεν  ξέρω  αν  είναι  

πράγµατι ,  ξέρω  όµως  ότι  είναι  αληθινό .  Έχω  ακούσει  τόσα  

επιχειρήµατα  που  κόντεψαν  να  µου  πάρουν  τα  µυαλά  και  που  

ξελόγιασαν  αρκετούς  άλλους ,  κάνοντας  τους  να  συναινέσουν  στη  

δολοφονία ,  κι  έτσι  κατάλαβα  πως  όλη  η  δυστυχία  των  ανθρώπων  

προέρχεται  από  το  γεγονός  ότι  δεν  µιλούν  καθαρά .  Πήρα  τότε  την  

απόφαση  να  µιλώ  και  να  ενεργώ  καθαρά  για  να  µπω  στο  σωστό  δρόµο .  

Έτσι  λοιπόν ,  λέω  πως  υπάρχουν  µάστιγες  και  θύµατα  και  τίποτε  άλλο .  

Αν ,  λέγοντας  το ,  γίνοµαι  εγώ  ο  ίδιος  µάστιγα ,  τουλάχιστον  γίνοµαι  

άθελα  µου .  Προσπαθώ  να  είµαι  ένας  αθώος  δολοφόνος .  Βλέπετε  πως  

δεν  έχω  µεγάλες  φιλοδοξίες  […]».
78
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Κεφάλαιο  2: Η  ηθική  του  επαναστάτη  και  ο  επαναστατηµένος  

άνθρωπος  

    Ο  φιλόσοφος   Καµύ  εξετάζει   και  µελετά   φιλοσοφικά ,   απόψεις  για  

την  έννοια  της  επανάστασης .  Μία  από  αυτές  είναι  του  Νίτσε  που  

αναφέρεται  στο  κακό  µε  την  έννοια  της  κάθαρσης ,  δηλαδή  ότι  ο  

άνθρωπος  πρέπει  να  έρθει  αντιµέτωπος  µε  αυτό  για  να  το  ξεπεράσει .  

Στην  περίπτωση  του  Νίτσε ,  και  στον  τρόπο  που  οι  θεωρίες  του  

χρησιµοποιήθηκαν  από  το  φασισµό  για  να  θανατωθούν  εκατοµµύρια  

άνθρωποι ,  αποτελεί  ένα  πολύ  ισχυρό  επιχείρηµα  για  τον  Καµύ  για  το  

πώς  η  ίδια  ιδέα  µπορεί  να  γίνει  αντιληπτή  από  διαφορετικούς  

ανθρώπους :  

«[….] Κατά  κάποια  έννοια  η  εξέγερση  στο  Νίτσε  καταλήγει  κι  αυτή  

στην  εξύµνηση  του  κακού .  Η  διαφορά  είναι  ότι  το  κακό  δεν  είναι  πια  

µια  αντεκδίκηση .  Το  δέχεται  σα  µια  από  τις  δυνατές  όψεις  του  καλού  

και  µε  µεγαλύτερη  ακρίβεια ,  σαν  κάτι  µοιραίο .  Το  παίρνει  λοιπόν  

κανείς  για  να  το  ξεπεράσει  σαν  ένα  φάρµακο .  Στο  πνεύµα  του  Νίτσε  

πρόκειται  µόνο  για  την  περήφανη  συγκατάθεση  της  ψυχής  µπροστά  σ’ 

αυτό  που  δεν  µπορεί  να  αποφύγει .  […]».
79

 

     Ο  Καµύ  δικαιώνει  το  έργο  του  Νίτσε  και  το  απενεχοποιεί  από  τη  

χρήση  του  ως  πρόσχηµα  για  το  έγκληµα .  Υποστηρίζει  πως  η  

επιδοκιµασία  άνευ  ορίων  που  υπάρχει  στο  έργο  του  Νίτσε  δεν  

συµπεριλαµβάνει  και  το  έγκληµα  αλλά  το  χρησιµοποιούν  ως  πρόσχηµα  

οι  υποταγµένοι  για  να  µην  φέρουν  αντιρρήσεις  στο  δυνάστη  τους ,  είτε  

αυτός  είναι  άνθρωπος ,  είτε  έννοια ,  είτε  δόγµα:   

«[…] Πρέπει  να  είµαστε  συνήγοροι  του  Νίτσε .  Κι  όπως  ο  ίδιος  είπε ,  

καταγγέλλοντας  προκαταβολικά  τους  ακάθαρτους  απογόνους  του ,  

«αυτός  που  ελευθέρωσε  το  πνεύµα  του  χρειάζεται  και  την  κάθαρση».  

Αλλά  το  πρόβληµα  είναι  να  ξέρουµε  τουλάχιστον  αν  η  ελευθέρωση  του  

πνεύµατος ,  όπως  την  είχε  συλλάβει ,  δεν  αποκλείει  την  κάθαρση .  Το  
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ρεύµα  που  καταλήγει  στο  Νίτσε ,  και  τον  προαναγγέλλει  συνάµα ,  έχει  

τους  νόµους  και  τη  λογική  που  ίσως  εξηγούν  την  αιµατοβαµµένη  

µεταµόρφωση  της  φιλοσοφίας  του .  Υπάρχει  τίποτα  στο  έργο  του  που  να  

µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  µε  την  έννοια  του  οριστικού  φόνου ;  Θα  

µπορούσαν  οι  φονιάδες ,  αρνούµενοι  το  πνεύµα  για  το  γράµµα  κι  ακόµα  

το  στοιχείο  του  πνεύµατος  που  µένει  µέσα  στο  γράµµα  να  βρουν  στο  

έργο  του  τα  προσχήµατα  τους ;  Η  απάντηση  πρέπει  να  είναι  ναι .  Από  τη  

στιγµή  που  κάποιος  θα  παραµερίσει  τη  µεθοδική  άποψη  της  νιτσεϊκής  

σκέψης  (και  δεν  είναι  σίγουρος  πως  κι  ο  ίδιος  την  ακολούθησε  πάντα) 

η  επαναστατηµένη  του  λογική  δεν  έχει  πια  όρια .  

      Θα  παρατηρήσουµε  ακόµα  πως  ο  φόνος  δε  βρίσκει  τη  δικαίωση  του  

στη  νιτσεϊκή  άρνηση  των  ειδώλων  αλλά  στην  παθιασµένη  επιδοκιµασία  

που  στεφανώνει  το  έργο  του  Νίτσε .  Όταν  κάποιος  λέει  ναι  σε  όλα  

σηµαίνει  πως  λέει  ναι  και  στο  έγκληµα .  Υπάρχουν  άλλωστε  δύο  τρόποι  

συγκατάθεσης  για  το  έγκληµα .  Αν  ο  δούλος  λέει  ναι  σε  όλα ,  λέει  ναι  

και  στην  ύπαρξη  του  αφέντη  και  στο  δικό  του  πόνο .  Ο  Ιησούς  διδάσκει  

τη  µη  αντίδραση .  Αν  ο  αφέντης  λέει  ναι  σε  όλα ,  λέει  ναι  και  στη  

δουλεία  και  στη  δυστυχία  των  άλλων:  να  ο  τύραννος  και  η  δόξα  του  

εγκλήµατος  […]».
80

 

     Για  τον  Καµύ ,  η  τροµοκρατία  είναι  το  απαραίτητο  βήµα  για  να  

µετασχηµατιστεί  η  εξέγερση  σε  επανάσταση  που  µε  τη  σειρά  της  οδηγεί  

αναπόφευκτα  σε  έγκληµα:   

   «[…] Η  ελευθερία  «τούτο  το  τροµερό  όνοµα  γραµµένο  πάνω  στο  

άρµα  της  θύελλας» βρίσκεται  στην  αρχή  όλων  των  επαναστάσεων .  

Χωρίς  αυτή  οι  στασιαστές  δεν  µπορούν  να  φανταστούν  τη  δικαιοσύνη .  

Έρχεται  όµως  ο  καιρός  που  η  δικαιοσύνη  απαιτεί  την  αναστολή  της  

ελευθερίας .  Η  τροµοκρατία ,  µικρή  ή  µεγάλη ,  έρχεται  τότε  να  

στεφανώσει  την  επανάσταση .  Κάθε  εξέγερση  είναι  νοσταλγία  

αθωότητας  και  κραυγή  προς  το  είναι .  Αλλά  µια  µέρα  η  νοσταλγία  
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παίρνει  τα  όπλα  και  αναλαβαίνει  την  ολοκληρωτική  ενοχή ,  δηλαδή  το  

φόνο  και  τη  βία  […]».
81

 

   «[…] Οι  περισσότερες  επαναστάσεις  παίρνουν  τη  µορφή  τους  και  την  

πρωτοτυπία  τους  από  ένα  έγκληµα .  Όλες  ή  σχεδόν  όλες  προκάλεσαν  

ανθρωποκτονίες .  Αλλά  µερικές  έκαναν  και  κάτι  παραπάνω:  

βασιλοκτονία  και  θεοκτονία  […]. Εκεί  όπου  ο  σκλάβος  ξεσηκώνεται  

ενάντια  στον  αφέντη  ο  ένας  άνθρωπος  ξεσηκώνεται  ενάντια  στον  άλλο ,  

πάνω  στη  σκληρή  γη ,  µακριά  από  τις  ουράνιες  αρχές .  Το  αποτέλεσµα  

είναι  µόνο  η  δολοφονία  ενός  ανθρώπου  […]».
82

 

     Την  ιδεολογική  έκφανση  της  τροµοκρατίας ,  όπως  αυτή  

χρησιµοποιήθηκε  στη  Γαλλική  επανάσταση ,  τη  χρησιµοποιεί  ο  Καµύ  

για  να  περιγράψει  τις  διαφορετικές  ιστορικές  θεωρήσεις  της  

τροµοκρατίας :   

       «[…] Σύγχρονος  του  Σαντ ,  ο  Σαιν  –Ζυστ  κατέληξε  στην  

αιτιολόγηση  του  εγκλήµατος ,  ξεκινώντας  όµως  από  διαφορετικές  

αρχές .  Ο  Σαιν- Ζυστ  είναι  αναµφίβολα  το  αντίθετο  του  Σαντ .  Αν  ο  

µαρκήσιος  είχε  σαν  έµβληµα:  «Ανοίξτε  τις  φυλακές  ή  αποδείξτε  την  

αρετή  σας», στο  µέλος  της  Εθνοσυνέλευσης  ταιριάζει  το:  «Αποδείξτε  

την  αρετή  σας  ή  κλειστείτε  στις  φυλακές». Και  οι  δυο  όµως  θεωρούν  

θεµιτή  την  τροµοκρατία:  την  ατοµική  ο  ακόλαστος  µαρκήσιος ,  την  

κρατική  ο  κήρυκας  της  αρετής .  Το  απόλυτο  καλό  ή  το  απόλυτο  κακό ,  

σύµφωνα  µε  την  προσήκουσα  λογική ,  απαιτούν  την  ίδια  µανία  […] 

Κάθε  εξέγερση  προϋποθέτει  µια  ενότητα .  Η  εξέγερση  του  1789 απαιτεί  

την  ενότητα  της  πατρίδας .  Ο  Σαιν- Ζυστ  ονειρεύεται  την  ιδανική  πόλη ,  

όπου  τα  ήθη ,  όντας  επιτέλους  σε  αντιστοιχία  µε  τους  νόµους ,  θα  

κάνουν  να  λάµψει  η  αθωότητα  του  ανθρώπου  και  η  ταυτότητα  της  

φύσης  του  µε  τη  λογική .  Κι  αν  ο  κοµµατισµός  επιχειρήσει  να  εµποδίσει  

την  πραγµατοποίηση  αυτού  του  ονείρου ,  το  πάθος  θα  βγει  από  τη  
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λογική  του .  κανείς  δε  θα  σκεφτεί  τότε  ότι  µια  και  υπάρχει  ο  

κοµµατισµός ,  οι  αρχές  δεν  είναι  ίσως  σωστές .  Οι  φατρίες  θα  είναι  

εγκληµατικές  γιατί  οι  αρχές  θα  µένουν  άθιχτές .  «Είναι  καιρός  όλος  ο  

κόσµος  να  γυρίσει  στην  ηθική  και  η  αριστοκρατία  στην  Τροµοκρατία» 

[…]».
83

 

     Μία  από  τις  πιο  ακραίες  θεωρίες  για  την  τροµοκρατία  που  

περιγράφει  ο  Καµύ  είναι  αυτή  του  µηδενιστή  Νετσάγιεφ:   

 «[…] ∆εν  ασχολήθηκε  µόνο  µε  την  παγκόσµια  καταστροφή ,  και  

πρωτοτύπησε  στο  ότι  διεκδικούσε  ψυχρά  για  όσους  αφοσιώνονται  στην  

επανάσταση  το  «Όλα  επιτρέπονται»,  και  ουσιαστικά  να  τους  

επιτρέπονται  τα  πάντα .  «Επαναστάτης  είναι  ένας  άνθρωπος  

καταδικασµένος  από  τα  πριν .  ∆εν  πρέπει  να  έχει  ούτε  φλογερές  

σχέσεις ,  ούτε  πράγµατα  ή  πρόσωπα  αγαπηµένα .  Θα’ πρεπε  ν’ 

απαλλαγεί  ακόµα  κι  απ’ το  όνοµα  του .  Όλα  σ’ αυτόν  πρέπει  να  

συγκεντρώνονται  σ’ ένα  µόνο  πάθος :  την  επανάσταση». Αν  πραγµατικά  

η  ιστορία ,  κατά  παράβαση  κάθε  αρχής ,  δηµιουργείται  µόνο  από  την  

πάλη  ανάµεσα  στην  επανάσταση  και  την  αντεπανάσταση ,  δεν  υπάρχει  

άλλη  λύση  παρά  να  ενστερνιστεί  κανείς  ολοκληρωτικά  µια  από  τούτες  

τις  δυό  αξίες :  το  θάνατο  ή  την  ανάσταση .  Ο  Νετσάγιεφ  φτάνει  στα  

άκρα  αυτής  της  λογικής .  Για  πρώτη  φορά  µε  το  Νετσάγιεφ  η  

επανάσταση  θα  αποχωριστεί  σαφώς  από  την  αγάπη  και  τη  φιλία  […]».
84

 

       Ενώ  στον  παράλογο  άνθρωπο  του  Καµύ  δεν  υπάρχει  µέλλον  και  

αυτό  γίνεται  συνειδητό ,  ο  τροµοκράτης  αντίθετα  πιστεύει  στο  µέλλον  

αλλά  όχι  µε  το  συµβατικό  τρόπο  των  άλλων  ανθρώπων .  Για  τους  

τροµοκράτες  και  κυρίως  για  τους  µηδενιστές ,  ο  κόσµος  λόγω  του  ότι  

είναι  σαθρός  και  άδικος ,  πρέπει  πρώτα  να  καταστραφεί  γιατί  δεν  

διορθώνεται ,  και  στη  συνέχεια  να  αναδοµηθεί  µέσω  της  νέας  

ιδεολογίας  που  πρεσβεύουν:   
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      «[…] Το  µέλλον  είναι  η  µόνη  υπερβεβαιότητα  των  ανθρώπων  χωρίς  

Θεό .  Οι  τροµοκράτες  θέλουν  αναµφίβολα  πρώτα  να  καταστρέψουν ,  να  

συγκλονίσουν  τον  απολυταρχισµό  µε  τις  εκρήξεις  των  βοµβών .  Αλλά  µε  

το  θάνατο  τους  αποβλέπουν  στη  δηµιουργία  µιας  κοινότητας  

δικαιοσύνης  και  αγάπης  και  στην  εκπλήρωση  εποµένως  µιας  αποστολής  

που  πρόδωσε  η  Εκκλησία .  Οι  τροµοκράτες  θέλουν  ουσιαστικά  να  

δηµιουργήσουν  µια  Εκκλησία ,  απ’ όπου  µια  µέρα  θα  ξεπροβάλλει  ο  

νέος  θεός  […]».
85

 

     Στο  συγκεκριµένο  έργο ,  ο  Καµύ  κάνει  µία  προσπάθεια  να  εξηγήσει  

τη  µηδενιστική  εποχή  που  βίωνε  και  ο  ίδιος .  Το  παράδοξο  όµως  της  

εποχής  του  ήταν  ότι  ενώ  παράλληλα  υπήρχαν  πολλά  εγκλήµατα  λόγω  

του  µηδενισµού  της  ανθρώπινης  ζωής  παράλληλα  υπήρχε  και  µία  σειρά  

ιδεολογιών  που  τα  δικαιολογούσαν .  Ανατρέχοντας  στην  ιστορία  ο  Καµύ  

προσπαθεί  να  κατανοήσει  γιατί  στο  όνοµα  ιδανικών  έγιναν  τα  

µεγαλύτερα  εγκλήµατα  καθώς  επίσης  και  τον  λόγο  που  οι  εξεγέρσεις  

µετατράπηκαν  στη  συνέχεια  σε  τυραννίες  εξοικειώνοντας  τον  κόσµο  µε  

το  έγκληµα .
86

  

     Η  ιστορική  επισκόπηση  όµως  του  Καµύ  δεν  εστιάζει  µόνο  στα  

γεγονότα  αλλά  στην  σκέψη .  Η  κεντρική  ιδέα  του  έργου  του  είναι  ότι  η  

επανάσταση  είναι  λόγος  ύπαρξης ,  δηλαδή  ότι  η  επανάσταση  αποτελεί  

το  µέσο  για  τον  άνθρωπο  ώστε  να  αποτέψει   το  παράλογο  και  η  ύπαρξη  

του  να  αποκτήσει  νόηµα .  Αυτό  συµβαίνει  γιατί  ο  άνθρωπος  

απελευθερώνεται  και  επικοινωνεί  µε  τους  άλλους  ανθρώπους  αφού  τους  

συνδέουν  κοινά  ιδανικά  όπως  η  δικαιοσύνη ,  η  αξιοπρέπεια ,  η  ελευθερία  

και  η  αλληλεγγύη .  Αυτό  δεν  σηµαίνει  όµως  ότι  η  εξέγερση  διατηρεί  

στη  συνέχεια  το  χαρακτήρα  µε  τον  οποίο  ξεκίνησε  αλλά  αντίθετα ,  

µπορεί  να  γίνει  ένα  τυραννικό  καθεστώς  ανάλογο  µε  αυτό  που  

ανέτρεψε .   
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      Ο  λόγος  για  τη  µεταβολή  του  χαρακτήρα  της  εξέγερσης  είναι  η  

θέση  της  ιστορίας .  Η  θρησκεία  στην  οποία  πιστεύει  ο  άνθρωπος  

ανατρέπεται  από  την  κοσµική  ιδεολογία  που  γεννά  η  ιστορία .  Ο  

άνθρωπος  µετατρέπει  τον  εαυτό  του  σε  Θεό  και  κρίνει  ποιος  θα  ζήσει  

και  ποιος  θα  πεθάνει  µε  αιτιολογία  την  «αναγκαία» βία  της  

επανάστασης .
87

 

       Ο  Καµύ  διαφωνεί  µε  αυτή  τη  φιλοσοφία .  Γι’ αυτόν  η  ανθρώπινη  

ζωή  έχει  τόσο  µεγάλη  σηµασία  που  δεν  διανοείται  να  την  φανταστεί  ως  

«απαραίτητη» θυσία  για  την  ελευθερία .  Αντίθετα ,  προτείνει  µία  

διαφορετική  εξέγερση  που  θα  σέβεται  τόσο  την  ελευθερία  και  την  

αξιοπρέπεια  όσο  και  τη  ζωή ,  που  δεν  θα  τη  χρησιµοποιεί  για  την  

επίτευξη  πολιτικών  στόχων .  

     Για  τον  Καµύ  η  εξέγερση  πρέπει  να  έχει  ηθικά  όρια .  Υπάρχουν  

µέτρα  και  όρια  που  δεν  πρέπει  να  τα  υπερβαίνουν  οι  επαναστάτες  

προκειµένου  η  εξέγερση  να  είναι  δηµιουργική  και  µη  βίαιη .
88

  

     Οι  εξεγέρσεις  έχουν  ως  στόχο  το  υπέρτατο  καλό  διεκδικώντας  για  

τους  ανθρώπους  ιδανικά  και  αξίες .  Στην  πορεία  όµως  γίνεται  

επανάσταση  που  για  να  πετύχει  το  σκοπό  της  χρησιµοποιεί  κάθε  µέσο ,  

ακόµα  και  τα  πιο  βίαια ,  µε  αποτέλεσµα  τα  ιδανικά  που  αποζητούν  για  

όλους  όπως  η  αξιοπρέπεια  να  τα  στερούν  από  αυτούς  που  θεωρούνται  

εχθροί .   

      Ένα  από  τα  πιο  σηµαντικά  παραδείγµατα  που  χρησιµοποιεί  ο  Καµύ  

για  να  καταδείξει  πώς  µπορούν  να  εξελιχθούν  αρνητικά  οι  

επαναστάσεις  είναι  ο  σταλινισµός ,  που  την  εποχή  του  Καµύ ,  είχε  την  

αποδοχή  των  περισσότερων  διανοούµενων .   Η  ρώσικη  επανάσταση  

έγινε  το  µέσο  για  το  σοβιετικό  καθεστώς  που  διεξήγαγε  µία  σειρά  

εγκληµάτων  µε  επίκεντρο  τη  θεωρία  του  Μαρξ  ότι  η  δικαιοσύνη  δεν  
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µπορεί  να  περιλαµβάνει  τρυφερότητα .  Ο  Καµύ  θεωρούσε  ότι  αυτό  

γίνεται  από  την  λάθος  ερµηνεία  που  αποδίδεται  σε  θεωρίες  όπως  αυτή  

του  Μαρξ .  Το  ότι  δεν  µπορεί  να  υπάρχει  τρυφερότητα  στη  δικαιοσύνη  

δεν  σηµαίνει  αυτοµάτως  ότι  πρέπει  να  υπάρχει  έγκληµα .  Για  τον  Καµύ  

ο  Μαρξ  ξεκαθάριζε  πως  η  δικαιοσύνη  καθορίζεται  και  από  το  µέσο  που  

χρησιµοποιείται  επιβεβαιώνοντας  την  άποψη  του  µε  την  άποψη  του  ότι:  

«Ένας  σκοπός  που  έχει  ανάγκη  από  άδικα  µέσα  δεν  είναι  ένας  δίκαιος  

σκοπός», και  κατά  συνέπεια ,  σίγουρα  δεν  είναι  δικαιοσύνη .
89
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Κεφάλαιο  3: Η  έννοια  του  τροµοκράτη  

3.1.  Ορισµός  της  τροµοκρατίας  και  του  τροµοκράτη  και  το  

φιλοσοφικό  έργο  του  Καµύ  

Η  πρώτη  εµφάνιση  του  όρου  «τροµοκρατία» έγινε  το  1798. Τον  όρο  

χρησιµοποιούσε  το  Τάγµα  των  Ιακωβίνων  κατά  τη  διάρκεια  της  

Γαλλικής  Επανάστασης  και  συµπεριλήφθηκε  σε  ένα  συµπλήρωµα  του  

λεξικού  της  Γαλλικής  Ακαδηµίας .  Ο  όρος  εννοούσε  την  άσκηση  βίας  

εναντίον  των  εχθρών  του  λαού  όπως  ανέφερε  και  ο  ίδιος  ο  Ροβεσπιέρος  

στην  Εθνοσυνέλευση  της  5
ης

 Φεβρουαρίου  του  1794: «Είναι  ανάγκη  να  

καταπνιγούν  οι  εσωτερικοί  και  οι  εξωτερικοί  εχθροί  της  Επανάστασης  

ή  να  χαθούν  µαζί  της .  Τώρα ,  στην  παρούσα  κατάσταση ,  ο  κύριος  

πρωταρχικός  σκοπός  της  πολιτικής  σας  είναι  να  κατευθύνετε  το  λαό  µε  

την  λογική  και  τους  εχθρούς  του  λαού  µε  την  τροµοκρατία .  Η  δύναµη  

της  λαϊκής  κυβέρνησης  σε  καιρό  ειρήνης  είναι  η  αρετή ,  η  δύναµη  της  

λαϊκής  κυβέρνησης  σε  καιρό  επανάστασης  είναι  ταυτόχρονα  η  αρετή  

και  η  τροµοκρατία .  Η  αρετή ,  χωρίς  την  οποία  η  τροµοκρατία  είναι  

ολέθρια ,  η  τροµοκρατία ,  χωρίς  την  οποία  η  αρετή  είναι  ανίσχυρη .  Η  

τροµοκρατία  δεν  είναι  άλλο  από  την  άµεση ,  αυστηρή  και  άκαµπτη  

δικαιοσύνη .  Είναι  λοιπόν  µια  εκδοχή  της  αρετής».
90

 

        Ο  Καµύ  έχει  το  δικό  του  θεωρία  για  την  τροµοκρατία  η  οποία  

υπαγορεύεται  όχι  µόνο  µέσα  από  τη  σκέψη  άλλων  στοχαστών  και  την  

ιστορία  αλλά  και  από  γεγονότα  σύγχρονα  της  εποχής  του  που  τον  

προβληµάτιζαν  ως  στοχαστή  αλλά  και  ως  άνθρωπο .  Η  σκέψη  του  

προέκυπτε  µέσω  της  αυστηρής  πνευµατικής  πορείας  που  ακολουθούσε  

αλλά  δεν  περιορίζονταν  µόνο  σε  αυτή .  Αντιδρούσε  έµπρακτα  αλλά  και  

πνευµατικά  στα  γεγονότα  και  στις  αδικίες  της  εποχής  του  παίρνοντας  
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ξεκάθαρα  θέση  υπέρ  αυτού  που  ο  ίδιος  θεωρούσε  ως  δίκαιο .  Η  σκέψη  

για  τον  Καµύ  ήταν  απαραίτητη  αλλά  ως  βάση  για  τη  δράση .
91

 

      Ο  ίδιος  ο  Καµύ  λόγω  της  δράσης  του  γνώρισε  τη  βία  και  είδε  τους  

µετασχηµατισµούς  της  µε  την  πάροδο  του  χρόνου .  Αυτός  ήταν  και  ο  

λόγος  που  αναγνώριζε  ότι  έπρεπε  να  υπάρχουν  όρια  ώστε  η  δράση  να  

µη  µεταβληθεί  σε  ωµή  βία .  Ο  Καµύ  δεχόταν  τη  βία  ως  µία  αναγκαία  

συνθήκη  σε  κάποιες  περιπτώσεις  αλλά  έπρεπε  να  αντιµετωπίζεται  µε  

µέτρο  και  ως  εξαίρεση .  Όταν  ο  άνθρωπος  εξοικειωνόταν  µε  τη  βία  και  

την  έκανε  αυτοσκοπό  του ,  τότε  χάνει  τον  υπέρτατο  σκοπό  και  το  στόχο  

του  αφού  η  βία  θα  κατακλύσει  τα  πάντα .  Ο  Καµύ  γνώρισε  τη  βία  στη  

Κατοχή  ως  αντιστασιακός .  Ήταν  µία  βία  πρόσκαιρη  όµως  και  αναγκαία  

λόγω  των  συνθηκών  που  είχαν  επιβάλλει  οι  αντίπαλοι .
92

 

      Η  βία  της  αντίστασης  ήταν  αναγκαία  για  τον  Καµύ  αλλά  πάντα  µε  

περιορισµούς  και  όρια .  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  αντέδρασε  έντονα  

στη  ατοµική  βόµβα  της  Χιροσίµας  την  οποία  εξέλαβε  ως  µία  

τροµοκρατία  που  προέκυψε  από  την  εξουσία  που  παρείχε  σε  ένα  κράτος  

η  επιστήµη .  Στην  τροµοκρατική  αυτή  επίθεση  η  στάση  του  Καµύ  δεν  

µπορεί  να  είναι  τίποτε  άλλο  από  ηθική:  «[…] ο  µηχανικός  πολιτισµός  

άγγιξε  µόλις  την  τελευταία  βαθµίδα  της  θηριωδίας .  Στο  εγγύς  µέλλον ,  

θα  πρέπει  να  διαλέξουµε:  ή  την  οµαδική  αυτοκτονία  ή  τη  συνετή  χρήση  

των  επιτευγµάτων  της  επιστήµης».
93

 

      Τον  τρόµο  αυτό  που  επιβάλλεται  στην  ανθρωπότητα  µέσα  από  

τέτοιες  πράξεις ,  ο  Καµύ  δεν  τον  καταγράφει  απλώς  αλλά  προσπαθεί  να  

τον  εξηγήσει .  Προσπαθεί  να  αναλύσει  τον  τρόµο  και  την  τροµοκρατία  

γιατί  µόνο  αν  γνωρίζει  κάτι  µπορεί  να  του  αντισταθεί  και  να   

ανατραπεί .  Η  τροµοκρατία  σαν  έννοια  αφηρηµένη  µόνο  φόβο  µπορεί  να  
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δηµιουργήσει  ενώ  αν  γίνει  συγκεκριµένη  πραγµατικότητα ,  τότε  υπάρχει  

το  ενδεχόµενο  να  εντοπιστούν  τρόποι  αντιµετώπισης  της .  Ο  Καµύ  θέτει  

ξεκάθαρα  τον  παραλογισµό  που  διέπει  την  τροµοκρατία  και  εγκλωβίζει  

τους  ανθρώπους :  «Τελικά ,  οι  άνθρωποι  σαν  κι  εµένα  θα  ήθελαν  έναν  

κόσµο  όπου  όχι  δεν  θα  σκοτωνόµασταν  πια  (δεν  είµαστε  δα  κι  εντελώς  

τρελοί!), µα  όπου  ο  φόνος  δεν  θα  ήταν  νοµιµοποιηµένος .  Είµαστε  

πράγµατι ,  εδώ ,  στην  καρδιά  της  ουτοπίας  και  της  αντίφασης :  ζούµε  

ακριβώς  σ’ έναν  κόσµο  όπου  ο  φόνος  είναι  νοµιµοποιηµένος ,  κι  αν  δεν  

τον  αποδεχόµαστε  ως  έχει ,  οφείλουµε  να  τον  αλλάξουµε .  Φαίνεται  

όµως  πως  αυτό  είναι  ανέφικτο  δίχως  την  προσφυγή  στο  φόνο .  Ο  φόνος  

µας  παραπέµπει  εποµένως  στο  φόνο  και  θα  συνεχίσουµε  να  ζούµε  µέσα  

στον  τρόµο ,  είτε  έχοντας  τον  αποδεχτεί  καρτερικά  είτε  επιθυµώντας  να  

τον  εξαφανίσουµε ,  χρησιµοποιώντας  µέσα  που  θα  τον  αντικαταστήσουν  

µ’ έναν  άλλο  τρόµο».
94

 

      Η  άποψη  του  Καµύ  για  την  αντιµετώπιση  της  τροµοκρατίας  είναι  

ξεκάθαρη .  Υπάρχει  το  ενδεχόµενο  να  µπορεί  να  αντιµετωπιστεί  µε  τα  

ίδια  µέσα  που  η  ίδια  χρησιµοποιεί  αλλά  µε  τη  διαφορά  ότι  θα  υπάρχει  

µέτρο  και  όριο  στη  χρήση  των  µέσων .   

      Ο  Καµύ  δεν  είχε  ψευδαισθήσεις  για  τη  χρήση  της  βίας  και  δεν  

διατύπωνε  ουτοπικές  απόψεις .  Γνώριζε  πολύ  καλά  πως  η  βία  ήταν  µεν  

ανεπιθύµητη  αλλά  παράλληλα  υπήρχε  και  αυτή  ήταν  µία  κατάσταση  

που  δεν  µπορούσε  να  ανατραπεί .  Αυτό  δε  σήµαινε  όµως  ότι  έπρεπε  να  

νοµιµοποιηθεί  και  να  αντιµετωπίζεται  ως  κάτι  φυσιολογικό  και  

κανονικό .  Αντίθετα ,  πίστευε  ότι  η  χρήση  της  έπρεπε  να  γίνεται  µόνο  σε  

κάποιες  περιπτώσεις  και  όσο  το  δυνατόν  πιο  περιορισµένα .
95
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3.2.  Ο  τροµοκράτης  στα  έργα  «Οι  ∆ίκαιοι» και  «Σκέψεις  για  την  

τροµοκρατία» 

        Η  διατήρηση  της  εξέγερσης   στην  ιδανικότητα  της  διατηρεί  την  

ανθρώπινη  ύπαρξη  στην  ιδανικότητα  της .  Για  το  λόγο  αυτό  η  µη  

αλλοτρίωση  είναι  συνυφασµένη  εδώ  µε  τη  διατήρηση  της  δύναµης  για  

αντίσταση .   

Γι  τον  Καµύ  αν  αλλοτριωθεί  η  δύναµη  της  άρνησής  µας ,  η  

συναινετικότητά  µας  γίνεται  χαυνότητα  του  νου ,  που  δεν  

εξισορροπείται  µε  τίποτε .  Αν  αλλοτριωθεί  η  δύναµη  της  αντίστασης  

του  ατόµου  απέναντι  στην  αδικία  και  ο  άνθρωπος  δεν  είναι  σε  θέση  να  

αρθρώσει  δυναµικά  ένα  όχι ,  τότε  η  συναίνεση  του  προέρχεται  από  

αδυναµία  και  υποδηλώνει  απλά  µια  διανοητική  ανεπάρκεια .  Μια  

ιδανική  ύπαρξη  αντιστοιχεί ,  συνεπώς ,  σε  µιαν  εξεγερµένη  ύπαρξη ,  

επειδή  αυτή ,  καθώς  εξεγείρεται ,  είναι  σε  θέση  να  επιβεβαιώνει  τη  

δυνατότητα  της  αντιλαµβάνεται  και  να  υποστηρίζει  αδιάλειπτα  την  

έννοια  του  δικαίου .  Η  εξέγερση ,  άλλωστε ,  δεν  εκδηλώνεται ,  αν  δεν  

προηγηθεί  σε  κάποιον  το  αίσθηµα  ότι  µε  ένα  οποιοδήποτε  τρόπο  και  σε  

κάποιο  σηµείο  έχει  δίκιο  . 

   Στο  έργο  του  Καµύ  «Οι  δίκαιοι» οι  πρωταγωνιστές  είναι  τροµοκράτες  

που  θέλουν  να  σκοτώσουν  µε  βόµβα  το  Μεγάλο  ∆ούκα .  Το  γεγονός  

είναι  πραγµατικό  όπως  πραγµατικό  είναι  το  πρόσωπο  του  Καλιάγεφ ,  

του  τροµοκράτη  που  έχει  µία  στάση  απέναντι  στις  καταστάσεις  

ανάλογη  µε  αυτή  του  Καµύ .  Ο  Καλιάγεφ  δεν  έχει  κανένα  πρόβληµα  να  

σκοτωθεί  ο  ίδιος  και  να  γίνει  θυσία  για  το  στόχο  του .  Τη  βόµβα  όµως  

τελικώς  δεν  την  ρίχνει  γιατί  δεν  θέλει  να  σκοτώσει  τα  δύο  µικρά  παιδιά  

που  επιβαίνουν  στην  άµαξα  µαζί  µε  το  δούκα .  Όπως  και  ο  Καµύ  έτσι  

και  ο  Καλιάγεφ  έχει  όρια  ως  το  ποιο  σηµείο  µπορεί  να  φτάνει  η  

τροµοκρατική  δράση .   

    Στο  έργο  αυτό  καταγράφονται  οι  δύο  αντίθετες  απόψεις  που  

κυριαρχούν  για  την  τροµοκρατία .  Η  µία  είναι  αυτή  του  Καλιάγεφ  και  η  

άλλη  είναι  αυτή  του  Στεπάν  που  πιστεύει  ότι  η  δράση  πρέπει  να  
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επιτελείται  µε  οποιαδήποτε  θυσία  και  µε  οποιαδήποτε  µέσο  και  κατά  

συνέπεια ,  τα  παιδιά  έπρεπε  να  σκοτωθούν  προκειµένου  να  σταµατήσει  

η  τυραννία .  ∆εν  αποδέχεται  ηθικά  διλήµµατα  όπως  ο  θάνατος  των  

παιδιών  και  πιστεύει  ότι  η  επανάσταση  θα  πετύχει  το  στόχο  της  µόνο  

όταν  οι  τροµοκράτες  απολέσουν  τέτοιου  είδους  ηθικούς  δισταγµούς  και  

αφοσιωθούν  στο  στόχο  τους .  Για  τον  Στεπάν  τα  όρια  που  τίθενται  δεν  

είναι  τίποτε  άλλο  από  έλλειψη  πίστης  στην  επανάσταση  και  στο  σκοπό  

της .
96

 

      Οι  απόψεις  του  Στεπάν  αγγίζουν  τα  όρια  των  καθεστωτικών  

συµπεριφορών .  Είναι  τόσο  βέβαιος  ότι  έχει  τη  λύση  για  τη  σωτηρία  του  

λαού  που  δεν  τον  ενδιαφέρει  καθόλου  η  άποψη  του  κόσµου .  Αυτούς  θα  

τους  σώσει  ακόµα  κι  αν  αυτοί  δεν  το  θέλουν  γιατί  αυτός  γνωρίζει  τι  

είναι  σωστό .  Αυτό  απαντά  και  στο  δισταγµό  της  Ρόζας  απέναντι  σε  µία  

σκληρή  και  ανελέητη  επανάσταση  που  θα  επιφέρει  το  µίσος  των  

ανθρώπων .  ∆εν  τον  ενδιαφέρει  καθόλου  γιατί  θεωρεί  ότι  η  δική  του  

αγάπη  καθώς  και  των  ανθρώπων  που  σκέφτονται  και  δρουν  µε  τον  ίδιο  

τρόπο  µε  αυτόν ,  είναι  αρκετή  για  να  την  επιβάλλουν  και  στους  

υπόλοιπους  ανθρώπους .  Ο  Στεπάν  θα  σώσει  την  ανθρωπότητα  όχι  µε  

αυτήν  µαζί  αλλά  επιβάλλοντας  την  επανάσταση  του .
97

 

      Ο  Καλιάγεφ ,  όπως  και  ο  Καµύ ,  δεν  µπορεί  να  αποδεχτεί  αυτή  την  

άποψη .  Η  επανάσταση  που  πρεσβεύει  ο  Στεπάν  είναι  τόσο  δεσποτική  

όσο  και  τα  καθεστώτα  που  αντιµάχονται .  Ο  Καλιάγεφ  δέχεται  να  

σκοτώσει  για  να  επιφέρει  το  δίκαιο  στην  ανθρωπότητα  τιµωρώντας  

αυτούς  που  επιβάλλουν  τις  αδικίες  και  όχι  γιατί  είναι  δολοφόνος .  ∆εν  

δέχεται  ότι  για  να  επιτευχθεί  ένας  σκοπός  θα  πρέπει  να  

χρησιµοποιηθούν  όλα  τα  µέσα  γιατί  σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  σκοπός  
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θα  γίνει  άδικος .  Για  τον  Καλιάγεφ  τα  µέσα  που  χρησιµοποιούνται  είναι  

αυτά  που  καθορίζουν  αν  ο  σκοπός  είναι  δίκαιος  ή  άδικος .
98

 

      Ο  σεβασµός  των  ορίων  από  τον  Καλιάγεφ  διαφαίνεται  και  από  τον  

τρόπο  που  πληρώνει  το  φόνο  που  διαπράττει .  Η  βόµβα  του  θα  σκοτώσει  

τον  δούκα  και  αυτός  σε  αντάλλαγµα  θα  προσφέρει  τη  δική  του  ζωή  

όταν  θα  οδηγηθεί  στη  κρεµάλα  αφού  πρώτα  έχει  αρνηθεί  να  ζητήσει  

χάρη .  

      Το  έργο  «Σκέψεις  για  την  τροµοκρατία» καταγράφει  τις  απόψεις  

του  Καµύ  σε  διαφορετικά  γεγονότα  και  περιπτώσεις .  Παραµένει  όµως  

σταθερός  στις  απόψεις  ότι  υπάρχουν  όρια  που  δεν  πρέπει  να  

υπερβαίνονται .  Το  1957, που  ο  Καµύ  διάβασε  στο  Exigence, ένα  άρθρο  

του  Αλγερινού  ποιητή  Ζαν  Σενάκ  που  αναφερόταν  σε  αυτόν ,  

υπονοώντας  ότι  δεν  υπερασπίζεται  το  δίκαιο  της  Αλγερίας .  Η  επιστολή  

αυτή ,  που  δεν  είναι  γνωστό  αν  στάλθηκε  τελικώς  στον  ποιητή  αφού  

βρέθηκε  στο  προσωπικό  αρχείο  του  Καµύ ,  αποτυπώνει  ιδανικά  όχι  µόνο  

τις  απόψεις  του  συγγραφέα  για  την  τροµοκρατία  αλλά  και  τον  διχασµό  

που  ένιωθε  ανάµεσα  στην  Αλγερία  και  τη  Γαλλία:  

«Αγαπητέ  µου  Σενάκ ,  

   Υποθέτω  ότι  εκ  µέρους  σας  έλαβα  το  άρθρο  σας  το  δηµοσιευµένο  στο  

Exigence. Με  έκπληξη  πάντως  βρήκαν  σ’ αυτό  µια  σηµείωση  που  

απαιτεί  µια  απάντηση  µου ,  αν  και  είχα  αποφασίσει  να  σιωπήσω  σχετικά  

µε  οτιδήποτε  αφορά  στην  Αλγερία  για  να  µην  προσθέσω  κάτι  στη  

δυστυχία  της ,  ούτε  και  στις  ανοησίες  που  γράφονται  εις  βάρος  της .  Σας  

υπενθυµίζω  τη  σηµείωση  σας :  «Εκείνος  που  γράφει  δεν  θα  φτάσει  ποτέ  

στο  ύψος  εκείνων  που  πεθαίνουν ,  δήλωνε  κάποτε  ο  Καµύ ,  σε  µια  εποχή  

όπου  δεν  απαρνιόταν  ακόµα  την  αδικία  των  ∆ικαίων». Τούτο  το  

«ακόµα» είναι  υπερβολικό .  Το  θέµα  των  ∆ικαίων  είναι  ακριβώς  αυτό  

που  µας  απασχολεί  σήµερα ,  και  πιστεύω  πάντα  όσα  πίστευα  και  τότε .  Ο  

ήρωας  του  θεατρικού  έργου  Οι  δίκαιοι  αρνείται  να  ρίξει  τη  βόµβα  όταν  
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βλέπει  ότι ,  εκτός  από  τον  µέγα  δούκα  που  δέχτηκε  να  δολοφονήσει ,  

κινδυνεύει  να  σκοτώσει  και  δυο  παιδιά .  Τούτη  την  άρνηση ,  τούτη  την  

παθιασµένη  βεβαιότητα  πως  στο  φόνο  και  στην  αδικία  υπάρχει  ένα  όριο  

που  δεν  πρέπει  να  υπερβούµε ,  τις  έφερα  σαν  παράδειγµα  στο  θεατρικό  

έργο  µου  και  στον  Επαναστατηµένο  άνθρωπο  επειδή ,  κατά  τη  γνώµη  

µου ,  είναι  οι  µόνες  που  διατηρούν  στην  επανάσταση  την  αλήθεια  και  το  

µεγαλείο  της .  η  θέση  µου  δεν  άλλαξε  σ’ αυτό  το  σηµείο ,  κι  αν  νιώθω  

κατανόηση  και  θαυµασµό  γι’ αυτόν  που  αγωνίζεται  για  µια  ελευθερία ,  

νιώθω  µόνο  απέχθεια  για  τον  άλλον  που  σκοτώνει  γυναικόπαιδα .  

Τίποτα  δεν  έβλαψε  περισσότερο  το  δίκαιο  του  αραβικού  λαού  της 

Αλγερίας  από  την  εµφύλια  τροµοκρατία  που  από  δω  και  πέρα  µπαίνει  

συστηµατικά  σε  εφαρµογή  από  τα  αραβικά  κινήµατα .  Κι  αυτή  η  

τροµοκρατία  επιβραδύνει ,  ίσως  ανεπανόρθωτα ,  τη  δίκαιη  λύση  που  θα  

επιτευχθεί  τελικά .  

    Η  αντίρρηση  πως  και  οι  Γάλλοι  κάνουν  το  ίδιο  θα  µπορούσε  να  

συζητηθεί  επωφελώς  αν  διανοούµενοι  ή  ιθύνοντες  Άραβες  είχαν  

διαµαρτυρηθεί  για  τους  φόνους  αθώων ,  όπως  το  κάναµε  εµείς ,  

δηµοσίως ,  για  την  οµαδική  καταστολή .  ∆εν  συνέβη  όµως  τίποτα .  

Παραµείναµε  εποµένως  µόνοι  µε  τα  καλά  µας  αισθήµατα  ενώ  

πυροβολούσαν  [ηµιτελής  φράση ,  που  προστέθηκε  µε  πένα  στο  

δακτυλογραφηµένο  κείµενο]. Τουλάχιστον  µη  µε  κάνετε  να  

επιδοκιµάσω ,  ακόµα  κι  αν  είναι  στο  παρελθόν ,  πράξεις  που  µε  

αηδιάζουν .  Επιµένω ,  αντίθετα ,  όχι  να  αρνούµαι ,  µα  να  καταδικάζω  

απόλυτα ,  σήµερα  όπως  και  χθες ,  τη  δολοφονία  αθώων  πολιτών .  Θα  

προσθέσω  τέλος  πως  το  δικό  σας  «ακόµα» δεν  είναι  µόνο  ανακριβές ,  

είµαι  επίσης  και  λίγο  υβριστικό ,  απευθυνόµενο  σ’ έναν  άνθρωπο  ο  

οποίος  γνωρίζεται  πως  ήταν  ο  µόνος  στην  περίπτωση  του ,  στην  

Αλγερία ,  πριν  από  είκοσι  χρόνια ,  που  τάχθηκε  στην  πλευρά  του  

αραβικού  λαού .  

     Εγώ  δεν  θα  σας  κάνω ,  βέβαια ,  µάθηµα  ηθικής .  Αφήστε  µε  όµως  να  

σας  πω  ότι  σκέφτοµαι  ακόµα  πως  εκείνος  που  γράφει  δεν  στέκεται  ποτέ  

στο  ύψος  εκείνων  που  πεθαίνουν .  Πολλοί  άνθρωποι  σήµερα  πεθαίνουν  
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στην  Αλγερία ,  Άραβες  και  Γάλλοι .  Εσείς  που  γράφετε ,  σκεφτείτε  το  

καλά  αυτό ,  πριν  κάνετε  τάχα  πως  αποδέχεστε ,  εις  βάρος  µου ,  την  

πασίγνωστη  αδικία  των  δικαίων .  Τούτη  η  φράση ,  ελαφριά  εδώ ,  

βαραίνει  εκεί  µε  το  βάρος  του  αίµατος  της .  Αυτό  που  ένας  συγγραφέας  

οφείλει  οπωσδήποτε  να  κάνει ,  εφόσον  δεν  πολεµάει ,  είναι  να  µην  

επιβαρύνει  περισσότερο ,  υποκύπτοντας  στις  ευκολίες  της  γλώσσας ,  το  

βάρος  του  αίµατος».
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3.3.  Η  ηθική  του  τροµοκράτη  

    Οι  απόψεις  του  Καµύ  για  την  τροµοκρατία  και  η  αναζήτηση  έχει  ως  

σκοπό  τη  διατύπωση  µίας  ηθικής  όχι  θεωρητικής  και  στοχαστικής ,  αλλά  

µίας  ηθικής  που  µπορεί  να  εφαρµοστεί  στην  πράξη .  Οι  απόψεις  είναι  

απλώς  σκέψεις  και  ο  Καµύ  δεν  έχει  στόχο  να  µάθει  τους  ανθρώπους  τι  

πρέπει  να  σκέφτονται  για  την  τροµοκρατία  αλλά  για  το  πώς  πρέπει  να  

δρουν .   

      Ο  Καµύ  δεν  αποδέχεται  ότι  υπάρχει  νόµιµη  βία .  Ακόµα  και  η  βία  

έχει  ιδεολογικό  και  προοδευτικό  προκάλυµµα ,  πρέπει  να  είναι  

περιορισµένη .
100

 

     Ο  Καµύ  ξέρει  πολύ  καλά  πως  δεν  υπάρχει  εξέγερση  χωρίς  βία .  Αυτό  

δεν  σηµαίνει  όµως  ότι  η  εξέγερση  θα  πρέπει  να  την  αποδεχτεί  και  να  

επιτρέψει  να  κατακλυστεί  από  αυτή .  Αυτός  που  ξεκινά  µία  εξέγερση  

είναι  αθώος  και  το  κάνει  γιατί  έχει  ιδανικά .  Αν  όµως  αποδεχτεί  και  

δικαιολογήσει  τη  βία ,  τότε  γίνεται  µηδενιστής  και  δολοφόνος :   

«Κάθε  φορά  που  [η  εξέγερση] θεοποιεί  την  ολοκληρωτική  άρνηση  

αυτού  που  είναι ,  το  απόλυτο  όχι ,  σκοτώνει .  Κάθε  φορά  που  δέχεται  

τυφλά  αυτό  που  είναι  και  κραυγάζει  το  απόλυτο  ναι ,  σκοτώνει .  Το  

µίσος  ενάντια  στον  Πλάστη  µπορεί  να  µεταβληθεί  σε  µίσος  ενάντια  

στην  πλάση  ή  σε  αποκλειστική  και  προκλητική  αγάπη  γι’ αυτό  που  

είναι .  Μα  και  στις  δυο  περιπτώσεις ,  καταλήγει  στο  φόνο  και  χάνει  το  

δικαίωµα  να  λέγεται  εξέγερση».
101

 

                                                […] 

«Άκουσα  τόσους  συλλογισµούς ,  που  παρά  λίγο  να  µου  πάρουν  τα  

µυαλά ,  και  που  ξελόγιασαν  αρκετούς  άλλους  ώστε  να  τους  κάνουν  να  
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δεχθούν  την  δολοφονία ,  κι  έτσι  κατάλαβα  πως  όλη  η  δυστυχία  των  

ανθρώπων  προέρχεται  από  το  ότι  δεν  µιλούν  ξεκάθαρα».
102

 

   Ο  επαναστάτης  για  τον  Καµύ  θα  πρέπει  να  θυµάται  ότι  πρωταρχικός  

του  στόχος  πρέπει  να  είναι  η  διαφύλαξη  της  ελευθερίας  και  της  

δικαιοσύνης .  Αν  υπερβεί  αυτά  τα  όρια ,  τότε  ο  στόχος  χάνεται .  Η  στάση  

αυτή  του  τροµοκράτη  είναι  η  µόνη  ηθική  αποδεκτή  για  τον  Καµύ .   

     Ο  τροµοκράτης  του  Καµύ  είναι  εντελώς  διαφορετικός  από  τους  

σύγχρονους  τροµοκράτες .  Μετά  την  επίθεση  της  11
ης

 Σεπτεµβρίου  

στους  ∆ίδυµους  Πύργους ,  το  ενδιαφέρον  για  την  τροµοκρατία  έχει  

αναζωπυρωθεί  καθώς  επίσης  και  ο  πόλεµος  εναντίον  της .  Η  µεγάλη  

ενασχόληση  µε  την  τροµοκρατία  προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  

αποτελεί  µία  διαφορετική  µορφή ,  βασισµένη  όχι  σε  ιδεώδη  έστω  και  

άδικα ,  αλλά  σε  πολιτικούς ,  οικονοµικούς  και  θρησκευτικούς  

παράγοντες .  Ο  φόβος  που  έχει  δηµιουργήσει  η  σύγχρονη  τροµοκρατία  

είναι  πολύ  µεγάλος  γιατί  στόχος  δεν  είναι  ένα ,  δύο  ή  τρία  άτοµα  που  θα  

πέσουν  θύµατα  ενός  πυροβολισµού .  Αντίθετα ,  θύµατα  µπορεί  να  είναι  

χιλιάδες  άτοµα ,  θύµατα  των  όλων  και  πιο  σύγχρονων  όπλων  µαζικής  

καταστροφής  που  αναπτύσσονται .  Το  σηµαντικότερο  όµως  είναι  ότι  ο  

σύγχρονος  τροµοκράτης  δεν  έχει  απολύτως  καµία  ηθική .  ∆εν  εξετάζει  

ποιοι  είναι  αυτοί  που  σκοτώνονται  ανάµεσα  στα  εκατοντάδες  θύµατα  

αλλά  θεωρεί  τον  θάνατο  δίκαιο  λόγω  της  εθνικής ,  πολιτικής  ή  

θρησκευτικής  ταυτότητας  τους .  Οι  νέοι  τροµοκράτες  δεν  µπορούν  να  

σταµατήσουν  µε  τίποτα .  

 

 

 

 

                                                 
102

 Camus Al.  (2008) ,  Η  πανούκλα ,  µτφ .  Ν .  Καρακίτσου -  Ντουζέ ,  Μ .  

Κασαµπαλόγλου -Ροµπλέν ,  Αθήνα :  Κασταν ιώτης ,  σελ .259.  



 

 

 

 

 65 

 ∆εν  υπάρχει  καµία  ηθική  για  να  τους  περιορίζει  ή  να  τους  αποτρέπει  

από  τη  δράση  τους  γιατί  τα  πιστεύω  τους  δεν  είναι  επίγεια .  Η  

θρησκευτική  διάσταση  που  έχει  εµπλακεί  στην  τροµοκρατία ,  τους  κάνει  

να  πιστεύουν  µόνο  σε  θεούς  και  συνεπώς  να  µην  υπολογίζουν ,  γιατί  δεν  

έχουν  τίποτα  να  χάσουν ,  την  επίγεια  ζωή .
103

 

         Σήµερα  δεν  µπορεί  να  ειπωθεί  µε  ακρίβεια  και  τόσο  ξεκάθαρα  

όπως  το  πράττει  ο  Καµύ  τι  είναι  σωστό  και  τι  είναι  λάθος ,  τι  είναι  

δίκαιο  και  τι  άδικο ,  τι  είναι  ηθικό  και  τι  ανήθικο .  Η  απόδοση  ηθικής  

ευθύνης  είναι  εξαιρετικά  δύσκολο  να  γίνει  γιατί  οι  τροµοκρατικές  

πράξεις  δεν  είναι  µονοδιάστατες  αλλά  αντίθετα  περιλαµβάνουν  µία  

σειρά  παραγόντων .  Υπάρχουν  βέβαια  και  περιπτώσεις  που  το  σωστό  

και  το  λάθος  εκπορεύεται  από  το  αποτέλεσµα  της  πράξης .  Έχει  καµία  

σηµασία  αν  τα  κίνητρα  της  επίθεσης  της  11
η
 Σεπτεµβρίου  ήταν  σωστά  

όταν  το  αποτέλεσµα  είναι  περίπου  τρείς  χιλιάδες  νεκροί;
104

 

      Η  θρησκευτική  πίστη  είναι  ένα  από  τα  βασικά  κίνητρα  της  

σύγχρονης  τροµοκρατίας .  Παρά  όµως  την  αλλαγή  των  µεγεθών ,  το  θέµα  

της  ηθικής  επιλογής ,  όπως  το  τοποθέτησε  ο  Καµύ ,  φαίνεται   να  είναι  

επίκαιρο .  Ο  Αρχιεπίσκοπος  του  Καντέρµπουρι ,  που  λόγω  θέσης  θα  ήταν  

αναµενόµενο  να  δικαιολογήσει  τη  θρησκευτική  πίστη ,  υποστηρίζει  ότι  

όλα  είναι  θέµα  επιλογής ,  µία  σκέψη  αντίστοιχη  µε  αυτή  του  Καµύ :  

«Ακόµα  και  οι  φρικαλέες  και  φονικές  πράξεις  από  κάπου  εκπηγάζουν  

συνήθως  και  αν  είναι  ακραίου  χαρακτήρα ,  τότε  δε  θα  έχουµε  άδικο  εάν  

τις  αναζητήσουµε  µέσα  σε  ακραίες  καταστάσεις .  
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 Αυτό  βέβαια  δε  σηµαίνει  ότι  οι  δράστες  δεν  είχαν  άλλη  επιλογή  και  

εποµένως  έχουν  το  ακαταλόγιστο- κάθε  άλλο  µάλιστα .  Όµως ,  το  να  

αποδίδουµε  όσα  δεν  καταλαβαίνουµε  µόνο  στο  «κακό», εµπεριέχει  

συναισθηµατισµό .  Μας  απαγκιστρώνει  και  µας  επιτρέπει  να  

παραµείνουµε  µακριά  από  το  εξής  ερώτηµα:  Τι  µπορούµε- αν  πράγµατι  

µπορούµε- να  αναγνωρίσουµε  στις  καταστροφικές  πράξεις  του  

άλλου».
105
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3.4.  Η  τροµοκρατία  και  ο  πόλεµος  

    Όπως  ήδη  αναφέρθηκε ,  ο  ίδιος  ο  Καµύ  ηθικά  δεν  αποδέχονταν  τη  

βία  αλλά  αντιλαµβανόταν  ότι  αποτελούσε  µέρος  της  πραγµατικότητας  

που  βίωνε .  Το  1948, απαντά  στο  περιοδικό  Caliban στον  Εµµανουήλ  

ντ’ Αστιέ  ντε  λα  Βιζερί  που  ήταν  αντιστασιακός ,  διευθυντής  του  

κινήµατος  «Απελευθέρωση» και  της  εφηµερίδας  «Απελευθέρωση»,  

βουλευτής  και  υποστηρικτής  των  κοµµουνιστών  και  του  άσκησε  

κριτική  για  τον  τρόπο  που  αναφέρεται  στη  βία .  Σε  αυτή  την  επιστολή ,  ο  

Καµύ  τονίζει  ότι  δεν  απορρίπτει  τη  βία  αλλά  κάποιες  µορφές  της  και  

ότι  κατανοεί  τη  χρήση  της  στα  όρια  ενός  πολέµου :  

«[…] Πράγµατι ,  δεν  αποκηρύσσω  τις  ιδέες  µου  όταν  αποκηρύσσω  τη  µη  

βία .  ∆εν  την  υπερασπίστηκα  ποτέ  µου .  Και  µου  αποδίδουν  αυτή  τη  

στάση  γιατί  διευκολύνει  την  πολεµική .  ∆εν  νοµίζω  πως  θα  ‘πρεπε  ν’ 

απαντήσω  στα  χτυπήµατα  δίνοντας  την  ευλογία  µου .  Πιστεύω  πως  η  βία  

είναι  αναπόφευκτη ,  µου  το  έµαθαν  τα  χρόνια  της  Κατοχής .  Και ,  για  να  

µιλήσω  έξω  απ’ τα  δόντια ,  υπήρχαν  εκείνο  τον  καιρό  τροµερές  

βιαιοπραγίες  που  δεν  µου  δηµιούργησαν  κανένα  πρόβληµα .  Εποµένως ,  

δεν  θα  πω  ότι  πρέπει  να  καταργήσουµε  κάθε  βία ,  θα  ήταν  ευχής  έργο  

θεωρητικά ,  αλλά  στην  πραγµατικότητα  χίµαιρα .  Λέω  µόνο  ότι  πρέπει  ν’  

αρνηθούµε  κάθε  νοµιµοποίηση  της  βίας ,  είτε  αυτή  η  νοµιµοποίηση  της  

προέρχεται  από  το  απόλυτο  κρατικό  συµφέρον  είτε  από  µια  

απολυταρχική  φιλοσοφία .  Η  βία  είναι  ταυτόχρονα  αναπόφευκτη  και  

αδικαιολόγητη .  Πιστεύω  πως  πρέπει  να  προστρέχουµε  σ’ αυτήν  µόνο  σε  

εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  να  την  περιορίζουµε  στα  δυνατά  όρια .  ∆εν  

προπαγανδίζω  λοιπόν  ούτε  τη  µη  βία ,  γνωρίζω  δυστυχώς  ότι  είναι  κάτι  

ανέφικτο ,  ούτε ,  όπως  λένε  οι  χωρατατζήδες ,  την  αγιοσύνη:  ξέρω  πολύ  

καλά  τον  εαυτό  µου  για  να  µπορώ  να  πιστεύω  στη  γνήσια  αρετή .  Μα  σ’ 

έναν  κόσµο  όπου  πασχίζουµε  να  δικαιολογήσουµε  την  τροµοκρατία  µε  

αντιφατικά  επιχειρήµατα ,  νοµίζω  ότι  χρειάζεται  να  ελέγχουµε  τη  βία ,  

να  την  περιορίζουµε  σε  ορισµένους  τοµείς  όταν  καταντά  αναπόφευκτη ,  

να  εξουδετερώνουµε  τις  τροµακτικές  επιπτώσεις  της ,  εµποδίζοντας   την  

να  φτάσει  ως  τα  άκρα  της  παραφροσύνης  της .  Απεχθάνοµαι  τη  βολική  
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βία .  Απεχθάνοµαι  εκείνους  που  πάνε  πιο  µακριά  µε  τα  λόγια  απ’ ότι  µε  

τις  πράξεις  τους .  Κι  αυτό  µε  διαφοροποιεί  από  µερικά  µεγάλα  πνεύµατα  

µας ,  των  οποίων  θα  σταµατήσω  να  περιφρονώ  τις  εκκλήσεις  για  

έγκληµα  όταν  θα  πάρουν  κι  εκείνοι  στα  χέρια  τους  τα  τουφέκια  της  

εκτέλεσης .   

    Στην  αρχή  του  άρθρου  σας ,  µε  ρωτάτε  γιατί  τάχθηκαν  µε  την  

Αντίσταση .  Είναι  µια  ερώτηση  που  δεν  έχει  νόηµα  για  µερικούς  

ανθρώπους  σαν  κι  εµένα .  ∆εν  φανταζόµουν  τον  εαυτό  µου  αλλού ,  αυτό  

είν’ όλο .  Πίστευα ,  και  πιστεύω  πάντα ,  πως  δεν  γίνεται  να  είµαστε  απ’ 

την  πλευρά  των  στρατοπέδων  συγκεντρώσεως .  Κατάλαβα  τότε  ότι  

µισούσα  τη  βία  λιγότερο  από  τους  θεσµούς  της  […]».
106

 

   Το  1955, ο  Καµύ  δηµοσιεύει  ένα  άρθρο  που  αναφέρεται  στην  

Αλγερία  και  έχει  τίτλο  «Τροµοκρατία  και  αµνηστία». Στο  άρθρο  αυτό  

εξηγεί  ότι  η  απελπισία  επέτρεψε  στην  τροµοκρατία  να  ευδοκιµήσει  

στην  Αλγερία  και  ότι  σε  αυτή  την  περίπτωση ,  αποτελεί  ένα  µέσο  για  να  

κατασταλεί  και  να  καταπιεστεί  ακόµα  περισσότερο  ο  λαός  της  

Αλγερίας :  

«[…] Πρέπει  πρώτα  απ’ όλα ,  να  επαναφέρουµε  την  ειρήνη  στην  

Αλγερία .  Όχι  µε  τον  πόλεµο ,  αλλά  µε  µια  πολιτική  που  θα  λάβει  υπ’ 

όψιν  της  τα  βαθιά  αίτια  της  σηµερινής  τραγωδίας .  Η  τροµοκρατία ,  

πράγµατι ,  δεν  ωρίµασε  από  µόνη  της .  δεν  είναι  καρπός  του  τυχαίου  και  

της  αχαριστίας  που  ζευγαρώθηκαν  µε  πανουργία .  Μιλούν  γι’ αυτήν  

αναφέροντας  ξένες  επιρροές  και ,  σίγουρα ,  αυτό  αληθεύει .  Τούτες  όµως  

οι  επιρροές  δεν  θα  καρποφορούσαν  αν  δεν  υπήρχε  πρόσφορο  έδαφος ,  κι  

αυτό  το  έδαφος  είναι  η  απελπισία .  Στην  Αλγερία ,  όπως  κι  αλλού ,  η  

τροµοκρατία  εξηγείται  από  την  έλλειψη  ελπίδας .  Γεννιέται ,  αλήθεια ,  

παντού  και  πάντοτε ,  εξαιτίας  της  µοναξιάς ,  της  ιδέας  ότι  δεν  υπάρχει  

πια  στήριγµα  ούτε  µέλλον ,  ότι  οι  τοίχοι  χωρίς  παράθυρα  είναι  πολύ  
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χοντροί  και  ότι  µόνο  για  ν’ αναπνεύσεις ,  για  να  προχωρήσεις  λίγο ,  

πρέπει  να  τους  ανατινάξεις  […]. 

    Αµέσως ,  οι  τοίχοι  έκλεισαν  γύρω  από  µια  ανθρώπινη  µάζα  χωρίς  

αντιπροσώπους- µήτε  µπέης  µήτε  σουλτάνος- που  θα  µπορούσαν  να  

µιλήσουν  για  λογαριασµό  της ,  να  της  δώσουν  µια  οντότητα .  Η  σιωπή ,  η  

αθλιότητα ,  η  έλλειψη  µέλλοντος  και  ελπίδας ,  ένα  δυνατό  αίσθηµα  

ταπείνωσης  τη  στιγµή  που  οι  άλλοι  αραβικοί  λαοί  έπαιρναν  το  λόγο ,  

όλα  αυτά  συνέβαλλαν  ώστε  να  βαρύνει  πάνω  στις  αλγερινές  µάζες  ένα  

σκοτάδι  απελπισίας  απ’ όπου  µοιραία  θα  ξεπηδούσαν  αγωνιστές .  

      Τότε  µπήκε  σε  λειτουργία  µια  αµείλικτη  διαλεκτική  της  οποίας  θα  

πρέπει  να  κατανοήσουνε  τα  αίτια  και  τον  θανάσιµο  µηχανισµό  αν  

θέλουνε  ν’ απαλλαγούνε  απ’ αυτήν .  Η  καταπίεση ,  ακόµα  και  ευµενής ,  

το  ψέµα  µιας  κατοχής  που  µιλούσε  πάντα  για  βελτίωση  των  συνθηκών  

της  ζωής ,  χωρίς  ποτέ  να  κάνει  το  παραµικρό  γι’ αυτήν ,  ξεσήκωσαν ,  

αρχικά ,  εθνικιστικά  κινήµατα ,  φτωχά  σε  δόγµα ,  πλούσια  όµως  σε  

τόλµη .  Τούτα  τα  κινήµατα  καταστάλθηκαν .  

      Κάθε  καταστολή  κινήµατος ,  µετρηµένη  ή  παράφρων ,  όλα  τα  

βασανιστήρια  που  επέβαλε  η  αστυνοµία  όπως  και  κάθε  δικαστική  

απόφαση ,  δυνάµωσαν  την  απελπισία  και  το  αίσθηµα  της  βίας  στους  

πληγµένους  αγωνιστές .      

  Η  αλγερινή  τροµοκρατία  είναι  ένα  αιµατηρό  λάθος ,  αυτή  καθαυτή  

όπως  και  οι  επιπτώσεις  της .  Είναι  αυτή  καθαυτή  όπως  και  οι  επιπτώσεις  

της .  Είναι  λάθος  αυτή  καθαυτή ,  γιατί  τείνει ,  κάτω  από  την  πίεση  των  

γεγονότων ,  στο  ρατσισµό  και ,  ξεπερνώντας  τους  ίδιους  τους  υποκινητές  

της ,  τείνει  στην  µετατροπή  της ,  από  ελεγχόµενο  όργανο  µιας  πολιτικής ,  

να  καταντήσει  παρανοϊκό  όπλο  ενός  πρωτόγονου  µίσους  […]. 

         Η  τροµοκρατία ,  στην  περίπτωση  της  Αλγερίας ,  καταλήγει  έτσι  να  

βάζει  όλα  τα  όργανα  της  εξουσίας  στα  ίδια  αµείλικτα  χέρια  και  να  
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εδραιώνει  µια  γενική  αναµέτρηση  δυνάµεων  από  την  οποία  ο  αλγερινός  

λαός  θα  βγει  ακρωτηριασµένος  […]».
107

 

      Θα  πρέπει  να  σηµειωθεί  βέβαια  ότι  η  τροµοκρατία  διαφοροποιείται  

από  τον  πόλεµο .  Μπορεί  να  αποτελέσει  αιτία  πολέµου  αλλά  δεν  µπορεί  

να  ταυτιστεί  µε  τον  πόλεµο .  Η  τροµοκρατία  περιλαµβάνει  βία  όπως  και  

ο  πόλεµος  µικρότερης  αλλά  και  µεγαλύτερης   κλίµακας .  Εντούτοις ,  η  

τροµοκρατία  µπορεί  να  αποτελέσει  και  ενέργεια  ενός  κράτους  και  όχι  

µόνο  ατόµων  ή  οµάδων  και  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  ταυτίζεται  µε  τον  

πόλεµο .
108

 

      Στη  βία  που  άσκησε  ο  Καµύ  µέσω  του  πολέµου ,  αποδίδει  µία  

δίκαιη  διάσταση .  Σε  ένα  βαθµό  αυτό  ισχύει .  Πρώτα  απ’ όλα  οι  πράξεις  

του  ήταν  πολεµικές  και  όχι  τροµοκρατικές .  Επιπλέον ,  µπορούν  να  

ορισθούν  ως  δίκαιες  γιατί  δεν  περιλάµβαναν  το  θάνατο  αθώων  και  ήταν  

η  έσχατη  λύση  στη  βία  που  δέχτηκε .
109
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Κεφάλαιο  4: Ο  Άλµπερ  Καµύ  και  ο  φιλοσοφικός  του  στοχασµός .  

 

4.1.  Ο  φιλοσοφικός   στοχασµός  του  Καµύ  και  η  ανθρωπιστική  του  

αισιοδοξία  

    «∆εν  υπάρχει  παρά  ένα  φιλοσοφικό  πρόβληµα  πραγµατικά  σοβαρό:  η  

αυτοκτονία» .Με  αυτή  τη  φράση-απόφανση  εισέρχεται  ο  Camus στον  

φιλοσοφικό  διάλογο  της  εποχής  του ,  τονίζοντας  ταυτόχρονα  πως ,  όταν  

αναρωτιέται  σε  τι  οφείλει  τη  σοβαρότητα  του  ένα  ερώτηµα  

περισσότερο  από  ένα  άλλο ,  είναι  έτοιµος  ν’απαντήσει  ανεπιφύλακτα  

ότι  το  οφείλει  στις  πράξεις  που  αυτό  συνεπάγεται  .  

    Η  τοποθέτηση  αυτή  του  Camus, που  υποδηλώνει  το  ενδιαφέρον  του  

για  ένα  καθορισµένο  πεδίο  υπαρξιακού  προβληµατισµού ,  απηχεί  το  

ευρύτερο  αίτηµα  και  των  σύγχρονων  του  φιλοσόφων ,  που  εκφράζεται  

ως  αίτηµα  για  την  αναζήτηση  ενός  αποτελεσµατικού  τρόπου  απόδρασης  

από  τον  ιδεαλισµό .  Στην  ουσία  δεν  πρόκειται  µόνο  για  µιαν  

αµφισβήτηση  της  νοησιαρχίας  και  την  ανάπτυξη  µιας  

επιχειρηµατολογίας  πάνω  σε  ζητήµατα  που  έχουν  ήδη  τεθεί ,  αλλά  για  

την  προσπάθεια  της  προώθησης  και  της  εξέτασης  των  ζητηµάτων  που  

διαδέχθηκαν  τα  θεωρητικά  προβλήµατα  του  λόγου  υπέρ  µιας  

συγκεκριµένης  φιλοσοφίας  .  

       Η  έννοια  της  ύπαρξης  του  ανθρώπου  είναι  ένα  θέµα  που  απασχολεί  

τον  στοχασµό  του  Καµύ .  Στο  έργο  του  «Ο  µύθος  του  Σίσυφου», ο  Καµύ  

ορίζει  ως  το  πιο  σοβαρό  φιλοσοφικό  πρόβληµα  µε  το  οποίο  µπορεί  να  

ασχοληθεί  κάποιος  την  αυτοκτονία  ως  απόφαση  για  το  ότι  η  ζωή  δεν  

αξίζει .  Όλα  τα  υπόλοιπα  φιλοσοφικά  ερωτήµατα  που  υπάρχουν  για  τον  

κόσµο  και  το  πνεύµα ,  ο  Καµύ  δεν  τα  θεωρεί  τίποτε  άλλο  από  

παιχνίδια .
110

  

      Και  στο  έργο  του  «Η  πτώση» ο  Καµύ  ασχολείται  µε  το  ζήτηµα  του  

τι  και  του  ποιος  είναι  ο  άνθρωπος .  Την  ύπαρξη  του  σύγχρονου  
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ανθρώπου  ο  Καµύ  την  προσεγγίζει  µέσω  της  ηθικής  οπτικής  που  έχει .  

Ο  στοχαστής  υποστηρίζει  πως  ο  άνθρωπος  δεν  είναι  αυτό  που  φαίνεται  

εξωτερικά .  ∆εν  είναι  ολοκληρωµένος  αλλά  προσεγγίζει  όλα  τα  θέµατα  

σφαιρικά   ενώ  στα  σηµαντικά  ζητήµατα ,  αυτά  που  απαιτούν  µία  ευθύνη  

εκ  µέρους  του  ανθρώπου ,  προσπαθεί  να  κρατήσει  µία  ουδέτερη  στάση .   

      Ο  Καµύ  µπορεί  φαινοµενικά  να  φαίνεται  ως  απαισιόδοξος  σχετικά  

µε  την  ύπαρξη  του  ανθρώπου ,  αλλά  αντίθετα  είναι  αισιόδοξος  και  µε  

µεγάλη  πίστη  στον  άνθρωπο .  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  δεν  ταυτίζει  την  

εξέγερση  µε  την  επανάσταση .  Η  επανάσταση  αποζητά  θύµατα  

προκειµένου  να  επιβληθεί  και  καταλήγει  µε  αυτό  τον  τρόπο  στη  

τροµοκρατία .  Η  εξέγερση  όµως  έχει  ως  πυρήνα  της  την  ανθρώπινη  ζωή  

και  την  µεγάλη  αξία  που  αυτή  έχει  καθώς  και  τα  προβλήµατα  µε  τα  

οποία  αυτή  έρχεται  αντιµέτωπη .
111

 

      Ο  Καµύ  ανησυχεί  και  έχει  γνήσιο  ενδιαφέρον  για  τον  άνθρωπο ,  το  

πνεύµα  του  και  τη  ζωή  του .  Έχει  ζήσει  τις  θηριωδίες  ενός  πολέµου  και  

γνωρίζει  πως  ο  άνθρωπος  µπορεί  να  συντριβεί  από  ολοκληρωτικά  

σχήµατα  τα  οποία  ξεκινούν  από  µία  ελπιδοφόρα  επανάσταση .  Για  να  

επιζήσει  ο  άνθρωπος  θα  πρέπει  το  πνεύµα  της  εξέγερσης  να  διατηρηθεί  

και  η  ανθρώπινη  σκέψη  να  εκπορεύεται  από  αυτό  προκειµένου  να  

διατηρήσει  την  ηθική  της  και  να  θέσει  όρια  και  περιορισµούς .   

      Για  τον  Καµύ  η  εξέγερση  είναι  σαφώς  υπέρ  του  ανθρώπου .  ∆εν  

βασίζεται  σε  ουτοπίες  αλλά  στην  πραγµατικότητα  και  ρεαλιστικά  

αναζητά  την  αλήθεια  προς  όφελος  της  ζωής  όµως  και  όχι  εναντίον  της .  

Ξέρει  πως  ο  κάθε  άνθρωπος  φέρει  µέσα  του  και  τις  αρνητικές  πλευρές  

και  πράξεις  τους .  Εντούτοις ,  οφείλει  να  τα  καταπολεµήσει ,  µία  πίστη  

που  ο  Καµύ  έχει  για  τον  άνθρωπο  ότι  µπορεί  να  το  πράξει .
112
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      Ο  ίδιος  ο  Καµύ  έλεγε  αναφορικά  µε  αυτό  το  θέµα:  «Όχι ,  δεν  είµαι  

υπαρξιστής .  Ο  Σαρτρ  και  εγώ  έκπληκτοι  βλέπουµε  τα  ονόµατα  µας  να  

συνδέονται  µεταξύ  τους .  Έχουµε  σκεφτεί  ακόµη  και  τη  δηµοσίευση  

µιας  σύντοµης  δήλωσης  στην  οποία  ο  υπογράφων  να  δηλώνει  ότι  δεν  

έχουµε  τίποτα  κοινό  µεταξύ  µας».  

       Για  το  αν  ο  Καµύ  είναι  ανθρωπιστής  δεν  υπάρχει  καµία  αµφιβολία .  

Είναι  σαφές  ότι  η  ανθρώπινη  ζωή  για  τον  φιλόσοφο  αποτελεί  το  

υπέρτατο  αγαθό .  Ο  ίδιος  αγωνίστηκε  για  την  κατάργηση  της  θανατικής  

ποινής  και  για  το  θάνατο  των  αµάχων  από  πολεµικές  συγκρούσεις .  Ο  

Καµύ  όµως  δεν  επικεντρώνεται  µόνο  στο  θέµα  της  θνησιµότητας .  Τον  

ενδιαφέρει  και  η  ποιότητα  της  ζωής  του  ανθρώπου .  Ο  άνθρωπος  πρέπει  

να  ζει  τη  ζωή  όπως  αυτός  θέλει ,  χωρίς  δεσµεύσεις  ηθικές  και  

κοινωνικές .  Πρέπει  να  την  ζει  χωρίς  συµβιβασµούς  και  σύµφωνα  µε  

αυτά  που  ο  ίδιος  πιστεύει  και  πρεσβεύει .  
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4.2.  Η  επίδραση  του  Σαρτρ  στον  Καµύ  

    Η  πρώτη  συνάντηση  του  Σαρτρ  µε  τον  Καµύ  έγινε  το  1943 στην  

πρόβα  τζενεράλε  του  έργου  «Οι  Μύγες» του  Σαρτρ .  Μόλις  30 ετών  ο  

Καµύ  και  38 ετών  ο  Σαρτρ ,  ήταν  και  οι  δύο  πολύ  γνωστοί  µέσω  του  

έργου  τους .  Ο  Σαρτρ  είχε  κυκλοφορήσει  το  µυθιστόρηµα  «Η  ναυτία» 

ενώ  ο  Καµύ  το  έργο  του  «Ο  ξένος» αλλά  και  το  δοκίµιο  «Ο  µύθος  του  

Σισύφου».
113

 

        Από  την  πρώτη  στιγµή  υπήρχε  ανάµεσα  τους  µία  συµπάθεια  η  

οποία  στη  συνέχεια  εξελίχθηκε  σε  δυνατή  φιλία .  Ο  Σαρτρ  µύησε  τον  

Καµύ  στο  κύκλο  του  ενώ  µέσω  του  Καµύ  ο  Σαρτρ  εντάχθηκε  στην  

οµάδα  των  αντιστασιακών  συγγραφέων .  Παρόλη  την  έντονη  σχέση  που  

αναπτύχθηκε  ανάµεσα  τους  οι  δύο  άνδρες  ήταν  εντελώς  διαφορετικοί .  

Πρώτα  απ’ όλα  εµφανισιακά ,  όµως  τόνιζε  ο  συγγραφέας  Άρθουρ  

Καίσλερ:  «∆ύσκολα  θα  τόλµαγε  κανείς  να  επινοήσει  εντονότερη  

σωµατική  αντίθεση  σ’ ένα  θεατρικό  έργο  απ’ αυτήν  που  υπήρχε  

ανάµεσα  στον  Σαρτρ  και  τον  Καµύ .  Ο  Σαρτρ  µοιάζει  µε  µοχθηρό  

καλικάτζαρο  ή  τέρας ,  ο  Καµύ  µε  τον  νεαρό  Απόλλωνα».
114

 

     ∆ιαφορές  όµως  υπήρχαν  και  στο  χαρακτήρα  τους .  Ο  Σαρτρ  ήταν  

ένας  άνθρωπος  µε  εντάσεις  και  ήθελε  να  έχει  γύρω  του  ένα  κύκλο  

ανθρώπων  που  θα  εξέφραζε  συνεχώς  την  λατρεία  προς  το  πρόσωπο  του .  

Αυτός  ήταν  και  ο  λόγος  που  ο  Σαρτρ  έχει  µονίµως  µία  «αυλή» 

αποτελούµενη  από  ανθρώπους  πρόθυµους  να  τον  υπερασπιστούν  ανά  

πάσα  στιγµή .  Αυτό  δεν  ισχύει  για  τον  Καµύ  παρόλο  που  η  δράση  του  

είναι  εξίσου  έντονη .   

      ∆εν  µπορεί  να  ειπωθεί  ότι  υπήρχε  επίδραση  του  φιλοσοφικού  

στοχασµού  του  Σαρτρ  στον  Καµύ .  Αντίθετα ,  το  έργο  του  είχε  πολλές  

αποκλίσεις  όπως  θα  διαφανεί  και  παρακάτω .  Ούτε  λογοτεχνικά  υπήρχε  
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κάποια  επιρροή  αφού  από  τους  σύγχρονους  του  ο  Καµύ  δεν  θαύµαζε  

τον  Σαρτρ  αλλά  τον  Μαλρό .  Μία  κοινή  λογοτεχνική  επιρροή  που  

υπήρχε  ανάµεσα  στο  Σαρτρ  και  τον  Καµύ  ήταν  ο  Κάφκα  από  τον  οποίο  

όµως  διαφοροποιήθηκε  γρήγορα  ο  Σαρτρ .   

    Μία  σύγκρουση  ανάµεσα  στον  Σαρτρ  και  τον  Καµύ  ήταν  

αναπόφευκτη .  Ο  Σαρτρ  ήταν  κορυφαία  µορφή  των  γραµµάτων  και  της  

σκέψης  αλλά  παράλληλα  δεν  αποδεχόταν  ότι  η  θέση  του  αυτή  µπορούσε  

να  αµφισβητηθεί .  Η  άνοδος  του  Καµύ  ενόχλησε  τον  Σαρτρ  που  τον  

έβλεπε  ως  το  µόνο  αξιόλογο  αντίπαλο  που  µπορούσε  να  έχει .  Από  την  

άλλη ,  και  ο  Καµύ  άρχισε  να  φοβάται  ότι  η  σχέση  του  µε  τον  Σαρτρ  που  

ήταν  ήδη  καταξιωµένος ,  θα  οδηγούσε  στο  συµπέρασµα  ότι  ήταν  δικό  

του  δηµιούργηµα .  Αυτή  την  άποψη  ο  Καµύ  ήθελε  να  την  αντικρούσει  

όχι  από  µαταιοδοξία  αλλά  για  να  µην  έχει  συνέπεια  στο  έργο  του .  

Αυτός  ήταν  και  ο  λόγος  που  σε  πρώιµο  στάδιο  της  καριέρες  του  

φρόντισε  να  δηλώσει  σε  µία  συνέντευξη  ότι  η  θεωρία  του  για  τον  

παράλογο  δεν  σχετίζονταν  σε  κανένα  σηµείο  µε  τον  υπαρξισµό  του  

Σαρτρ .
115

 

    Η  σύγκρουση  ανάµεσα  στον  Σαρτρ  και  τον  Καµύ  ξεκίνησε  για  

πολιτικά  θέµατα .  Ήδη  από  το  1946, η  Μπωβουάρ  έλεγε  για  τον  Καµύ  

ότι:  «Στην  παρέα  µας  ήρθε  ένας  εκρηκτικός  τύπος».
116

 

      Η  κύρια  αντιπαράθεση  που  υπήρχε  ανάµεσα  στον  Καµύ  και  τον  

Σαρτρ  ήταν  ότι  ο  πρώτος  απέρριπτε  τον  κοµµουνισµό  πλέον  και  

κατηγορούσε  τον  δεύτερο  ότι  έβλεπε  θετικά  τον  σταλινισµό  και  τη  

Σοβιετική  Ένωση .  Η  πρώτη  ρήξη  ανάµεσα  τους  έγινε  ένα  βράδυ  που  ο  

Καµύ  κατηγόρησε  τον  Μερλώ- Ποντύ  ότι  ήταν  υπέρ  των  εικονικών  
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δικών  που  γινόταν  στη  Μόσχα .  Ο  Σαρτρ  πήρε  το  µέρος  του  δεύτερου  

οδηγώντας  τον  Καµύ  να  φύγει  εξαγριωµένος .
117

 

     Η  µεγάλη  και  δηµόσια  ρήξη  ανάµεσα  στους  δύο  άνδρες  έγινε  το  

1952 όταν  ο  Καµύ  κυκλοφόρησε  το  έργο  του  «Επαναστατηµένος  

άνθρωπος». Το  σκάνδαλο  για  την  εποχή  ήταν  τεράστιο .  Ο  Καµύ  ένας  

άνθρωπος  της  Αριστεράς ,  και  µε  δράση  εναντίον  του  φασισµού ,  

κατήγγειλε  τον  σταλινισµό  και  τον  σοβιετικό  κοµµουνισµό  σε  µία  

εποχή  που  ήταν  ευρέως  αποδεκτός  στη  διανόηση .  Ο  Σαρτρ  θεωρεί  την  

έκδοση  του  βιβλίου  ως  µία  προσωπική  επίθεση  προς  αυτόν  αφού  

υποστήριζε  ένθερµα  τη  Σοβιετική  Ένωση .   

     Στο  περιοδικό  «Temps modernes» που  διευθυντής  του  ήταν  ο  Σαρτρ  

υπήρχε  αναστάτωση  για  το  βιβλίο  του  Καµύ  και  την  κριτική  ανέλαβε  

να  γράψει  ο  Φρανσίς  Ζανσόν ,  ένας  νεαρός  µαρξιστής  που  επιτέθηκε  µε  

ιδιαίτερη  σφοδρότητα  στον  Καµύ .  Την  κριτική  αυτή  ο  Καµύ  τη  

θεώρησε  προδοσία  εκ  µέρους  του  Σαρτρ .  Απαντά  µε  ένα  γράµµα  

δεκαεπτά  σελίδων  όχι  προς  τον  Ζανσόν  αλλά  προς  τον  κύριο  ∆ιευθυντή  

εννοώντας  τον  Σαρτρ .  Αγανακτισµένος  πλέον  ο  Καµύ  λέει  ότι  δεν  θα  

του  υποδείξει  κανένας  τον  τρόπο  που  θα  σκέφτεται  πόσο  µάλλον  οι  

διανοούµενοι  του  «καναπέ». Ο  ασπασµός  του  σταλινισµού  από  τον  

Σαρτρ  σήµαινε  για  τον  ίδιο  ασπασµός  της  δουλείας  και  της  υποταγής .  Ο  

Σαρτρ  απήντησε  µε  µία  επιστολή  είκοσι  σελίδων  που  πρόσβαλλε  

προσωπικά  τον  Καµύ  θέτοντας  τέλος  µε  αυτό  τον  τρόπο  για  πάντα  στη  

σχέση  ανάµεσα  τους :  «Ο  τρόπος  µε  τον  οποίο  συνδυάζεις  τη  θλιβερή  

έπαρση  µε  την  ευαισθησία  αποθάρρυνε  πάντα  τους  άλλους  να  σου  λένε  

ωµές  αλήθειες .  Το  αποτέλεσµα  είναι  ότι  έχεις  γίνει  θύµα  µιας  

καταθλιπτικής  υπεροψίας  που  συγκαλύπτει  τα  εσωτερικά  προβλήµατα  

σου… Αργά  ή  γρήγορα  κάποιος  θα  σου  τα  έλεγε  όλα  αυτά .  Ας  είµαι  

λοιπόν  εγώ  αυτός».
118
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       Το  βράδυ  που  ο  Καµύ  σκοτώθηκε ,  η  Μπωβουάρ  έµαθε  τα  νέα  

µέσω  τηλεφώνου .  Τόσο  η  ίδια  όσο  και  ο  Σαρτρ  συγκλονίστηκαν:  

«Άφησα  το  ακουστικό ,  ο  λαιµός  µου  στέγνωσε ,  τα  χείλη  µου  έτρεµαν:  

«∆εν  θα  βάλω  τα  κλάµατα» είπα  «δεν  σήµαινε  τίποτα  για  µένα  τώρα  

πια». Έµεινα  εκεί ,  δίπλα  στο  παράθυρο ,  και  κοίταζα  τη  νύχτα  που  

έπεφτε  πάνω  µου  στο  Σαιν- Ζερµαίν-ντε- Πρε ,  ανίκανη  να  ηρεµήσω  ή  

να  αφήσω  τη  θλίψη  µου  να  ξεσπάσει .  Ο  Σαρτρ  ταράχτηκε  κι  εκείνος ,  

και  περάσαµε  όλο  το  βράδυ  µε  τον  Μποστ ,  µιλώντας  για  τον  Καµύ .  

Πριν  πέσω  για  ύπνο  πήρα  µερικά  µπελαντενάλ….έπρεπε  να  κοιµηθώ ·  

µα  έµεινα  άγρυπνη .  Σηκώθηκα ,  φόρεσα  ότι  βρήκα  µπροστά  µου  και  

βγήκα  στους  δρόµους».
119

 

   Παρ’ όλη  την  αντιπαράθεση  ανάµεσα  τους ,  ο  Σαρτρ  σκεφτόταν  πάντα  

τον  Καµύ  και  στη  νεκρολογία  του  διαφάνηκε  η  εκτίµηση  που  του  είχε  

τόσο  ως  άνθρωπο  όσο  και  ως  διανοούµενο .   

    Οι  δύο  φιλόσοφοι  είχαν  σηµαντικές  διαφορές  ανάµεσα  τους .  Ο  

υπαρξισµός  του  Σαρτρ  σχεδιάστηκε  αρχικά  ως  µια  φιλοσοφία  της  

ελευθερίας  και  της  ευθύνης :  «είµαστε  αυτό  που  κάνουµε ,  όχι  όντα  των  

οποίων  η  µοίρα  είναι  προκαθορισµένη .      

 Ο  Καµύ  ήταν  πρώτα  σύντροφος  και  στη  συνέχεια ,   αντίπαλος  του  

Σαρτρ .   Σε  αντίθεση  µε  τον  Σαρτρ  που  ήταν  άνθρωπος  της  αστικής  

κοινωνίας ,  ο  Καµύ  ήταν  ένας  άνθρωπος  των  φτωχών  προαστίων .  Ο  

υπαρξισµός  του  Καµύ  είναι  µία  υπαρξιακή  απελπισία  αλλά  χωρίς  την  

ναυτία   του  Σαρτρ .  Είναι  µία  απεγνωσµένη  ενόραση  που  αποτελεί  τη  

βάση  του  µεγαλείου  του  ανθρώπου  και  του  ανθρωπισµού  της  

φιλοσοφίας  του  Καµύ .   
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4.3.   Φιλοσοφικές  οµοιότητες  και  διαφορές  µεταξύ  του  Σαρτρ  και  

του  Καµύ  

Για  τον  Σαρτρ  ο  υπαρξισµός  είναι  ένας  ανθρωπισµός .  Το  υποκείµενο  

είναι  ένα  εγώ  κενό  εαυτού  και  όχι  εσώτερο  εγώ ,  που  δεν  µένει  εν  

εαυτώ .  Το  υποκείµενο  αποβλέπει  σε  ένα  πράγµα .  Το  εγώ  ως  υποκείµενο  

δε  διαθέτει  εσωτερικότητα   ούτε  ενότητα .  Υπάρχουν  άπειρες  

συνειδήσεις  και  υποκειµενικότητες .  Το  να  είναι  κανείς  υποκείµενο  

είναι  πράξη ,  κίνηση .  Γι  αυτό  άλλωστε  ο  φιλόσοφος  ισχυρίζεται  ότι  το  

υποκείµενο  δε  γεννιέται  αλλά  γίνεται .  Οδηγείται  σε  αυτό  το  

συµπέρασµα  καθώς  δεν  υπάρχει  ουσία  αλλά  το  υποκείµενο  είναι  χωρίς  

βάθος  και  χωρίς  ανάπαυση .  Αλλά  και  το  πράγµα  αποβλέπει  σε  ένα  

υποκείµενο .  

Κατά  τον  Σαρτρ  ελευθερία  είναι  η  δυνατότητα  να  είµαστε  πράγµα  

διαφορετικό  από  αυτό  που  είµαστε .  Η  δική  µου  ατοµική  ελευθερία  δεν  

είναι  αποκοµµένη  από  τις  ελευθερίες  των  άλλων ,  αλλά  η  ελευθερία  των  

άλλων  εξαρτάται  από  τη  δική  µου  ελευθερία  και  αντιστρόφως .  Αυτό  

που  έχει  αξία  για  εµάς  έχει  αξία  και  για  τους  άλλους .  Το  ενδιαφέρον  

µας  για  την  εξασφάλιση  της  δικής  µας  ελευθερίας  σηµαίνει  ταυτόχρονα  

και  προάσπιση  της  ελευθερίας  των  άλλων .  

Ο  Καµύ  αναγνωρίζει  την  ελευθερία  πνεύµατος  και  δράσης .  Κάνει  λόγο  

για  ατοµική  ελευθερία  που  δεν  είναι  παντοτινή ,  αλλά  πεπερασµένη  

όπως  άλλωστε  πεπερασµένη  είναι  και  η  ανθρώπινη  ύπαρξη .  Ο  

άνθρωπος  αντιλαµβανόµενος  το  παράλογο  της  ύπαρξής  του  

συνειδητοποιεί  ότι  η  παντοτινή  ελευθερία  στην  ύπαρξη  της  οποίας  

πίστευε  αποτελεί  ψευδαίσθηση .  Αρνείται   τον  θάνατο  και  το  παράλογο  

και  επιθυµεί  να  ζει  όλο  και  περισσότερο  επιλέγοντας  το  πεδίο  δράσης  

που  του  παρέχει  η  ατοµική  ελευθερία .  

Στο  περιθώριο  των  κυριάρχων  φιλοσοφικών  ρευµάτων  ο  Καµύ  επέµεινε  

στον  στοχασµό  πάνω  στην  ανθρώπινη  κατάσταση .  Αρνούµενος  να  

εκφράσει  οµολογία  πίστεως  στο  Θεό ,  στην  ιστορία  ή  στη  λογική ,  ήρθε   

σε  αντίθεση  µε  τον  Χριστιανισµό ,  το  Μαρξισµό  και  τον  Υπαρξισµό .  ∆ε  
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σταµάτησε   ποτέ  την  πάλη  ενάντια  στα  ιδεολογήµατα  και  τις  

αφαιρέσεις  που  αποστρέφονται  την  ανθρώπινη  φύση .  

Στη  θέση  του  βολονταριστικού  πάθους  του  ∆ασκάλου  της  υποψίας  θα  

εγείρει  το  πάθος  του  για  την  ισότητα .  Ούτε  τα  θύµατα  ούτε  οι  δήµιοι  

µπορούν  να  έχουν  θέση  στον  κοινωνικό-πολιτικό  χώρο ,  κατά  τη  γνώµη  

του  Camus. 

      Ζούµε ,  ωστόσο ,  τον  αιώνα  της  διάψευσης  και  της  τροµοκρατίας :  

  ο  αιώνας  µας  είναι  ο  αιώνας  του  τρόµου ,  όπως  ισχυρίζεται ,  και  η  

αιτία  γι’αυτό  είναι  το  ότι   ζούµε  σ’έναν  κόσµο  αφαιρετικό ,  στον  κόσµο  

των  γραφείων ,  των  µηχανών ,  των  απόλυτων  ιδεών  και  του  

µεσσιανισµού  χωρίς  αποχρώσεις
 
. 

   Μία  βασική  αναφορά  που  εντοπίζεται  ανάµεσα  στους  δύο  συγγραφείς  

από  τα  παραπάνω  είναι  η  οπτική  που  είχαν  έναντι  στις  καταστάσεις .  

Για  τον  Σαρτρ  η  αφορµή  του  φιλοσοφικού  του  στοχασµού  ήταν  το  

πολιτικό  ζήτηµα  ενώ  για  τον  Καµύ  η  ηθική  πλευρά .  

    Αυτό  δεν  σηµαίνει  όµως  ότι  και  ο  Καµύ  δεν  είχε  πολιτική  σκέψη .  

∆εν  την  εξέφραζε  όµως  δογµατικά  και  απόλυτα  αλλά  αντίθετα  την  

ενέτασσε  σε  άλλους  τοµείς  όπως  διαφαίνεται  από  την  παρακάτω  

επιστολή  που  ενώ  έχει  ως  κύριο  θέµα  της  λογοτεχνία  του  

προλεταριάτου ,  αποτελεί  µία  εξαιρετική  άποψη  για  το  ρόλο  που  οι  

διανοούµενοι  οφείλουν  να  διαδραµατίσουν  στην  κοινωνία  και  τη  σχέση  

που  πρέπει  να  έχουν  µε  τις  κοινωνικές  τάξεις :   

«Παρίσι ,  8 Αυγούστου  του  1953 

Αφού  πιστεύετε  ότι  αυτά  που  σας  είπα  τις  προάλλες  αξίζουν  τον  κόπο  

να  παρουσιαστούν ,  θα  προσπαθήσω  να  τα  αναπτύξω  εδώ .  Πρέπει  όµως ,  

πρώτα  απ’ όλα ,  να  επαναλάβω  αυτό  που  ήδη  σας  έχω  πει:  ότι  δεν  είµαι  

σίγουρος  ότι  έχω  δίκιο  και  ότι ,  επιπλέον ,  µπροστά  στο  δικό  σας  

εγχείρηµα ,  αισθάνοµαι  υποδεέστερος .  Όταν  κάποιοι  άνθρωποι  που  

περνούν  όλη  τη  µέρα  τους  στο  εργοστάσιο  ή  το  εργοτάξιο  αφιερώνουν  

τον  ελεύθερο  χρόνο  τους  στην  προσπάθεια  να  εκφραστούν  σ’ ένα  

περιοδικό ,  τότε  µε  ποιο  δικαίωµα  θα  έρθει  να  ξινίζει  τα  µούτρα  του  και  
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να  τους  δίνει  αφ’ υψηλού  συµβουλές  κάποιος  επαγγελµατίας  

συγγραφέας ,  που  απολαµβάνει  πλήρους  ελευθερίας  για  να  γράφει  και  

να  δουλεύει;  Ακόµη  κι  αν ,  όλως  τυχαίως ,  έχει  δίκιο ,  δεν  διακινδυνεύει  

να  χάσει  τίποτε ,  και  αυτό  αρκεί  για  να  κάνει  τα  λόγια  του  ύποπτα .  Για  

να  αποδεχτώ  έναν  τόσο  γελοίο  ρόλο  –που  εύκολα  µπορεί  να  γίνει  και  

αισχρός– , θα  έπρεπε  να  είµαστε  µεταξύ  παλιόφιλων  και  σε  ατµόσφαιρα  

πλήρους  χαλάρωσης .  Χωρίς  να  θέλω  να  σας  προσβάλω ,  αυτό  δεν  

συµβαίνει  στην  προκειµένη  περίπτωση .  Από  την  άλλη  πλευρά  όµως ,  

αισθάνοµαι  ότι  θα  ήταν  κάποιου  είδους  χυδαία  λιποψυχία  από  µέρους  

µου ,  µια  έλλειψη  συναδελφικότητας ,  να  µην  σας  πω  εντελώς  απλά  αυτό  

που  σκέφτοµαι ,  ξεκαθαρίζοντας  από  την  αρχή  ότι  είµαι  ανά  πάσα  

στιγµή  έτοιµος  να  αναγνωρίσω  ότι  έχω  άδικο .  

Το  πρώτο-πρώτο  που  πρέπει  να  πω  είναι  ότι  δεν  πιστεύω  ότι  θα  

µπορούσε  να  υπάρχει  µια  ειδική  εργατική  λογοτεχνία .  Μπορεί  να  

υπάρχει  λογοτεχνία  γραµµένη  από  εργάτες ,  αλλά  αυτή ,  εφόσον  είναι  

καλή ,  δεν  διακρίνεται  από  τη  µεγάλη  λογοτεχνία .  Από  την  άλλη  

πλευρά ,  πιστεύω  επίσης  ότι  οι  εργαζόµενοι  µπορούν  να  συνεισφέρουν  

στη  σηµερινή  λογοτεχνία  κάτι  που  φαίνεται  ότι  έχει  χάσει  στο  

µεγαλύτερο  µέρος  της .  Εξηγούµαι .  Μπορεί  κάποιος  να  θεωρεί ,  για  

παράδειγµα ,  τον  Γκόρκι ,  ως  έναν  από  τους  καλύτερους  εκπροσώπους  

της  εργατικής  λογοτεχνίας .  Για  µένα ,  όµως ,  δεν  υπάρχει  ειδοποιός  

διαφορά  ανάµεσα  στα  βιβλία  του  Γκόρκι  και  τα  βιβλία  του  

µεγαλογαιοκτήµονα  Τολστόι .  Αντίθετα ,  µου  αρέσουν  και  οι  δύο ,  εν  

µέρει  για  τους  ίδιους  λόγους :  σε  µια  γλώσσα  απλή  και  ταυτόχρονα  

ωραία ,  µιλούν  για  ό ,τι  µεγαλειώδες  υπάρχει  στην  ψυχή  ενός  ανθρώπου ,  

είτε  πρόκειται  για  χαρά  είτε  για  πόνο .  Απεναντίας ,  υπάρχει  µια  

σηµαντική  διαφορά  µεταξύ  του  Τολστόι  και  ενός  µεγάλου  συγγραφέα  

όπως ,  για  παράδειγµα ,  ο  Ζιντ ,  ο  οποίος  προέρχεται  από  την  αστική  

τάξη .  Από  τους  δύο ,  αυτός  που  γράφει ,  µε  τον  δικό  του  τρόπο ,  για  το  

λαό  και  µε  το  λαό ,  είναι  ο  µεγαλογαιοκτήµονας .  

Ο  Τολστόι  και  ο  Γκόρκι ,  οι  δυο  τους ,  ορίζουν  αρκετά  καλά  αυτό  που  

εγώ  εννοώ  ως  λογοτεχνία  και  που  εσείς  µπορεί  να  την  ονοµάζατε  
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εργατική ,  ενώ  εγώ  θα  την  ονόµαζα ,  ελλείψει  άλλης  λιγότερο  γελοίας  

λέξης ,  αληθινή .  Σ’ αυτή  την  τέχνη ,  είναι  δυνατόν  να  συνυπάρχουν  η  

πιο  απλή  και  ανεπιτήδευτη  καρδιά  και  το  πιο  εκλεπτυσµένο  γούστο .  

Στην  ουσία ,  όταν  λείπει  το  ένα  από  αυτά ,  χάνεται  η  ισορροπία .  Όντως ,  

η  λογοτεχνία  του  καιρού  µας ,  που  στην  πραγµατικότητα  είναι  µια  

λογοτεχνία  για  εµπορικές  κοινωνικές  τάξεις  (αυτό  αφορά  τουλάχιστον  

το  µεγαλύτερο  µέρος  των  έργων), έχει  χαλάσει  την  ισορροπία .  Και  δεν  

τη  χάλασε  µόνον  προς  την  κατεύθυνση  της  σχολαστικότητας  και  της  

επιτήδευσης ,  πράγµα  που  την  αποµάκρυνε  µεµιάς  από  το  εργατικό  

αναγνωστικό  κοινό× τη  χάλασε  επίσης ,  όπως  είναι  φυσικό  όταν  θέλει  

κανείς  να  αρέσει  σε  εµπόρους ,  µε  την  έννοια  της  ευτέλειας  και  της  

κοροϊδίας ,  πράγµα  που  αποκλείει  το  ενδεχόµενο  να  µπορεί  να  

ενδιαφέρει  κάποιον  σαν  τον  Τολστόι  (ο  οποίος  έλεγε  ότι  η  

δηµοσιογραφία  είναι  ένα  διανοητικό  πορνείο ,  και  η  σηµερινή  

λογοτεχνία ,  τις  περισσότερες  φορές ,  χαρακτηρίζεται  από  τον  εύκολο  

λόγο  της  δηµοσιογραφίας). Ε ,  λοιπόν ,  όσο  θεωρώ  ότι  ένα  εργατικό  

περιοδικό  οφείλει  να  αντιδράσει  ενάντια  στην  επιτήδευση  και  τις  

φορµαλιστικές  λεπτολογίες  µιας  κάποιας  λογοτεχνίας ,  προκειµένου  να  

απευθυνθεί  ξανά  σ’ εκείνους  τους  ανθρώπους  που  εργάζονται  

παντοιοτρόπως ,  άλλο  τόσο  µου  φαίνεται  απαραίτητο  να  αντιδράσει ,  και  

µάλιστα  εντόνως ,  ενάντια  στον  αστικό  εκχυδαϊσµό .  Για  να  επαναλάβω  

το  παράδειγµά  µου ,  ο  Τολστόι  είναι  µεγάλος  στο  µάτια  µου  στο  µέτρο  

που  καταφέρνει  να  συγκινήσει  ακόµη  και  τον  λιγότερο  καλλιεργηµένο  

(ή  επαρκή) αναγνώστη .  Αντιστρόφως ,  η  εργατική  λογοτεχνία  έχει  

έννοια  και  µεγαλείο  µόνον  όταν ,  µε  αφετηρία  την  αλήθεια  της  

δουλειάς ,  του  πόνου ,  της  χαράς ,  επανασυνδέει ,  µε  τον  πιο  ευθύ ,  βαθύ  

και  άµεσο  λόγο ,  αυτή  την  ίδια  αλήθεια  που  ακολουθούσε  και  ο  Τολστόι  

µε  όλα  τα  µέσα  της  τέχνης  και  της  σκέψης .  Αντιθέτως ,  όταν  αυτή  η  

λογοτεχνία  περιορίζεται  στο  να  επαναλαµβάνει  απλώς  αυτά  τα  ίδια  που  

διαβάζουµε  και  στις  εφηµερίδες ,  θα  είναι  βέβαια  ενδιαφέρουσα ,  αλλά  

εξαιτίας  των  περιστάσεων  µέσα  στις  οποίες  γεννήθηκε ,  όχι  επειδή  είναι  

λογοτεχνία .  



 

 

 

 

 82 

Αυτό  που  µ’ ενοχλεί  µερικές  φορές  στο  περιοδικό  σας  (όχι  πάντα ,  αυτό  

το  λέω  µε  σιγουριά), είναι  µια  κάποια  συγκαταβατικότητα  που  

καταλήγει  να  ταυτίζεται  µε  αυτά  που  δεν  µ’ αρέσουν  στη  σηµερινή  

λογοτεχνία .  Θα  σας  αναφέρω  δύο  παραδείγµατα .  Όταν  ένας  αστός  

παραγωγός  διεκπεραιώνει  στο  γόνατο  µια  κινηµατογραφική  ταινία  που  

θα  του  αποφέρει  εκατοµµύρια ,  χάρη  στις  καµπύλες  µιας  βεντέτας  που  

φτιάχτηκε  εκ  του  µηδενός  µέσα  σ’ έξι  µήνες ,  δεν  υπάρχει  λόγος  να  τον  

δικαιώνει  κανείς ,  γράφοντας  ότι  η  ταινία  βλέπεται  µόνον  χάρη  σ’ αυτές  

τις  καµπύλες .  Όπως  όλος  ο  κόσµος ,  όσον  αφορά  τις  καµπύλες ,  έχω  κι  

εγώ  τις  απόψεις  µου  και  τα  γούστα  µου .  Άλλο  πράγµα  όµως  οι  

καµπύλες  κι  άλλο  η  ταξική  κουλτούρα ,  και  η  κριτική  της  παρακµιακής  

βιοµηχανίας  του  αστικού  κινηµατογράφου  πρέπει  να  γίνεται  

διαφορετικά .  ∆εύτερο  παράδειγµα .  Η  αναφορά  στην  πρέφα ,  που  παίζει  

κανείς  στο  καφενείο  της  γειτονιάς  (για  λεπτοµέρειες  πρόκειται ,  αλλά  

τις  αναφέρω  µόνον  και  µόνον  για  να  γίνω  πλήρως  κατανοητός): «Είναι  

αλήθεια  ότι  η  πρέφα  αξίζει  όσο  και  µια  κοσµική  δεξίωση». Μα  η  

κοσµική  δεξίωση  δεν  έχει  καµιά  αξία .  Για  ποιο  λόγο ,  λοιπόν ,  τις  

συγκρίνουµε;  Η  πρέφα  είναι  διασκεδαστική  κι  ευχάριστη  (για  να  

ξεκαθαρίσω  τη  θέση  µου ,  προσθέτω  ότι  είναι  το  µόνο  χαρτοπαίγνιο  που  

µε  συναρπάζει), αλλά  δεν  έχει  ανάγκη  ν’ αναφερθεί  σ’ ένα  περιοδικό  

για  να  γίνει  γνωστή  τα  καταφέρνει  µια  χαρά  από  µόνη  της .  

Ξέρω ,  φυσικά ,  ότι  ένα  περιοδικό  πρέπει  να  είναι  ζωντανό ,  και  δεν  θα  

υποστήριζα  ποτέ  έναν  προσανατολισµό  που  θα  προκαλούσε  θανάσιµη  

πλήξη .  Υπάρχουν  πολλά  περιοδικά  σήµερα ,  που ,  ενώ  η  πρόθεσή  τους  

είναι  να  αρέσουν ,  δεν  καταφέρνουν  ούτε  καν  να  δυσαρεστούν  τους  

αναγνώστες  τους :  τους  κάνουν  απλώς  να  πλήττουν .  Εξάλλου ,  ούτε  από  

εµένα  λείπει  εντελώς  το  χιούµορ ,  και ,  κατά  τη  γνώµη  µου ,  ένα  

εργατικό  περιοδικό  πρέπει  να  είναι  και  αστείο .  Πρέπει  όµως  να  βρεθεί  

ο  σωστός  τόνος ,  αυτό  είναι  όλο× αναγνωρίζω ,  βέβαια ,  ότι  αυτό  δεν  

είναι  εύκολο ,  την  ώρα  µάλιστα  που  το  περιοδικό  σας  έχει  βγάλει ,  όλα  

κι  όλα ,  µόνον  δύο  τεύχη .  Ξέρω ,  επίσης ,  ότι  αυτά  τα  δύο  παραδείγµατα  

που  έφερα ,  δεν  χαρακτηρίζουν  εξ  ολοκλήρου  το  περιοδικό  σας  (για  
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παράδειγµα ,  το  κείµενο  του  Βέλγου  ανθρακωρύχου  είναι  πολύ  ωραίο). 

Ακριβώς  όµως ,  αν  αυτό  που  σας  λέω  έχει  κάποια  χρησιµότητα ,  αυτή  θα  

έπρεπε  να  συνίσταται  στο  να  σας  επιτρέψει  να  διακρίνετε  τις  διαφορές  

στον  τόνο ,  στις  αποχρώσεις ,  όπως  αυτές  φανερώνονται  σ’ έναν  

καλοπροαίρετο  αναγνώστη ,  και  να  σας  βοηθήσει  να  κάνετε  τις  επιλογές  

σας .  

Θέλω  µόνον  να  το  επαναλάβω ,  για  µια  ακόµη  φορά ,  µε  κίνδυνο  να  γίνω  

κι  εγώ  βαρετός :  δεν  υποστηρίζω  ότι  ένα  περιοδικό  πρέπει  να  είναι  

αφόρητα  πληκτικό  ούτε  ότι  οι  συνεργάτες  σας  πρέπει  να  γράφουν  

επιτηδευµένα .  Τα  παραδείγµατα  που  επικαλούµαι  δεν  είναι  ο  Ζιντ ,  ο  

Κλωντέλ  ή  ο  Ζουαντώ .  Μιλώ  για  µια  λογοτεχνία  στην  οποία  το  

κορυφαίο  παράδειγµα  είναι  τα  µυθιστορήµατα  του  Τολστόι ,  και  που  

είναι  ο  κοινός  τόπος  όπου  µπορούν  να  ξανανταµώσουν  οι  λογοτέχνες  

και  οι  εργαζόµενοι .  Ο  Βαλέ ,  ο  Νταµπί ,  ο  Πουλάιγ ,  ο  Γκιγιού  (έχετε  

διαβάσει  το  Compagnons,  αυτό  το  αριστούργηµα; ),  ο  Ιστράτι ,  ο  

Γκόρκι ,  ο  Ροζέ  Μαρτέν  ντυ  Γκαρ ,  και  τόσοι  άλλοι ,  δεν  γράφουν  µε  

επιτήδευση ,  και  όλοι  τους  µιλούν  για  µια  αλήθεια  που  η  αστική  

λογοτεχνία  έχει  σχεδόν  παντελώς  απολέσει ,  και  την  οποία ,  κατά  τη  

γνώµη  µου ,  τη  διαφυλάττει  σχεδόν  ακέραια  ο  κόσµος  των  εργαζοµένων .  

Τι  άλλο  να  σας  πω;  Θα  έπρεπε ,  ίσως  –και  θα  το  κάνω  κάποια  µέρα–, να  

αναπτύξω  εκτενέστερα  αυτήν  την  αλήθεια ,  ότι  υπάρχει  ανάµεσα  στον  

εργαζόµενο  και  τον  καλλιτέχνη  µια  ουσιαστική  αλληλεγγύη ,  και  ότι ,  

εντούτοις ,  σήµερα ,  βρίσκονται  απελπιστικά  αποµακρυσµένοι  µεταξύ  

τους .  Οι  δεσποτικές  εξουσίες ,  όπως  αυτές  των  δηµοκρατιών  του  

χρήµατος ,  γνωρίζουν  ότι ,  για  να  µπορούν  να  ηγεµονεύουν ,  τους  είναι  

απαραίτητο  να  κρατούν  σε  απόσταση  την  εργασία  από  τον  πολιτισµό .  

Όσον  αφορά  την  εργασία ,  η  οικονοµική  καταπίεση  και  οι  συνθήκες  

εργασίας  φτάνουν  και  περισσεύουν  γι’ αυτόν  το  σκοπό ,  και ,  ούτως  ή  

άλλως ,  βοηθιούνται  από  την  παραγωγή  φτηνών  υποκατάστατων  

κουλτούρας  (του  κινηµατογράφου ,  κυρίως). Όσο  για  τον  πολιτισµό ,  τα  

εργαλεία  που  φέρουν  εις  πέρας  αυτό  το  έργο  είναι  η  διαφθορά  και  ο  

δελεασµός .  Η  εµπορική  κοινωνία  χρυσώνει  και  παρέχει  σηµαντικά  
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προνόµια  στους  διασκεδαστές ,  που  φέρουν  τον  τίτλο  του  καλλιτέχνη ,  

και  τους  υποχρεώνει  µε  αυτόν  τον  τρόπο  σε  κάθε  είδους  παραχωρήσεις .  

Από  τη  στιγµή  που  θα  αποδεχτούν  αυτές  τις  παραχωρήσεις ,  τους  

βλέπουµε  να  δένονται  µε  τα  προνόµιά  τους ,  να  γίνονται  αδιάφοροι   ή  

και  εχθρικοί  απέναντι  στη  δικαιοσύνη ,  και  να  αποµακρύνονται  από  

τους  εργαζόµενους .  

Συνεπώς ,  οφείλουµε  να  αγωνιστούµε ,  και  εσείς  από  την  πλευρά  σας  και  

εµείς ,  οι  εξ  επαγγέλµατος  καλλιτέχνες  και  λογοτέχνες ,  ενάντια  σ’ αυτή  

την  επιχείρηση  διαχωρισµού .  Πρώτα ,  εµείς ,  αρνούµενοι  τις  

παραχωρήσεις  και ,  στη  συνέχεια ,  προσπαθώντας  να  γράφουµε  ολοένα  

και  περισσότερο  για  όλους ,  όσο  µακριά  κι  αν  βρισκόµαστε  από  αυτή  

την  κορυφή  της  τέχνης ,  κι  ύστερα  εσείς ,  που  υποµένετε  τις  

σκληρότερες  συνθήκες  της  µάχης ,  προσπαθώντας  να  σκεφτείτε  τι  είναι  

αυτό  που  λείπει  από  τη  σηµερινή  λογοτεχνία  και  τι  είναι  αυτό  το  

αναντικατάστατο  που  θα  µπορούσατε  να   συνεισφέρετε  σ’ αυτήν .  ∆εν  

είναι  εύκολο ,  το  ξέρω ,  αλλά  την  ηµέρα  που ,  χάρη  σε  αυτές  τις  δύο  

πορείες ,  θα  πλησιάσουµε ,  οι  µεν  και  οι  δε ,  τα  σύνορα  που  µας  

χωρίζουν ,  δεν  θα  υπάρχουν  πια  καλλιτέχνες  από  τη  µια  µεριά  και  

εργάτες  από  την  άλλη ,  αλλά  µία  και  µόνη  τάξη  δηµιουργών ,  µε  όλη  τη  

σηµασία  της  λέξης .  

Αυτά ,  πάνω-κάτω ,  είχα  να  σας  πω .  Ίσως  να  µακρηγόρησα  υπερβολικά ,  

και  ίσως  όλα  αυτά  να  είναι  κάπως  συγκεχυµένα ,  επειδή  σας  γράφω  

µεταφέροντας  αλογόκριτα  όλα  όσα  σκέφτοµαι .  Αν  κάνω  λάθος ,  

συγχωρείστε  µε .  Επαναλαµβάνω  ότι ,  µπροστά  στο  δικό  σας  εγχείρηµα ,  

αισθάνοµαι  ότι  χάνω  οποιαδήποτε  βεβαιότητα  έχω».
120

 

      Αυτός  ήταν  και  ο  κύριος  λόγος  της  φιλοσοφικής  τους  σύγκρουσης .  

Εκτός  από  τις  αντιρρήσεις  του  Καµύ  για  τον  σταλινισµό ,  ο  Σαρτ  

διαφωνεί  και  µε  την  άποψη  του  για  την  ύπαρξη  αγάπης  µέσα  στην  

εξέγερση .  Ο  ανθρωπισµός  που  επιδεικνύει  ο  Καµύ  βρίσκει  αντίθετο  τον  

                                                 
120

 O Αλµπέρ  Καµύ  και  η  «προλεταριακή  λογοτεχν ία .  Επιστολή  του  Αλµπέρ  Καµύ  στον  

ΜωρίςΛιµ ,µτφ .Γ .Παπαναγιώτου ,  

ht tp : / /enthemata.wordpress.co m/2012/01/15/camus/  
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Σαρτρ  που  υποστηρίζει  το  εντελώς  αντίθετο ,  δηλαδή  ότι  προέχει  η  

επανάσταση  και  ότι  ο  ανθρωπισµός  δεν  µπορεί  να  αποτελεί  εµπόδιο  

στην  επίτευξη  της .
121

 

       Μία  βασική  οµοιότητα  που  εντοπίζεται  ανάµεσα  στους  δύο  

στοχαστές  είναι  η  εισαγωγή  του  παραλόγου .  Το  στοιχείο  του  

παραλόγου  δεν  ήταν  νέο  στη  φιλοσοφική  σκέψη  αλλά  προϋπήρχε .  

Εντούτοις ,  ο  Σαρτρ  και  ο  Καµύ  το  επαναφέρουν  σε  µία  εποχή  που  όλη  

η  Ευρώπη  έχει  βιώσει  έναν  ισοπεδωτικό  πόλεµο .  Μαζί  µε  τους  

ανθρώπους  έχουν  πεθάνει  και  οι  αξίες  και  οι  αρχές  του  παρελθόντος .  Η  

ανθρώπινη  ζωή  δεν  έχει  πλέον  νόηµα  αφού  όλα  έχουν  καταρρεύσει  και  

η  λογική  δεν  µπορεί  να  παρέχει  κάποια  λύση .  Το  κενό  αυτό  καλείται  να  

καλύψει  το  παράλογο  
122

:  

«Έπαιρναν  θέση  στο  παρόν  χωρίς  µνήµη  και  χωρίς  ελπίδα .  Στην  

πραγµατικότητα ,  όλα  είχαν  γίνει  πια  παρόν  γι’ αυτούς .  Πρέπει  να  

πούµε  πως  η  πανούκλα  είχε  αφαιρέσει  απ’ όλους  την  δύναµη  της  

αγάπης  και  την  δύναµη  της  φιλίας  ακόµα .  Γιατί  η  αγάπη  χρειάζεται  

κάποιο  µέλλον  και  για  µας  δεν  υπήρχαν  πια  παρά  µόνο  στιγµές».123 
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εξέγερσης ,  Εποχή ,  25/04 .  
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4.4.  Η  έννοια  του  παραλόγου  εντός  του  φιλισοφικού  έργου  του  Καµύ  

 

Ο  Καµύ  κάνει  λόγο  για  τον  µοναχικό  βίο  του  ανθρώπου  που  µοιάζει  µε  

τον  αγώνα  του  Σισύφου  που  µάταια  προσπαθεί  να  οδηγήσει  τον   βράχο  

στην  κορυφή  του  όρους .  Ο  Σίσυφος  είναι  ο  παράλογος  ήρωας  που  

ανήκει  περισσότερο  στα  πάθη  παρά  στο  µαρτύριό  του .  Το  πάθος  του  

για  τη  ζωή  τον  οδήγησε  στο  µαρτύριο  που  τελειωµό  δεν  έχει .  Με  αυτόν  

τον  τρόπο  πληρώνει  για  τα  πάθη  της  γης .  Ακολουθώντας  το  πεπρωµένο  

του  η  προσπάθεια  του  δεν  έχει  τελειωµό .  Η  ευτυχία  και  το  παράλογο  

συνυπάρχουν  στον  κόσµο .   

Πριν  ο  άνθρωπος  γνωρίσει  το  παράλογο  θεωρούσε  τον  εαυτό  του  

ελεύθερο  αν  και  ότι  συνέβαινε  πήγαινε  αντίθετα  στην  ελευθερία  του .  

Γνωρίζοντας  το  παράλογο  συνειδητοποιεί  ότι  η  υψηλή  αλήθεια  της  

ύπαρξης   που  θέτει  τις  βάσεις  για  την  αλήθεια  δεν  υπάρχει .  Ο  

παράλογος  άνθρωπος  συνειδητοποιεί  ότι  δεν  είχε  πραγµατική  

ελευθερία ,  γιατί  περιόριζε  τη  ζωή  του  µε  το  να  θέτει  κάποιο  σκοπό ,  να  

σχεδιάζει  πως  θα  ενεργήσει .  Ουσιαστικά  ήταν  δούλος  της  ίδιας  της  

ελευθερίας  του .  Οδηγούµενος  ο  άνθρωπος  στο  παράλογο  

αντιλαµβάνεται  την  αυταπάτη  της  ελευθερίας  και  θεωρεί  ως  µοναδική  

λύτρωση  τον  θάνατο .  Η  παραδοχή  ότι  η  ελευθερία  µου  δεν  έχει  άλλη  

έννοια  παρά  µόνο  είναι  ανάλογη  µε  την  περιορισµένη  µοίρα  της  οδηγεί  

στο  συµπέρασµα  ότι  δεν  έχει  τόσο  σηµασία  να  ζεις  όσο  πιο  καλά  

γίνεται  αλλά  όσο  πιο  πολύ  γίνεται .  Όταν  αισθάνεται  όσο  πιο  πολύ  

µπορεί  να  ζήσει   τη  ζωή  του ,  την  ελευθερία  του ,  αυτό  σηµαίνει  πως  ζει  

όσο  περισσότερο  είναι  δυνατό .  Ο  άνθρωπος  δε  διαλέγει  το  παράλογο  

και  το  θάνατο ,  αλλά  η  παράταση  ζωής  που  επιθυµεί  δεν  εξαρτάται  από  

τη  θέληση ,  αλλά  από  το  θάνατο  που  είναι  το  αντίθετο  της  θέλησης .  Από  

τη  στιγµή  που  ο  «παράλογος  άνθρωπος» ξεπερνά  το  πρόβληµα  της  

αυτοκτονίας ,  έχει  ουσιαστικά  αναγνωρίσει  και  συνάµα  προσδιορίσει  

την  αξία  της  ατοµικής  ύπαρξης .  Και  αν  µέσα  από  την  εµπειρία   του  

παράλογου  αποδεικνύεται  ότι  η  ύπαρξη  είναι  µια  αξία ,  η  εξέγερση  θα  



 

 

 

 

 87 

αποδείξει ,  κατά  τον  Camus, τη  σηµασία  που  έχει  για  την  ύπαρξη  η  

ανθρώπινη  κοινωνία  

    Η  αποποίηση  της  αυτοκτονίας  και  η  παραδοχή  της  ζωής  συνεπάγεται  

αυτονόητα  την  απόφανση  ότι  η  ανθρώπινη  κοινωνία  συνιστά  µιαν  αξία ,  

την  οποία ,  από  τη  στιγµή  που  ο  άνθρωπος   την  ανακαλύπτει ,  καλείται  

να  την  υπηρετήσει .  Ολόκληρη  η  πολιτική  φιλοσοφία  του  Camus, 

στηρίζεται  πάνω  σ’ αυτή  την  αρχή .  Ο  εξεγερµένος  άνθρωπος  είναι  ο  

παράλογος  άνθρωπος ,  που  διεκδικεί  το  δικαίωµα  του  να  επιβεβαιώνει  

και  να  διατρανώνει  διαρκώς  την  επιλογή  του  να  συνεχίζει  να  ζει .  Κι  

επειδή  η  «παράλογη» τούτη  επιλογή  εκπορεύεται ,  όπως  είδαµε ,  από  την  

υπερβασιακή  διαδικασία  της  ατοµικής  ύπαρξης ,  αυτή  δεν  νοείται  παρά  

µόνο  µέσα  στα  πλαίσια  της  αναζήτησης  της  ιδανικότητας  της  

ανθρώπινης  κατάστασης  

Ο  Καµύ  σχετίστηκε  µε  τον  υπαρξισµό  αλλά  ο  ίδιος  φρόντισε  να  

διαχωρίσει  τη  θέση  του  από  αυτόν ,  δηµιουργώντας  την  δική  του  

φιλοσοφική  οπτική  γωνία  ,  γνωστή  ως  η  φιλοσοφία  του  παραλόγου .  Η  

φιλοσοφία  του  παραλόγου  εκφράστηκε  σε  µία  σειρά  από  έργα  του  και  

περιλάµβανε  όρους  και  έννοιες  όπως  το  παράλογο ,  ο  παράλογος  

άνθρωπος ,  η  επανάσταση ,  η  ελευθερία  και  το  πάθος .
124

 

      Η  ζωή  που  απεικονίζει  η  Καµύ  είναι  µηχανιστική  και  

επαναλαµβανόµενη .  Οι  ήρωες  του  έχουν  συνηθίσει  να  κάνουν  πράξεις  

και  ενέργειες  χωρίς  λόγο ,  από  συνήθεια:  

«Οι  συµπολίτες  µας  δεν  ήταν  περισσότερο  ένοχοι  από  άλλους ,  

ξεχνούσαν  µόνο  να  ‘ναι  µετριόφρονες ,  αυτό  είναι  όλο  και  σκέφτονταν  

πως  όλα  είναι  ακόµα  δυνατά  γι’ αυτούς ,  πράγµα  που  προϋπέθετε  ότι  οι  

συµφορές  ήταν  αδύνατο  να  υπάρχουν .  Εξακολουθούσαν  τις  εµπορικές  

συναλλαγές ,  ετοίµαζαν  ταξίδια  και  είχαν  τις  απόψεις  τους .  Γιατί  να  

σκέφτονταν  την  πανούκλα  που  καταργεί  το  µέλλον ,  τις  µετακινήσεις  
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και  τις  συζητήσεις ;  Νόµιζαν  πως  ήταν  ελεύθεροι  ενώ  κανείς  δεν  µπορεί  

να  είναι  ελεύθερος  όσο  υπάρχουν  συµφορές»
125

.  

 Κάποια  στιγµή  όµως  αρχίζουν  να  αναρωτιούνται  το  λόγο  που  πράττουν  

µε  αυτό  τον  τρόπο  και  η  προοπτική  του  θανάτου ,  αποκαλύπτει  τον  

παραλογισµό  όλων  όσων  κάνουν .  Το  παράλογο  προκύπτει  µέσα  από  τον  

κόσµο  αλλά  και  από  τον  ίδιο  τον  άνθρωπο ,  επιβεβαιώνοντας  το  ένα  

στοιχείο  το  άλλο
126

:  

«Η  υπόλοιπη  ιστορία ,  κατά  τα  λεγόµενα  του  Γκραν ,  ήταν  πολύ  απλή .  

Όπως  γίνεται  και  µ’ όλο  τον  κόσµο:  παντρεύονται ,  αγαπιούνται  ακόµα  

λίγο ,  δουλεύουν .  ∆ουλεύουν  τόσο  ώσπου  να  ξεχνούν  ν’ αγαπάνε».
127

  

      Ο  παράλογος  άνθρωπος  έχει  λύσεις  για  να  διαφύγει  από  τη  θέση  

που  βρίσκεται :  την  αυτοκτονία  και  την  πίστη  στα  δόγµατα .  Τις  λύσεις  

αυτές  ο  Καµύ  τις  απορρίπτει  και  το  µόνο  εφόδιο  που  παρέχει  στον  

άνθρωπο  είναι  η  ανέλπιδη  λογική .  Όπως  χαρακτηριστικά  έλεγε  και  ο  

ίδιος :  «Αντλώ  από  το  παράλογο ,  τα  τρία  συµπεράσµατα  που  είναι  η  

επανάσταση  µου ,  η  ελευθερία  µου ,  το  πάθος  µου .  Με  µόνο  το  παιχνίδι  

της  συνείδησης  µου ,  µεταβάλλω  σε  κανόνες  ζωής  αυτό  που  ήταν  

πρόσκληση  στο  θάνατο- και  αρνούµαι  την  αυτοκτονία».
128

 

       Η  ζωή  για  τον  Καµύ  αποτελεί  µία  πρόκληση  γιατί  φέρνει  τον  

άνθρωπο  αντιµέτωπο  µε  το  παράλογο:  

«Από  µερικά  όµως  σπίτια  έβγαιναν  βογκητά .  Παλιότερα  όταν  τύχαινε  

κάτι  τέτοιο ,  έβλεπες  συχνά  περίεργους  να  στέκονται  στον  δρόµο  και  ν’ 

αφουγκράζονται .  Έπειτα ,  ωστόσο  απ’ την  µακρόχρονη  αναστάτωση  

φαίνεται  πως  οι  καρδιές  σκλήρυναν  κι  όλοι  περπατούσαν  ή  ζούσαν  
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δίπλα  στους  θρήνους  λες  κι  αυτή  ήταν  η  φυσιολογική  γλώσσα  των  

ανθρώπων»
129

.  

Η  µόνη  λύση  σε  αυτή  την  περίπτωση  είναι  η  επανάσταση  που  και  αυτή  

µε  σειρά  της  είναι  ανέλπιδη  γιατί  το  πεπρωµένο  θα  την  συντρίψει .  

Εντούτοις ,  αυτός  που  επαναστατεί  ακόµα  και  αν  είναι  καταδικασµένος  

σε  θάνατο ,  είναι  αυτό  που  τον  κατανοεί  και  παράλληλα  τον  αρνείται .  

Αυτό  είναι  για  τον  Καµύ  που  αναδεικνύει  το  µεγαλείο  του  ανθρώπου ,  

το  πόσο  ευφυής  αλλά  και  αλαζόνας  είναι ,  αφού  µπορεί  να  

αντιµετωπίσει  µία  πραγµατικότητα  που  νικάει  αλλά  παράλληλα  

νικιέται
130

:  

«Φαντάζοµαι  πάλι  τον  Σίσυφο  να  επιστρέφει  προς  το  βράχο  του  και  την  

οδύνη  ν’ αρχίζει .  Όταν  οι  εικόνες  της  γης  παραµένουν  πολύ  έντονες  

στη  µνήµη ,  όταν  το  κάλεσµα  της  ευτυχίας  γίνεται  πολύ  επιτακτικό ,  

στην  καρδιά  του  ανθρώπου  γεννιέται  η  θλίψη:  είναι  η  νίκη  του  βράχου ,  

γίνεται  ο  ίδιος  ο  βράχος .  Η  απέραντη  απόγνωση  είναι  αβάσταχτη .  Είναι  

οι  νύχτες  µας  στη  Γεσθηµανή .  Μα  οι  συντριπτικές  αλήθειες  χάνονται  

όταν  αναγνωρίζονται».
131

 

      Ο  άνθρωπος  ελευθερώνεται  πραγµατικά  µόνο  όταν  συναντηθεί  µε  

το  παράλογο  γιατί  πιο  πριν  ήταν  δέσµιος  της  ζωής  του .  Το  παράλογο  

τον  κάνει  να  συνειδητοποιήσει  ότι  δεν  υπάρχει  ελπίδα  και  µέλλον  και  

κατά  συνέπεια ,  µπορεί  να  ζει  όπως  θέλει  χωρίς  κανένα  περιορισµό .  Ο  

παράλογος  άνθρωπος  είναι  πραγµατικά  ελεύθερος .  Μπορεί  να  ζει  µε  

τον  τρόπο  που  θέλει  και  το  µόνο  τίµηµα  που  έχει  να  πληρώσει  είναι  οι  
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συνέπειες  των  πράξεων  του  και  µόνο ,  τίµηµα  αµελητέο  µπροστά  στην  

πραγµατική  ελευθερία .
132

 

    Η  ύπαρξη  του  παραλόγου  είναι  δεδοµένη  γιατί  βρίσκεται  µέσα  στην  

ανθρώπινη  ζωή  και  κατά  συνέπεια ,  ο  άνθρωπος  αποτελεί  µέρος  του .  Το  

παράλογο  µπορεί  να  αντιµετωπιστεί  µόνο  αν  ο  κάθε  άνθρωπος  

συνειδητοποιήσει  τι  είναι  το  κακό  και  να  δράσει  εναντίον  του  πρώτα  

ατοµικά  και  στη  συνέχεια ,  συλλογικά:  

«Ο  αφηγητής  όµως  νιώθει  περισσότερο  την  ανάγκη  να  πιστέψει  ότι  

δίνοντας  πολύ  µεγάλη  σηµασία  στις  καλές  πράξεις ,  αποδίνουµε  τελικά  

έµµεσο  και  πολύ  ισχυρό  φόρο  τιµής  στο  κακό .  Γιατί  αφήνουµε  έτσι  να  

υποτεθεί  ότι  οι  καλές  αυτές  πράξεις  δεν  έχουν  τόση  αξία  παρά  µόνο  

γιατί  είναι  σπάνιες  κι  ότι  η  κακία  κι  η  αδιαφορία  είναι  πολύ  πιο  

συνηθισµένα  κίνητρα  στις  πράξεις  των  ανθρώπων».
133

 

 […] «Γιατί  ήξερε  ότι  αυτός  ο  κόσµος  που  γλεντούσε ,  αγνοούσε ,  κι  

είναι  κάτι  που  µπορούµε  να  το  διαβάσουµε  στα  βιβλία ,  ότι  ο  βάκιλος  

της  πανούκλας  δεν  πεθαίνει  και  δεν  εξαφανίζεται  ποτέ ,  ότι  µπορεί  να  

µένει  κοιµισµένος  ολόκληρες  δεκάδες  χρόνια  µέσα  στα  έπιπλα  και  τ '  

ασπρόρουχα ,  ότι  περιµένει  υποµονετικά  στα  δωµάτια ,  στα  υπόγεια ,  στα  

σεντούκια ,  στα  µαντήλια  και  στα  χαρτιά ,  κι  ότι  µπορεί  να  φτάσει  

κάποτε  η  µέρα  που  για  την  δυστυχία  ή  για  να  γίνει  µάθηµα  στους  

ανθρώπους ,  η  πανούκλα  θα  ξυπνήσει  τα  ποντίκια  της  και  θα  τα  στείλει  

να  ψοφήσουν  σε  µια  ευτυχισµένη  πολιτεία».
134

 

Αν  ο  άνθρωπος  συνειδητοποιήσει  τις  αιτίες  που  προκαλούν  το  

παράλογο ,  τότε  θα  ελευθερωθεί  από  τις  ευθύνες  και  τις  ενοχές  και  το  

µόνο  που  θα  µπορεί  να  κάνει  είναι  να  δράσει  µε  τιµιότητα  και  ηθική:   
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«Πρέπει  ωστόσο ,  να  σας  πω:  δεν  υπάρχει  θέµα  ηρωισµού  µέσα  σ’ όλα  

αυτά .  Πρόκειται  για  εντιµότητα .  Είναι  µια  ιδέα  που  µπορεί  να  κάνει  

µερικούς  να  γελάσουν ,  ο  µόνος  όµως  τρόπος  για  να  καταπολεµήσει  

κανείς  την  πανούκλα  είναι  η  εντιµότητα».
135

 

Στην  αντίθετη  περίπτωση ,  ο  άνθρωπος  θα  υποταχτεί  στο  χρόνο ,  στο  

θάνατο  και  στην  καθηµερινότητα  που  τον  εξοντώνει:  

«Η  αξία  του  ανθρώπου  είναι  να  επιχειρεί  κάτι  ενάντια  στο  κακό  

ρισκάροντας  και  τις  πιο  οδυνηρές  αποτυχίες  κι  όχι  να  προσπαθεί  να  το  

δικαιολογεί  µε  δόγµατα .  Ο  Καστέλ  και  ο  Ριέ  θα  ξαναρχίσουν  πάλι  το  

έργο  τους ,  θα  ξαναρχίσουν  και  θα  ξαναρχίσουν  πάλι .  Μερικούς  µήνες  

αργότερα  θα  βρεθεί  ένας  ορός ,  που  θ’ αρχίσει  να  σώζει  ζωές».
136

 

[…] 

«Ένας  βολικός  τρόπος  για  να  γνωρίσει  κανείς  µια  πόλη ,  είναι  να  βρει  

πως  δουλεύουν ,  πως  ερωτεύονται  και  πως  πεθαίνουν  σ’ αυτήν .  Στη  

µικρή  µας  πόλη ,  να  ‘ναι  τάχα  η  επίδραση  του  κλίµατος ,  όλα  αυτά  

γίνονται  µαζί ,  µε  το  ίδιο  έξαλλο  κι  αφηρηµένο  ύφος».
137

  

«Οι  µάστιγες  είναι  βέβαια  κάτι  το  συνηθισµένο ,  δύσκολα  ωστόσο ,  

πιστεύεις  στις  µάστιγες  όταν  σου  πέφτουν  κατακέφαλα .  Έχουν  

ξεσπάσει  στον  κόσµο  τόσες  πανούκλες  όσοι  και  πόλεµοι .  Κι  ωστόσο  

πανούκλες  και  πόλεµοι  βρίσκουν  πάντα  τους  ανθρώπους  το  ίδιο  

απροετοίµαστους»
138

.  

     Ο  Καµύ  έχει  τόσο  µεγάλη  πίστη  στο  ότι  ο  άνθρωπος  µπορεί  να  

υπερβεί  το  κακό  και  να  αγωνιστεί  και  προκειµένου  αυτό  να  γίνει  
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κατανοητό  προσπαθεί  να  του  αποδείξει  ότι  όχι  µόνο  δεν  χρειάζεται  τον  

Θεό  σε  αυτό  αλλά  αντίθετα ,  η  πίστη  στην  ύπαρξη  του  τον  περιορίζει:  

«"Αδελφοί  µου ,  έφθασε  η  στιγµή .  Πρέπει  ή  να  τα  πιστέψουµε  όλα  ή  να  

τ '  αρνηθούµε  όλα .  Ποιος  όµως ,  ανάµεσά  µας ,  θα  τολµούσε  να  τ '  

αρνηθεί  όλα ;".. .  Η  θρησκευτικότητα ,  ωστόσο ,  την  εποχή  της  πανούκλας  

δεν  µπορούσε  να  είναι  ίδια  µε  την  καθηµερινή  θρησκευτικότητα  κι  αν  ο  

Θεός  ίσως  επέτρεπε  και  µάλιστα  επιθυµούσε ,  η  ψυχή  να  ξεκουράζεται  

και  να  χαίρεται  σε  καιρούς  ευτυχίας ,  την  ήθελε  να  ξεπερνάει  τα  όριά  

της  σε  στιγµές  έξαρσης  της  δυστυχίας .  Ο  Θεός  έκανε  σήµερα  στα  

πλάσµατά  του  τη  χάρη  να  τα  ρίχνει  σε  τέτοια  δυστυχία  όση  τους  

χρειαζόταν  για  να  ξαναβρούν  και  να  κάνουν  κτήµα  τους  τη  µεγαλύτερη  

αρετή ,  που  'ναι  η  αρετή  του  Όλα  ή  Τίποτα».
139

 

 Όπως  ο  Σίσυφος ,  ενάντια  στους  θεούς  καταφέρνει  να  σηκώσει  τους  

βράχους ,  έτσι  και  ο  άνθρωπος  απελευθερωµένος  από  εξαρτήσεις  µπορεί  

να  διεξάγει  το  δικό  του  αγώνα
140

:  

«…..Συµβαίνει  ωστόσο ,  το  συναίσθηµα  του  παράλογου  να  γεννιέται  

από  την  ευτυχία .  “Κρίνω  ότι  όλα  είναι  καλά”, λέει  ο  Οιδίπους ,  κι  αυτά  

τα  λόγια  είναι  ιερά .  Αντηχούν  στο  άγριο  και  πεπερασµένο  σύµπαν  του  

ανθρώπου .  Του  µαθαίνουν  ότι  δεν  έχουν  όλα  εξαντληθεί .  ∆ιώχνουν  από  

τούτο  τον  κόσµο  ένα  θεό  που  παρεισέφρησε  ανικανοποίητος  και  που  

αρέσκεται  σε  ανώφελους  πόνους .  Καθιστούν  τη  µοίρα  µια  ανθρώπινη  

υπόθεση  που  πρέπει  να  ρυθµίζεται  από  τον  άνθρωπο  και  µόνο».
141

 

                                                   […]  

 «Όλη  η  βουβή  χαρά  του  Σίσυφου  βρίσκεται  εκεί .  Η  µοίρα  του  του  

ανήκει .  Ο  βράχος  του  είναι  δικός  του .  Το  ίδιο  συµβαίνει  και  µε  τον  
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παράλογο  άνθρωπο:  όταν  στοχάζεται  µπροστά  στο  µαρτύριό  του ,  όλα  

τα  είδωλα  σωπαίνουν .  Σ’ αυτό  το  σύµπαν ,  παραδοµένο  αίφνης  στη  

σιωπή ,  υψώνονται  οι  χιλιάδες  µικρές ,  έκθαµβες  φωνές  της  γης .  

Ασυνείδητα  και  µυστικά  καλέσµατα ,  προσκλήσεις  όλων  των  προσώπων ,  

αποτελούν  την  απαραίτητη  ανάποδη  όψη  του  νοµίσµατος  και  το  της  

νίκης .  

∆εν  υπάρχει  ήλιος  χωρίς  σκιά  και  πρέπει  να  γνωρίσουµε  τη  νύχτα .  

Ο  παράλογος  άνθρωπος  λέει  “ναι” και  ο  αγώνας  του  δεν  θα  ‘χει  

τελειωµό .  Αν  υπάρχει  µια  προσωπική  µοίρα ,  δεν  υπάρχει  κανένα  

ανώτερο  πεπρωµένο ,  ή  τουλάχιστον  υπάρχει  εκείνο  µόνο  που  ο  

άνθρωπος  κρίνει  µοιραίο  και  αξιοκαταφρόνητο .  Για  όλα  τ’ άλλα ,  ξέρει  

ότι  είναι  ο  κύριος  των  ηµερών  του .  Τούτη  τη  κρίσιµη  στιγµή  που  ο  

άνθρωπος  κάνει  τον  απολογισµό  της  ζωής  του ,  ο  Σίσυφος ,  

επιστρέφοντας  προς  το  βράχο  του ,  παρατηρεί  αυτή  την  ασύνδετη  σειρά  

των  πράξεων  που  φτιάχνει  το  πεπρωµένο  του ,  δηµιουργηµένο  από  τον  

ίδιο ,  συσπειρωµένο  κάτω  από  το  βλέµµα  της  µνήµης  του  και  

σφραγισµένο  σε  λίγο  µε  το  θάνατό  του  

Έτσι ,  πεπεισµένος  για  την  απόλυτα  ανθρώπινη  έλευση  κάθε  

ανθρώπινου  πράγµατος ,  σαν  τυφλός  που  λαχταρά  το  φως  του  και  που  

γνωρίζει  πως  η  νύχτα  είναι  ατέλειωτη ,  πορεύεται  συνέχεια .  

Ο  βράχος  κυλάει  πάντα .  

Αφήνω  τον  Σίσυφο  στους  πρόποδες  του  βουνού! 

Πάντα  ξαναβρίσκει  κανείς  το  φορτίο  του .  

Αλλά  ο  Σίσυφος  διδάσκει  την  ύψιστη  πίστη  που  αρνείται  τους  θεούς  

και  σηκώνει  τους  βράχους .  Κι  εκείνος  κρίνει  πως  όλα  είναι  καλά .  

Τούτο  το  σύµπαν ,  αδέσποτο  στο  εξής ,  δεν  του  φαίνεται  άγονο  ούτε  

ασήµαντο .  Κάθε  κόκκος  αυτής  της  πέτρας ,  κάθε  ορυκτό  θραύσµα  αυτού  

του  πληµµυρισµένου  από  νύχτα  βουνού  ,σχηµατίζει  από  µόνο  του  ένα  

κόσµο .  

Ο  αγώνας  και  µόνο  προς  την  κορυφή  

αρκεί  για  να  γεµίσει  µιαν  ανθρώπινη  καρδιά .  
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Πρέπει  να  φανταστούµε  τον  Σίσυφο  ευτυχισµένο .»
142

 

      Η  χρήση  του  µύθου  του  Σίσυφου  για  τον  Καµύ  αποτελεί  στην  ουσία  

ένα  µέσο  για  να  υπερβεί  το  παράλογο  και  το  µηδενισµό  που  αυτό  

δηµιουργεί .  Η  απαισιοδοξία  που  προκαλεί  το  παράλογο  δεν  τον  βρίσκει  

σύµφωνο .  Παρ’ όλα  αυτά  όµως  η  ύπαρξη  του  παράλογου  δεν  µπορεί  να  

αµφισβητηθεί  και  αυτός  που  το  προκαλεί  είναι  ο  άνθρωπος  και  οι  

επιλογές  του .  Η  ηθική  αναδεικνύει  την  ύπαρξη  του  καλού  και  του  

κακού  εντός   του   άνθρωπο  και  την  επιλογή  που  αυτός  πρέπει  να  κάνει .  

Η  αισιοδοξία  του  Καµύ  αναδεικνύει  την  ηθική  επιλογή  του  καλού .  Το  

κακό  για  τον  Καµύ  υπάρχει  αλλά  µπορεί  η  επικράτηση  του  να  

ανατραπεί  από  την  ηθική  επιλογή .  Επιλέγοντας  το  καλό  και  το  ηθικά  

σωστό ,  ο  άνθρωπος  περιορίζει  το  παράλογο  και  επιτρέπει  την  

επικράτηση  του  ανθρώπινου  πνεύµατος  αντί  της  βίας .   
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Επίλογος  

Ο  Καµύ  ήταν  ένας  αντισυµβατικός  και  έδειχνε  ιδιαίτερη  έµφαση  

στην  αγάπη  για  τον   άνθρωπο .   Ακόµα  ήταν  ένας  άνθρωπος  που  

αγνοούσε  κάθε  προστατευτική  σύµβαση  και  προκαλούσε  ότι  θεωρείτο  

αποδεκτό .   

Στη  ζωή  του ,  θεωρούσε  αδιανόητο  το  να  µην  συµµετέχει  στην  

επανάσταση  όποια  µορφή  και  αν  είχε  αυτή .  Η  απάθεια  γι’ αυτόν ,  ήταν  

ταυτόσηµη  µε  τις  εγκληµατικές  πράξεις  των  εχθρών .  Επέλεξε  την  

αντίσταση  γιατί  ένιωθε  ότι  αλλιώς  επέλεγε  την  πλευρά  των  Γερµανών  

και  των  στρατοπέδων  συγκέντρωσης .  Έτσι ,  επέλεξε  και  τη  στάση  του  

στο  πλάι  των  Αλγερινών  προκαλώντας  τη  διαγραφή  του  από  το  

Κοµµουνιστικό  Κόµµα .  Ακόµα  και  στην  ασθένεια  του  επαναστάτησε .  

Ενώ  η  φυµατίωση  τον  ταλαιπωρούσε  στερώντας  του  σηµαντικά  

πράγµατα ,  ο  ίδιος  την  αγνοούσε  ως  µανιώδης  καπνιστής  αφού  είναι  

ελάχιστες  οι  φωτογραφίες  που  δεν  καπνίζει .  Το  πώς  ζούσε  ο  ίδιος  δεν  

είναι  άσχετο  µε  τον  τρόπο  που  έγραφε .  Αντίθετα ,  αποδεικνύει  πως  το  

πνεύµα  του  ταυτίζονταν  µε  τη  συνείδηση  του  και  τη  δράση  του .   

 Το  έργο  του  Καµύ  έχει  πολλαπλές  διαστάσεις :  λογοτεχνική ,  

κοινωνική ,  φιλοσοφική  και  πολιτική .  Περιλαµβάνει  επίσης  τη  δική  του  

ηθική ,  η  οποία  κατά  την  άποψη  µας ,  είναι  ρεαλιστική .  ∆εν  υπάρχει  

καλό  ή  κακό ,  εγκληµατίας  ή  αθώος .  Το  αποτέλεσµα  κρίνεται  από  το  

κίνητρο  αλλά  και  από  την  εξέλιξη .  Χωρίς  δογµατισµούς  και  εµµονές ,  ο  

Καµύ  εξετάζει  την  κάθε  περίπτωση  ξεχωριστά  απεικονίζοντας  µε  αυτό  

τον  τρόπο  την  πολυπλοκότητα  του  ανθρώπου .  Η  ίδια  πράξη  µπορεί  να  

είναι  λύτρωση ,  ανάγκη ,  ιδεολογική  έκφραση  ή  απλώς  µίσος .   

   Ο  εγκληµατίας  και  ο  τροµοκράτης  στο  έργο  του  Καµύ  έχει  

ηθική .  Το  κυρίαρχο  στοιχείο  όµως  είναι  ότι  είναι  η  δική  του  ηθική .  

Άλλη  ηθική  έχει  ο  Μερσώ  και  στα  δύο  του  έργα  που  δεν  θεωρεί  κακές  

τις  πράξεις  του  και   άλλη  ηθική  οι  Ρώσοι  επαναστάτες .  ∆εν  µπορεί  να  

ειπωθεί  ότι  κάποια  είναι  σωστή  ενώ  κάποια  άλλη  λάθος .  Αντίθετα ,  ο  
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Καµύ  παρουσιάζει  όλα  τα  κίνητρα  που  κάνει  τον  καθέναν  από  τους  

ήρωες  να  νιώθει  ότι  η  δική  του  ηθική  είναι  η  ορθή .  

 Η  παρουσίαση  του  εγκληµατία  και  του  τροµοκράτη  στο  έργο  του  

Καµύ  δεν  είναι  µόνο  διαφορετική  και  γι’ αυτό  ρεαλιστική  αλλά  και  

διαχρονική .  Η  τροµοκρατία  των  Ρώσων  επαναστατών  είναι  ιδεολογικός  

αγώνας  γι’ αυτούς ,  κάτι  που  συµβαίνει  και  µε  τους  σύγχρονους  

τροµοκράτες .  Ο  Καµύ  παρουσιάζει  το  φαινόµενο  της  τροµοκρατίας  

όπως  ακριβώς  είναι:  περίπλοκο  και  χωρίς  απόλυτες  απόψεις .  

  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  το  έγκληµα .  Ο  κάθε  άνθρωπος  το  

αιτιολογεί  ή  όχι  ανάλογα  µε  τις  προσλαµβάνουσες  του .  Για  τον  

εισαγγελέα  εγκληµατίας  είναι  ο  αδιάφορος ,  για  τον  επαναστάτη  η  

εξουσία ,  ενώ  για  τον  δήµιο  οι  άθεοι .  Όλοι  έχουν  δίκιο  ανάλογα  µε  το  

συνειδησιακό ,  πολιτικό  και  κοινωνικό  τους  πλαίσιο .  

Το  έργο  του  Καµύ  ακόµα  και  όταν  αναφέρεται  σε  πράξεις  που  

είναι  εχθρικές  στον  άνθρωπο  όπως  το  έγκληµα  και  η  τροµοκρατία ,  

αναδεικνύει  την  πίστη  του  στον  άνθρωπο  αλλά  και  το  σεβασµό  του  

αφού  για  τον  Καµύ  κανένας  άνθρωπος  δεν  είναι  ίδιος  µε  τον  άλλο  και  

όλοι  δρουν  διαφορετικά .  Εντούτοις ,  όλες  οι  πράξεις  πρέπει  να  έχουν  

ηθικά  όρια  τα  οποία  ο  άνθρωπος  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  για  να  µην  

µετατραπεί  από  ιδεολόγο  επαναστάτη  σε  απλό  δολοφόνο .   
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