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Πξφινγνο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζέκα ηε κειέηε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο κλήκεο ζηελ ηξηινγία 

ηνπ Μ. Καξαγάηζε Δγθιηκαηηζκόο θάησ από ηνλ Φνίβν. Ζ ηδέα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία πξνέθπςε ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αγάπεο κνπ γηα ην έξγν ηνπ Καξαγάηζε. Ζ 

πξψηε επαθή κε ηε Μεγάιε Χίκαηξα ζηελ αξρή ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ ππήξμε ε 

αθνξκή γηα ηε ζηαδηαθή γλσξηκία κε αξθεηνχο ήξσεο ηνπ ινγνηέρλε. Μεηά απφ 

πξνζεθηηθή έξεπλα ησλ πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηα ινγνηερληθά 

θείκελά ηνπ, ζεψξεζα ζεκαληηθή θαη ελδηαθέξνπζα ηελ εζηίαζε ζε νξηζκέλεο πηπρέο 

ηνπ ρψξνπ φπνπ θηλνχληαη ηα ινγνηερληθά πξφζσπα, θαη ηεο κλήκεο πνπ παξάγεηαη ή 

ελεξγνπνηείηαη ζε απηφλ, αμηνπνηψληαο ζεσξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ δηεμνδηθά απφ 

ηελ επηβιέπνπζα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θα Παλαγηψηα Καξαβία ζηηο 

παξαδφζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο «Εεηήκαηα Θεσξίαο ηεο Λνγνηερλίαο θαη 

Πνιηηηζκηθήο Κξηηηθήο» θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020. 

Ζ ξαγδαία κεηαβνιή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο επεξέαζε 

θαη ηηο ζπλζήθεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Χζηφζν, νη πνιχηηκεο 

γλψζεηο θαη ζπκβνπιέο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαζψο 

θαη ε ζεκαληηθή θαζνδήγεζε ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

βηβιηνζήθεο ππήξμαλ εμαηξεηηθά βνεζεηηθέο ζηελ αλαδήηεζε θαη εχξεζε πινχζηνπ 

πιηθνχ κέζσ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ γηα ηελ 

πνιχηηκε αξσγή ηεο ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηελ εκπηζηνζχλε 

πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ. Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θα Διέλε 

Κνπηξηάλνπ θαη ηελ θα Μαξίλα Γξεγνξνπνχινπ, θαζεγήηξηέο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα θαη κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο Μ. Καξαγάηζεο, ινγνηερληθφ ςεπδψλπκν ηνπ Γεκήηξε Ρνδφπνπινπ, 

εληάζζεηαη ζε κηα γεληά-νξφζεκν γηα ηε λενειιεληθή ινγνηερλία, ηε γεληά ηνπ 

ηξηάληα. Υαξαθηεξίζηεθε «ν πην γλήζηνο»
1
 θαη εξγαηηθφο κπζηζηνξηνγξάθνο, ν 

πξψηνο αιεζηλά Δπξσπαίνο Έιιελαο ινγνηέρλεο,
2
 ε ζπγγξαθηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

νπνίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξεκαηηθή θαληαζία ηνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιπζχλζεηνπ έξγνπ ηνπ. Με επηξξνέο απφ ηνλ γαιιηθφ ξεαιηζκφ θαη ηνλ λαηνπξαιηζκφ, 

ηε θξνυδηθή ςπραλάιπζε θαη ηνλ Νηνζηνγηέθζθη έγξαςε κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, 

ηζηνξηθέο κειέηεο, ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο, δεκνζηνγξαθηθέο θξηηηθέο θαη ζεαηξηθά 

έξγα. Καηά ηνλ Σάζν Βνπξλά, εηζήγαγε ζηελ Διιάδα ην αζηηθφ κπζηζηφξεκα θαη 

θψηηζε κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ ην θνηλσληθφ ηνπίν ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
3
 

Πξνζπάζεζε λα αλαιχζεη ηνλ άλζξσπν κέζα ζηελ θνηλσλία θαη λα επηθεληξσζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο, αζπλήζηζηεο πεξηπηψζεηο ραξαθηήξσλ πνπ εθθξάδνπλ ηηο αληηιήςεηο 

ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Καηά πεξίπησζε, ε γξαθή ηνπ γίλεηαη 

ιπξηθή, ςπρνγξαθηθή, ηζηνξηθή, θνηλσληνινγηθή, ςπραλαιπηηθή.
4
 Ζ δχλακε ηεο 

ζπγγξαθηθήο έθθξαζεο, ε «επθίλεηε θαληαζία» θαη ε ελφηεηα ηεο γξαθήο ηνπ 

ζπλεπαίξλνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηηο πνιχπιεπξεο ηζηνξίεο ησλ εξψσλ ηνπ.
5
  

Σν πινχζην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Μ. Καξαγάηζε έρεη απαζρνιήζεη κεγάιν 

αξηζκφ ινγνηερλψλ,
6
 θηινιφγσλ, θξηηηθψλ ηεο ινγνηερλίαο θαη αλζξψπσλ ηεο ηέρλεο 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,
7
 ελψ ζπλερίδεηαη λα κειεηάηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία 

                                                           
1
 ηξάηεο Μπξηβήιεο, «Καξαγάηζεο», Νέα Δζηία, έηνο ΛΔ‟, ηφκ. 70, ηρ. 823, 15 Οθησβξίνπ 1961, ζ. 

1360.  
2
 Βι. Νέλα Κνθθηλάθε, «Ζ αληηλνκία ηνπ ήζνπο θαη ηνπ χθνπο ζην έξγν ηνπ Μ. Καξαγάηζε». 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα: Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 1994, ζ. 15. 
3
 Βι. Σάζνο Βνπξλάο, «Μ. Καξαγάηζεο», Δπηζεώξεζε Τέρλεο, έηνο Σ‟, ηφκ. 12, ηρ. 69-72, 

επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1960, ζ. 83. 
4
 Βι. Αληξέαο Καξαληψλεο, Πεδνγξάθνη θαη πεδνγξαθήκαηα ηεο Γεληάο ηνπ ’30, Αζήλα: εθδ. Γεκ. Ν. 

Παπαδήκα 
3
1990, ζ. 151. 

5
 Βι. Η. Μ. Παλαγησηφπνπινο, «Δπηζηξνθή ζηνλ Καξαγάηζε», Τεηξάδηα Δπζύλεο, ηρ. 14, Μάηνο 1981, 

ζ. 12. 
6
 Κνξπθαίνη ζπγγξαθείο ηεο γεληάο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν ηξάηεο Μπξηβήιεο, ν Ζιίαο Βελέδεο 

θαη ν Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο, ππέγξαςαλ ην αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα Δζηία έλαλ ρξφλν κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ ινγνηέρλε. 
7
 Γηα αθηεξσκαηηθά θείκελα θαη θξηηηθέο κειέηεο ζε πεξηνδηθά ιφγνπ θαη ηέρλεο βι., κεηαμχ άιισλ, ηα 

Τεηξάδηα Δπζύλεο ηρ. 14 (Μάηνο 1981), ηε Λέμε ηρ. 44 (Μάηνο 1985), ηε Νέα Δζηία ηρ. 799 (15 

Οθησβξίνπ 1960), ηρ. 1536 (1 Ηνπιίνπ 1991) θαη ηρ. 1729 (Γεθέκβξηνο 2000), ην Γηαβάδσ ηρ. 258 (6 

Μαξηίνπ 1991) θαη ην Αληί ηρ. 768-769 (26 Ηνπιίνπ-6 επηεκβξίνπ 2002). 
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απνηέιεζαλ ζέκα επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη αλαθνηλψζεσλ ζε παλειιήληα 

ζπλέδξηα.
8
  

Σα ηξία κπζηζηνξήκαηα, πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Καξαγάηζε σο 

ηξηινγία
9
 κε ηνλ θνηλφ ηίηιν Δγθιηκαηηζκόο θάησ από ηνλ Φνίβν, πξαγκαηεχνληαη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Ρψζνπ Ληάπθηλ, ηεο Γαιιίδαο Μαξίλαο Μπαξέ θαη ηνπ Φηλιαλδνχ 

Γηνχγθεξκαλ λα «πξνζαξκνζηνχλ θάησ απφ ην ζθιεξφ, εθηπθισηηθφ θαη αλειέεην 

θσο ηνπ Φνίβνπ Απφιισλα».
10

 Ο Σπληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ, ην πξψην κπζηζηφξεκα 

ηνπ Καξαγάηζε, δεκνζηεχηεθε ην 1933 θαη έιαβε ηελ νξηζηηθή ηνπ κνξθή ζηελ 

πέκπηε έθδνζε (1955). Ζ Μεγάιε Χίκαηξα ηνπ 1953 απνηειεί ηελ αλαζεσξεκέλε θαη 

επαπμεκέλε έθδνζε ηεο Χίκαηξαο ηνπ 1936, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζε ζπλέρεηεο ζηα 

ηεχρε 217-223 (Ηαλνπάξηνο-Απξίιηνο 1936) ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα Δζηία. Ζ ηζηνξία ηνπ 

Γηνύγθεξκαλ θπθινθφξεζε ην 1938 ζε είθνζη ηξεηο ζπλέρεηεο ζηε Νέα Δζηία θαη 

ζπκπιεξψζεθε ην 1939 κε ηηο λνπβέιεο Τν βνπλό ησλ ιύθσλ θαη Ο Γπξηζκόο ηνπ 

Γηνύγθεξκαλ, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε επηά ζπλέρεηεο ζηε Νέα Δζηία, ελψ ην 1941 

θπθινθφξεζαλ απηνηειψο κε ηνλ ηίηιν Τα ζηεξλά ηνπ Γηνύγθεξκαλ. Σελ πεξίνδν 

1957-1958 ην κπζηζηφξεκα έιαβε ηελ νξηζηηθή ηνπ κνξθή ζε δχν ηφκνπο.
11

  

Ο Σπληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ πξαγκαηεχεηαη ηελ ηζηνξία ηνπ μεξηδσκέλνπ 

Ρψζνπ, πνπ κεηά ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ηνπ 1917 θηάλεη ζηελ Διιάδα 

θνπβαιψληαο κφλν ηε ζηξαηησηηθή ζηνιή ηνπ. Γηνξίδεηαη επηζηάηεο ζηε Γεσξγηθή 

ρνιή ηεο Λάξηζαο θαη πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. 

Δξγάδεηαη ζθιεξά, κε ζηξαηησηηθή πεηζαξρία, θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ ηνλ 

αληηκεησπίδνπλ κε ζπκπάζεηα. Με ηνλ θαηξφ, απνιακβάλεη ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο ρνιήο, ελψ πξνηηκά λα δηαζθεδάδεη ζηηο ηαβέξλεο ησλ ζπλνηθηψλ 

παξέα κε ηνπο θίινπο ηνπ, Σζαξδάθα, Αξθάλσθ θαη ηνπο Ρψζνπο πξφζθπγεο ηεο 

πφιεο. Παληξεχεηαη ηε θησρή Καηεξίλα, κε ηελ νπνία απνθηνχλ παηδηά, σζηφζν ε 

κνλαμηά θαη ε λνζηαιγία ηεο παηξίδαο ηνπ ηνλ ζπληξίβνπλ. Οη απνθαιχςεηο γηα ην 

παξειζφλ ηνπ κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηεο θφξεο ηνπ, πνπ ηνλ θαηεγνξεί γηα ηε 

                                                           
8
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην πξψην παλειιήλην ζπλέδξην γηα ηνλ Μ. Καξαγάηζε ζηε Λάξηζα ην 2007 

θαη ην ζπλέδξην γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εθαηφ ρξφλσλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ ινγνηέρλε ζην Μνπζείν 

Μπελάθε ην 2008 (έηνο Καξαγάηζε). 
9
 Βι. Roderick Beaton, Δηζαγσγή ζηε Νεόηεξε Διιεληθή Λνγνηερλία, κηθξ. Δπαγγειία Ενπξγνχ θαη 

Μαξηάλλα παλάθε, Αζήλα: Νεθέιε 1996, ζ. 194. 
10

 Μαίξε Μηθέ, «Ζ ρίκαηξα ηνπ πφζνπ» [ζην:] Μ. Καξαγάηζεο, Η Μεγάιε Χίκαηξα, Αζήλα: 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο» 
54

2019, ζζ. 7-8. 
11

 Βι. Άξεο Μπεξιήο, «Μ. Καξαγάηζεο» [ζην:] ζπιινγηθφ έξγν, Η κεζνπνιεκηθή πεδνγξαθία. Από ηνλ 

πξώην σο ηνλ δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν (1914-1939), Αζήλα: νθφιεο 1996, ζζ. 265-267 θαη Μαίξε 

Μηθέ, «Έκθπιε θαη θπιεηηθή δηαθνξά ζηνλ Γηνύγθεξκαλ» [ζην:] Μ. Καξαγάηζεο, Ο Γηνύγθεξκαλ θαη ηα 

ζηεξλά ηνπ, ηφκ. 1, Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο» 
33

2020, ζζ. 11-12. 
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δνινθνλία ηεο κεηέξαο ηεο, νδεγνχλ ζην ηξαγηθφ ηέινο. Γεκάηνο ελνρέο γηα φια ηα 

εγθιήκαηα ηεο δσήο ηνπ θνξά ηε ζηνιή ηνπ θαη απηνθηνλεί ζηα λεξά ηνπ πνηακνχ.
12

 

Ζ Μεγάιε Χίκαηξα είλαη ε ηζηνξία ηεο Γαιιίδαο Μαξίλαο Μπαξέ πνπ θηάλεη 

ζηε χξν αθνινπζψληαο ηνλ θαπεηάλην Γηάλλε Ρεΐδε. Γεκάηε δένο γηα ηε ρψξα πνπ 

ζεσξνχζε πάληα παηξίδα ηεο, θαιείηαη λα εγθιηκαηηζηεί ζηηο αμίεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνγέλεηαο. Μαζαίλεη γξήγνξα ηε γιψζζα, κειεηά δηαξθψο ηελ αξραία θαη ηε λέα 

ειιεληθή γξακκαηεία θαη απνιακβάλεη ηηο εθδξνκέο ζηελ πξσηεχνπζα θαη ζηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ. Χζηφζν, ε λννηξνπία ηεο απνδεηθλχεηαη αζπκβίβαζηε κε ηηο αξρέο ηεο 

πεζεξάο ηεο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε γίλεηαη πην δχζθνιε φηαλ ν Γηάλλεο 

αλαγθάδεηαη λα ηαμηδέςεη μαλά. Σν θαηαζηξνθηθφ πάζνο ηεο γηα ηνλ Μελά, ηνλ 

αδειθφ ηνπ άληξα ηεο, ζα νδεγήζεη ζην ηξαγηθφ ηέινο. Ζ Μαξίλα ζα γίλεη ε αηηία ηνπ 

ζαλάηνπ ηεο θφξεο ηεο, θαζψο ηε ζηηγκή πνπ ελδίδεη ζηνλ παξάλνκν έξσηά ηεο, ε 

άξξσζηε Άλλα μεςπρά. Ζ Μαξίλα αλαδεηά ηε ιχηξσζε ζηνλ ζάλαην θαη πέθηεη απφ 

ηνλ γθξεκφ ζηε ζάιαζζα, ελψ βιέπεη ην βαπφξη ηνπ άληξα ηεο λα πιεζηάδεη ζην 

ιηκάλη. 

ηελ ηζηνξία ηνπ Γηνύγθεξκαλ παξαθνινπζνχκε ηελ πνξεία ηνπ Φηλιαλδνχ 

ίιαξρνπ ηνπ ηζαξηθνχ ζηξαηνχ πνπ, εξρφκελνο ζηνλ Πεηξαηά, βάδεη ζηφρν λα 

αλειηρζεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ξεθηλά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία σο 

ηξαπεδίηεο θαη αλέξρεηαη ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα ρξεζηκνπνηψληαο θάζε 

κέζν. Δγθιηκαηίδεηαη ηαρχηαηα, αλαπηχζζεη έληνλε θνηλσληθή δσή θαη ζπλδέεηαη κε 

αλζξψπνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπ, φπσο ε λεαξή Βνχια Παπαδέιε θαη ν 

ινγνηέρλεο Μηράιεο Καξακάλνο. ηαλ θαηαθηά ηελ θνξπθή, μεθηλά ε θάζνδφο ηνπ. 

Ζ αλία πνπ ηνπ πξνθαινχλ ν πινχηνο θαη ε εξσηηθή δσή ηνπ, ν ζάλαηνο ηεο 

αγαπεκέλεο ηνπ Βνχιαο θαη ν έληνλνο θαβγάο ηνπ κε ηνλ Καξακάλν ζα ηνλ 

νδεγήζνπλ ζην κνηξαίν ηέινο. Παξακέλνληαο έλαο αδίζηαθηνο ηπρνδηψθηεο πνπ δελ 

θαηάθεξε λα αθνκνησζεί ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο δσήο, επηζηξέθεη ζαλ 

θπλεγεκέλνο ζην παηξηθφ ζπίηη ηνπ ζηε Φηλιαλδία. Δθεί, βπζηζκέλνο ζηηο αλακλήζεηο 

ηνπ, αλήκπνξνο θαη παξαδνκέλνο, ζπλαληά ηνλ ζάλαην σο θπζηθφ επαθφινπζν ζε 

ειηθία εβδνκήληα εηψλ ζην δσκάηην ηεο κεηέξαο ηνπ. 

Σα έξγα γξάθηεθαλ θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα (1933-1939, ζηελ 

αξρηθή ηνπο κνξθή) θαη ζε κεγάιν βαζκφ αλαδεηθλχνπλ ηε λενειιεληθή 

                                                           
12

 Γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ ηξηψλ έξγσλ βι. ελδεηθηηθά, Άξεο Μπεξιήο, «Μ. Καξαγάηζεο», φ.π., ζζ. 265-

270, Ηνπιία Ηαηξίδε, «Ο Καξαγάηζεο θαη νη ήξσέο ηνπ», Τεηξάδηα Δπζύλεο, ηρ. 14, Μάηνο 1981, ζζ. 

33-39 θαη Νέλα Η. Κνθθηλάθε, Μ. Καξαγάηζεο. Ο ζπγγξαθέαο θαη ηα ινγνηερληθά πξνζσπεία, Αζήλα: 

αββάιαο 2004, ζζ. 26-37. 
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λεσηεξηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπο. Σα επξέσο γλσζηά κπζηζηνξήκαηα ηεο ηξηινγίαο 

έρνπλ κειεηεζεί θπξίσο απφ ηε ζθνπηά ηεο ςπραλάιπζεο, ηεο ςπρνγξαθηθήο κειέηεο 

ησλ ραξαθηήξσλ,
13

 ησλ κνηίβσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζάλαην,
14

 φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηαπηνηηθψλ δεηεκάησλ.
15

 Χζηφζν, δελ έρεη κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν θηλνχληαη νη ήξσεο θαη ν ηξφπνο πνπ αλαθαιείηαη ε 

κλήκε ηνπο κέζα ζε απηφλ. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα δηεξεπλήζεη ην δεχγνο ρψξνο-

κλήκε ζηα έξγα ηεο ηξηινγίαο, κε έκθαζε ζηνλ δεκφζην αζηηθφ ρψξν, ζε ηφπνπο 

κλήκεο θαζψο θαη ζε ρψξνπο φπνπ θαίλεηαη λα επλννχλ ηελ αλάθιεζε βησκέλσλ 

εκπεηξηψλ ησλ κπζηζηνξεκαηηθψλ πξνζψπσλ.
16

  

Μνινλφηη ηα φξηα κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο δελ επλννχλ κία πιήξε θαη 

εμαληιεηηθή παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ, ζα επηρεηξεζεί κία ηεθκεξησκέλε 

αλάπηπμε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ ζέκαηνο. ην πξψην θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ζρνιηάδνληαη, κε βάζε ηηο απφςεηο ηνπ πνιενδφκνπ Kevin Lynch, νη εηθφλεο 

ησλ πφιεσλ κέζα απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θαη ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ 

ινγνηερληθψλ πξνζψπσλ ηνπ Καξαγάηζε. Οη δεζπφδνπζεο αζηηθέο εηθφλεο ηεο 

Λάξηζαο, ηεο χξνπ θαη ηνπ Πεηξαηά μεδηπιψλνληαη ζηηο ηζηνξίεο κέζα απφ ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ. Παξάιιεια, αλαδεηθλχνληαη νη δεπηεξεχνπζεο 

εηθφλεο ηεο Ρνπέλ, ηεο Αζήλαο, ηεο Μπηηιήλεο, ηεο Βνπδαπέζηεο, ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη ηεο Γθξελφκπι. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηνύγθεξκαλ, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε 

αθεγεκαηηθψλ πξνζψπσλ πνπ πεξηπιαλψληαη ζηελ πφιε θαη σο επθαηξηαθνί 

πιάλεηεο, πξνζθέξνπλ κηα ηδηφηππε αλάγλσζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

αζηηθνχ ρψξνπ ζηελ ηξηινγία ηνπ Καξαγάηζε πνπ ζπλεθηηκά ην πιαίζην ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα κπζηζηνξήκαηα. πγθεθξηκέλα, κε βάζε 

ηηο απφςεηο ηνπ Georg Simmel γηα ηνλ μέλν, δηεξεπλάηαη ε ζρέζε ησλ ηξηψλ μέλσλ κε 

ηελ πφιε θαη ηελ αλζξσπνγεσγξαθία ηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Σέινο, ζην ηξίην θεθάιαην, ε πφιε εμεηάδεηαη σο ρψξνο κλήκεο φπνπ ηα 

αθεγεκαηηθά πξφζσπα «ζπλνκηινχλ» κε ην παξειζφλ ηεο πφιεο. Παξάιιεια, 

                                                           
13

 Βι. Κνθθηλάθε, «Ζ αληηλνκία ηνπ ήζνπο θαη ηνπ χθνπο ζην έξγν ηνπ Μ. Καξαγάηζε», φ.π.  
14

 Βι. Βηβή Θενδνζάηνπ, «Μνξθέο ζαλάηνπ ζην έξγν ηνπ Μ. Καξαγάηζε», Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

Αζήλα: Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 2009 θαη ηεο ίδηαο, Ο ηζηόο ηνπ έξσηα θαη 

ηνπ ζαλάηνπ. Μία ςπραλαιπηηθή αλάγλσζε ζην έξγν ηνπ Μ. Καξαγάηζε, Σξίθαια: Δπέθεηλα 2012. 
15

 Βι. Μαίξε Μηθέ, «Έκθπιε θαη θπιεηηθή δηαθνξά ζηνλ Γηνύγθεξκαλ», φ.π. 
16

 Βι. Paul Ricœur, Η κλήκε, ε ηζηνξία, ε ιήζε, κηθξ. Ξελνθψλ Κνκλελφο, Αζήλα: Ίλδηθηνο 2013, ζζ. 

76, 243.  
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δηεξεπλψληαη αζηηθέο ρσξνζεζίεο πνπ επλννχλ ηελ αλάθιεζε πξνζσπηθψλ βησκάησλ 

ηνπο πνπ αλάγνληαη ζην καθξηλφ ή θαη ζην πξφζθαην παξειζφλ ηνπο.  
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1. ΟΗ ΔΗΚΟΝΔ ΣΧΝ ΠΟΛΔΧΝ  

 

1.1 Γρακκηθά ζηοητεία θαη λοεηηθοί τάρηες 

Ο πνιενδφκνο Kevin Lynch κειέηεζε ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ζην γλσζηφ έξγν ηνπ κε 

ηίηιν The Image of the City (1960). Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξαγκαηεχεηαη ηνλ 

δηάινγν κεηαμχ ηεο πφιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πφιεηο 

γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη απφ 

απηφλ. χκθσλα κε ηνλ Lynch, «θάζε πνιίηεο απνθηά καθξά ζρέζε κε θάπνην κέξνο 

ηεο πφιεο ηνπ θαη δεκηνπξγεί εηθφλεο εκπνηηζκέλεο απφ κλήκεο θαη λνήκαηα»,
17

 

εθφζνλ ηίπνηα δελ βηψλεηαη απφ κφλν ηνπ αιιά πάληνηε ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ θαη ηε κλήκε πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ. 

Ζ εηθφλα ηεο πφιεο απνηειεί ζχλζεζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε ιεηηνπξγία,
18

 θαζψο νη άλζξσπνη θηλνχληαη κε βάζε νπηηθά θαη αθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα, ηελ αθή θαη ηελ φζθξεζε, καδί κε ηηο αλακλήζεηο θαη ηα βηψκαηα πνπ 

απνθηά θάζε ρξήζηεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Ο αζηηθφο ρψξνο απνηειείηαη απφ ζηνηρεία 

εχθνια αλαγλσξίζηκα, νη ζπλδπαζκνί ησλ νπνίσλ πξνζδίδνπλ δηαθνξεηηθφ 

ραξαθηήξα ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο πφιεο. Ο Lynch
19

 παξαηεξεί θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηηο εηθφλεο πφιεσλ πνπ κειέηεζε θαη ηα ηαμηλνκεί ζε πέληε 

θαηεγνξίεο γξακκηθψλ ζηνηρείσλ: ηηο δηαδξνκέο (paths), ηα όξηα (edges), ηηο πεξηνρέο 

(districts), ηνπο θόκβνπο (nodes) θαη ηα νξόζεκα (landmarks).  

Χο δηαδξνκέο νξίδεη «ηα θαλάιηα ζηα νπνία θηλείηαη ν παξαηεξεηήο ζπλήζσο 

πεξηζηαζηαθά ή δπλεηηθά. Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα είλαη δξφκνη, πεδνδξφκηα, 

ζηδεξφδξνκνη ή άιινη δίαπινη κεηαθίλεζεο κέζα ζηελ πφιε. Γηα πνιινχο 

αλζξψπνπο, απηά απνηεινχλ ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ζηε λνεηηθή εηθφλα πνπ 

δεκηνπξγνχλ. Οη άλζξσπνη ζπλεζίδνπλ λα παξαηεξνχλ ηελ πφιε ελψ θηλνχληαη ζε 

απηήλ, κε απνηέιεζκα ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ λα θαίλνληαη 

νξγαλσκέλα θαη δηαηεηαγκέλα θαηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ».
20

 

                                                           
17

 Kevin Lynch, The Image of the City, Massachusetts: The M.I.T. Press 1960, ζ. 1 (ε κεηάθξαζε, δηθή 

κνπ). 
18

 Βι. ζην ίδην, ζ. 2. 
19

 Βι. ζην ίδην, ζζ. 46-49. 
20

 ην ίδην, ζ. 47 (ε κεηάθξαζε, δηθή κνπ). 
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Σα όξηα είλαη ζχλνξα κεηαμχ δχν ρσξηθψλ αληηζέζεσλ, φπσο ηνίρνη, θηήξηα, 

γέθπξεο, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο (ηερλεηά όξηα) θαη αθηνγξακκέο, πνηάκηα, φξηα 

αλάπηπμεο (θπζηθά όξηα). «Σα φξηα κπνξεί λα είλαη θξαγκνί, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

δηαπεξαηνί, πνπ απνθιείνπλ ηε κία πεξηνρή απφ ηελ άιιε, ή γξακκέο κε ηηο νπνίεο 

δχν πεξηνρέο ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο».
21

 Ο δηαρσξηζκφο ησλ ρψξσλ πνπ πξνθχπηεη 

δελ δειψλεη πάληα ηελ απνκφλσζε.  

Οη πεξηνρέο, «ηκήκαηα ηεο πφιεο κεγάιεο έθηαζεο»,
22

 δηαθξίλνληαη γηα ηελ  

ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ή ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπο. Μπνξεί λα παξνπζηάδνπλ 

νκνηφηεηεο ζηηο κνξθέο θαη ζηνπο ηχπνπο ησλ θηεξίσλ ή λα θαηνηθνχληαη απφ 

αλζξψπνπο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ηάμεο. Σα ζχλνξά ηνπο κπνξεί λα είλαη 

μεθάζαξα θαη λα εληζρχνπλ ηελ ηαπηφηεηα κηαο πεξηνρήο, αιιά θαη ιηγφηεξν δηαθξηηά 

ή αζαθή. πλήζσο, νη ζπλνηθίεο βξίζθνληαη αξθεηά θνληά κεηαμχ ηνπο, απνηειψληαο 

έλα «ζπλερέο κσζατθφ μερσξηζηψλ πεξηνρψλ».
23

  

Χο θόκβνπο ν Lynch νξίδεη «ηα ζηξαηεγηθά ζεκεία ηεο πφιεο, ζηα νπνία 

θηλείηαη ν παξαηεξεηήο, ηηο εζηίεο απφ θαη πξνο ηηο νπνίεο ηαμηδεχεη».
24

 Μπνξεί λα 

είλαη ε αθεηεξία ή ην ηέξκα κέζσλ κεηαθνξάο, δηαζηαπξψζεηο, δηάθνξα κέξε 

ζπγθεληξψζεσλ, φπσο πιαηείεο θαη θέληξα αλαςπρήο, αιιά θαη ζεκεία πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ηδηαηηεξφηεηα, φπσο έλα γσληαθφ ζηέθη ή κηα κηθξή πιαηεία. 

«Ζ έλλνηα ηνπ θφκβνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο δηαδξνκήο, θαζψο ζηηο 

δηαζηαπξψζεηο ζπλήζσο ζπγθιίλνπλ δηαδξνκέο, αιιά θαη κε ηελ έλλνηα ηεο πεξηνρήο, 

εθφζνλ ηα θνκβηθά ζεκεία είλαη ζπρλά νη εζηίεο ζπγθέληξσζεο ησλ πεξηνρψλ».
25

  

Σα νξόζεκα, ηέινο, απνηεινχλ ππνθεηκεληθά ζεκεία αλαθνξάο πνπ 

αμηνπνηνχληαη θαηά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ παξαηεξεηή. Μπνξεί λα είλαη απιά 

θπζηθά αληηθείκελα, φπσο εχθνια αλαγλσξίζηκα θηίζκαηα, θαηαζηήκαηα, πηλαθίδεο, 

έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνιηηηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη βνπλά ή ιφθνη πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο πφιεο θαη βνεζνχλ ζηε ζηαζεξή θαηεχζπλζε ησλ ρξεζηψλ.  

Ο Lynch θαηαιήγεη ζηελ άπνςε φηη «κία δεδνκέλε θπζηθή εηθφλα κπνξεί λα 

αιιάδεη πεξηζηαζηαθά, αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Γειαδή, έλαο 

απηνθηλεηφδξνκνο κπνξεί λα απνηειεί δηαδξνκή γηα ηνλ νδεγφ θαη όξην γηα ηνλ πεδφ. 

Καλέλα απφ ηα πέληε ζηνηρεία δελ ππάξρεη κεκνλσκέλα ζηνλ ρψξν θαη θαλέλα δελ 

                                                           
21

 ην ίδην (ε κεηάθξαζε, δηθή κνπ). 
22

 ην ίδην (ε κεηάθξαζε, δηθή κνπ). 
23

 ην ίδην, ζ. 72 (ε κεηάθξαζε, δηθή κνπ). 
24

 ην ίδην, ζ. 47 (ε κεηάθξαζε, δηθή κνπ). 
25

 ην ίδην, ζ. 48 (ε κεηάθξαζε, δηθή κνπ). 
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ιεηηνπξγεί απηφκαηα. Έηζη, νη πεξηνρέο θαζνξίδνληαη απφ όξηα, δνκνχληαη απφ 

θόκβνπο, δηαπεξλψληαη απφ δηαδξνκέο θαη εκπινπηίδνληαη κε νξόζεκα».
26

 

χκθσλα κε ηνλ Lynch, «ε γεληθή λνεηηθή εηθφλα ηνπ εμσηεξηθνχ θπζηθνχ 

θφζκνπ πνπ θαηέρεη έλα άηνκν παίδεη εμέρνληα ξφιν θαηά ηε δηαδηθαζία εχξεζεο 

δηαδξνκήο (way-finding)».
27

 πγθεθξηκέλα, σο λνεηηθή εηθόλα (mental image) νξίδεη 

«ην πξντφλ ηεο άκεζεο αίζζεζεο θαη ηεο κλήκεο πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξκελεία πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο δξάζεο».
28

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, νδεγνχκαζηε ζηελ έλλνηα ηνπ λνεηηθνύ ράξηε (mental map), κε 

ηελ νπνία αζρνιήζεθε ν Lynch φηαλ δήηεζε απφ ηνπο θαηνίθνπο θάπνησλ πφιεσλ λα 

ζρεδηάζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ράξηεο κε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα. Έηζη, δηαπίζησζε φηη 

νη ζπγθερπκέλεο ηδέεο πνπ έρεη θάζε άηνκν γηα ηελ πφιε ηνπ κέζα απφ ηα βηψκαηά 

ηνπ δεκηνπξγνχλ έλαλ άηππν ράξηε ηεο. Οη άλζξσπνη δέρνληαη πνηθίια εξεζίζκαηα 

θαη δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηηκήζεηο γηα ηηο δηαδξνκέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο, κνλαδηθψλ ραξηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ρψξν, ππνινγίδνπλ απνζηάζεηο θαη πεξηνξίδνπλ ηηο θηλήζεηο 

ηνπο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

 

1.2 Γεζπόδοσζες εηθόλες  

Οξηζκέλεο απφ ηηο πφιεηο ηεο ηξηινγίαο είλαη κέξε φπνπ έδεζε θαη γλψξηζε θαιά ν 

Καξαγάηζεο. Λφγσ ησλ δηαξθψλ κεηαζέζεσλ ηνπ παηέξα ηνπ, ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα 

είλαη ζπλδεδεκέλα, κεηαμχ άιισλ, κε ηε Λάξηζα θαη ηε Θεζζαινλίθε.
29

 Καηφπηλ, σο 

λνκηθφο ζχκβνπινο ζε ειβεηηθή εηαηξεία είρε έξζεη ζε επαθή κε ηνπο ηξαπεδίηεο, 

ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο θαη ηνλ ιατθφ θφζκν ηνπ Πεηξαηά θαη είρε γλσξίζεη απφ θνληά 

ην πεξηβάιινλ ησλ ηξαπεδψλ, ηα κέξε πνπ εξγάδνληαλ νη έκπνξνη θαη ηα ζηέθηα πνπ 

δηαζθέδαδαλ νη ληφπηνη. Δπηπιένλ, κεηαθέξεη θαη πνιιέο απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ 

απνθφκηζε απφ ηελ νθηάρξνλε ζεηεία ηνπ ζηελ Δηαηξεία Αζθαιεηψλ θαη ηελ 

εμνηθείσζή ηνπ κε ηνλ βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ θφζκν ηνπ Πεηξαηά, ηεο Αζήλαο θαη 

ηεο Θεζζαινλίθεο.
30

 Καηά θάπνηνλ ηξφπν, κέζα απφ ηα ινγνηερληθά πξφζσπα ηεο 

                                                           
26

 ην ίδην, ζζ. 48-49 (ε κεηάθξαζε, δηθή κνπ). 
27

 ην ίδην, ζ. 4 (ε κεηάθξαζε, δηθή κνπ). 
28

 ην ίδην (ε κεηάθξαζε, δηθή κνπ) 
29

 Βι. Κνθθηλάθε, «Ζ αληηλνκία ηνπ ήζνπο θαη ηνπ χθνπο ζην έξγν ηνπ Μ. Καξαγάηζε», φ.π., ζ. 44. 
30

 Βι. ζην ίδην, ζ. 53. 
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ηξηινγίαο, ν Καξαγάηζεο μεδηπιψλεη λνεηηθνχο ράξηεο θαη επηθεληξψλεηαη ζε πφιεηο 

ή επηκέξνπο αζηηθέο πεξηνρέο αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηα βηψκαηά ηνπ. 

Χζηφζν, νη ινγνηερληθέο πφιεηο δελ απνηεινχλ αθξηβή αληίγξαθα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο: παξφηη θαίλνληαη επαιεζεχζηκεο, δελ είλαη παξά αιεζνθαλείο.
31

 

Σα νλφκαηα δξφκσλ, πιαηεηψλ θαη ζπλνηθηψλ ζηα έξγα ηεο ηξηινγίαο ππεξεηνχλ ην 

ηέρλαζκα ηεο αιεζνθάλεηαο,
32

 θαζηζηψληαο ηνπο ρψξνπο ξεαιηζηηθνχο. ε απηνχο, νη 

ήξσεο θηλνχλ ηα λήκαηα, ππνκέλνπλ ηε κνίξα ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

θαη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ εμέιημε ηνπο 

κε ηελ έλλνηα φηη «δελ θνξληδάξνπλ απιψο ηελ αθήγεζε, αιιά ζπκκεηέρνπλ 

νξγαληθά ζηελ πινθή».
33

 Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ θίλεζε θαη ηε δξάζε ησλ 

αθεγεκαηηθψλ πξνζψπσλ πξνηείλεηαη κηα ηδηαίηεξε, δηαθνξεηηθή αλάγλσζε ησλ 

πφιεσλ ηεο ηξηινγίαο.  

 

1.2.1 Ζ Λάξηζα ηνπ Σπληαγκαηάξρε Ληάπθηλ 

ην πξψην κπζηζηφξεκα ηεο ηξηινγίαο ηνπ Καξαγάηζε, ε ηζηνξία ηνπ πληαγκαηάξρε 

Ληάπθηλ εθηπιίζζεηαη ζηνλ ζεζζαιηθφ θάκπν θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πφιε ηεο 

Λάξηζαο. Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα δίλνπλ ην έλαπζκα γηα 

ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο κέζα απφ ηελ θίλεζε ησλ ινγνηερληθψλ 

πξνζψπσλ. Αξρηθά, σο πξνβεβιεκέλεο δηαδξνκέο ζην κπζηζηφξεκα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ν δξφκνο ησλ Σξηθάισλ, πάλσ ζηνλ νπνίν είλαη ρηηζκέλε ε Γεσξγηθή 

ρνιή «ὣο πέληε ρηιηφκεηξα ἔμσ ἀπ‟ ηὴ Λάξηζα»,
34

 θαη ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, 

θνληά ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θνηκεηήξην ηεο πφιεο. Παξά ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

εξψσλ ζε αξθεηά ζεκεία ηεο πεξηνρήο, δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε νδνχο.
35

 

ξηα πνπ ελψλνπλ ή δηαρσξίδνπλ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο πφιεο, απνηεινχλ 

ην θξνχξην ζην βφξεην ηκήκα, ην νπνίν ρσξίδεη ηε ζπλνηθία Σακπάθηθα απφ ηελ 

πνιηηεία, αιιά θαη ν δξφκνο πνπ δηαλχεη ν Ληάπθηλ απφ ην ζπίηη ηνπ ζηε 

                                                           
31

 Βι. Λίδπ Σζηξηκψθνπ, «Λνγνηερλία ηεο πφιεο/Πφιεηο ηεο ινγνηερλίαο», Δζσηεξηθή ηαρύηεηα, 

Αζήλα: Άγξα 2000, ζ. 98 θαη ζζ. 104-106. 
32

 Βι. ζην ίδην, ζ. 99. 
33

 Βι. Λίδπ Σζηξηκψθνπ ζην «Αθηέξσκα ζηνλ Μ. Καξαγάηζε» ηνπ Ηαλνχ (Αζήλα, 22.1.2019). 

Αλαθηήζεθε απφ: https://www.youtube.com/watch?v=25Q_ynikKzo&t=920s [ηειεπηαία πξφζβαζε: 

19 Ηαλνπαξίνπ 2021].  
34

 Μ. Καξαγάηζεο, Ο Σπληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ, Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο» 
27

2019, ζ. 9. 
35

 Αο ζεκεησζεί φηη κνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε αλαθνξά ηεο νδνχ ηαδίνπ ζηελ Αζήλα, φπνπ 

πεξπαηά ν Φφγθει, ν πξψηνο επηζηάηεο ζηε Γεσξγηθή ρνιή Λαξίζεο, θαηά ηε δηακνλή ηνπ ζηελ 

πξσηεχνπζα. Βι. ζην ίδην, ζ. 14. 
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Φηιηππνχπνιε κέρξη πνπ θηάλεη «ζηὸλ θαηεθνξάθν ηῆο δεκνζηᾶο, θεῖ πνὺ ὁ 

ζπλνηθηζκὸο ηειεηψλεη»,
36

 ν νπνίνο δηαρσξίδεη ηε Φηιηππνχπνιε απφ ηηο γεηηνληθέο 

ζπλνηθίεο. εκαληηθφ φξην ηεο Λάξηζαο είλαη ε γέθπξα ηνπ Πελεηνχ πνπ ελψλεη ηηο 

πεξηνρέο πνπ απιψλνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ πνηακνχ. ηε γέθπξα πεξπαηνχλ ηα 

βξάδπα ν Ληάπθηλ θαη ν Σζαξδάθαο, ν «ἀλφεηνο θη ἀκαζήο»
37

 ζπλάδειθφο ηνπ ζηε 

Γεσξγηθή ρνιή πνπ ηνλ ζπληξνθεχεη ζηηο βφιηεο κεηά ην πέξαο ηεο δνπιεηάο ηνπο.  

Γηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ζεζζαιηθήο πξσηεχνπζαο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  

εληνπίδνληαη ζην κπζηζηφξεκα. Γίλεηαη αλαθνξά ζηε Φηιηππνχπνιε, έλαλ «ἀγξνηηθφ 

ζπλνηθηζκφ»,
38

 πνπ βξίζθεηαη ζηνλ δξφκν απφ ηε Γεσξγηθή ρνιή πξνο ην θέληξν 

ηεο πφιεο. Καηνηθείηαη απφ πξφζθπγεο πνπ έθηαζαλ απφ ηε Βνπιγαξία πξηλ απφ ην 

1912. Σα ζπίηηα ηνπ ζπλνηθηζκνχ είλαη δεζηά ηνλ ρεηκψλα θαη δξνζεξά ην θαινθαίξη, 

ελψ εθηφο απφ ηνπο ληφπηνπο κέλνπλ θαη εμσηεξηθνί καζεηέο ηεο ρνιήο ζε δσκάηηα 

πνπ λνηθηάδνπλ. Οη Φηιηππνππνιίηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ αθεγεηή «θαινὶ 

ἄλζξσπνη, γεξνὶ δνπιεπηάδεο θαὶ καδεκέλνη λνηθνθπξαῖνη»,
39

 πνπ δνπιεχνπλ 

νιεκεξίο ζηα ρσξάθηα. Ο Καξαγάηζεο επηζεκαίλεη ηελ έληνλε εξσηηθή δηάζεζε ησλ 

γπλαηθψλ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ζπλάπηνπλ δεζκφ κε ηνπο ζπνπδαζηέο. Απφ ηηο 

εθήκεξεο ζρέζεηο ηνπο γελληνχληαη παηδηά, νπφηε νη αλχπαληξεο θνπέιεο πξνρσξνχλ 

ζε αξξαβψλεο κε ηνπο λεαξνχο άληξεο, κέρξη πνπ κέλνπλ μαλά κφλεο ην θαινθαίξη 

πνπ εθείλνη εγθαηαιείπνπλ ηελ πφιε. Ζ δηαζθέδαζε ησλ θαηνίθσλ ιακβάλεη ρψξα 

ζηηο ηαβέξλεο, φπνπ ζπλεζίδεη λα πεγαίλεη ν Ληάπθηλ γηα νηλνπνζία, ε νπνία ζηαδηαθά 

απνθηά ηε κνξθή ηεξνηειεζηίαο. ην κηθξφ ζπίηη ηνπ ζπλνηθηζκνχ ηειείηαη ν γάκνο 

ηνπ πληαγκαηάξρε κε ηε ζχδπγφ ηνπ, Καηεξίλα, παξνπζία ηεο ξψζηθεο παξνηθίαο 

ηεο Λάξηζαο.  

ην Φάιεξν, κεηά ηε Φηιηππνχπνιε, εκθαλίδεηαη λα λνηθηάδεη ζπίηη ν 

πξίγθηπαο Μαιίηδηλ. Ο επθαηάζηαηνο ηαγκαηάξρεο ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ θηάλεη ζηε 

Λάξηζα γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη κέλεη ζε έλα δίπαην ζπίηη ηνπ Φαιήξνπ. Ζ 

ζπλνηθία αλαπηχρζεθε ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο Λάξηζαο κεηά ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο Θεζζαιίαο απφ ηνπο Σνχξθνπο
40

 θαη ήηαλ γλσζηή γηα ηα νηλνπαληνπσιεία ηεο 

                                                           
36

 ην ίδην, ζ. 238. 
37

 ην ίδην, ζ. 88. 
38

 ην ίδην, ζ. 10. 
39

 ην ίδην. 
40

 Βι. Νηθφιανο Παπαζενδψξνπ, «Φάιεξν. Μηα παιηά ζπλνηθία ηεο Λάξηζαο», εθεκ. Διεπζεξία, 9 

Απγνχζηνπ 2020. Αλαθηήζεθε απφ: https://www.eleftheria.gr/ [ηειεπηαία πξφζβαζε: 11 Ηαλνπαξίνπ 

2021].  

https://www.eleftheria.gr/
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«κὲ νὖδν πηὸ δηαιερηφ».
41

 

Σα κπζηζηνξεκαηηθά πξφζσπα ζπρλάδνπλ θαη ζηα Σακπάθηθα, ηελ θαθφθεκε 

ζπλνηθία, πνπ ν ιφθνο ηνπ θξνπξίνπ ηε ρσξίδεη απφ ηελ ππφινηπε πφιε. Ζ νλνκαζία 

ηεο ζπλνηθίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηνχξθηθε ιέμε «ηακπάθ», πνπ ζεκαίλεη δέξκα, 

θαζψο εθεί ζπγθεληξψλνληαλ ηα βπξζνδεςεία ηεο Λάξηζαο. Ζ αλάπηπμε ησλ 

νηθεκάησλ ζηηο φρζεο ηνπ Πελεηνχ θαη ε απνκαθξπζκέλε απφ ην θέληξν ηνπνζεζία 

επλννχζαλ ηελ θαηαζθεπή εξγαζηεξίσλ θαηεξγαζίαο ησλ δεξκάησλ. ηηο αξρέο ηνπ 

20νχ αηψλα έκεηλαλ ειάρηζηα βπξζνδεςεία, ελψ ε πεξηνρή απέβαιε ηελ ηνχξθηθε 

νλνκαζία ηεο ηειεπηαία απφ ηηο ππφινηπεο.
42

 ην κπζηζηφξεκα, παξνπζηάδεηαη σο 

θησρηθή πεξηνρή κε ζπίηηα «κηθξά, ζιηβεξά, ἀθάζαξηα»
43

 θαη γπλαίθεο ηεξφδνπιεο κε 

απνθξνπζηηθή εκθάληζε πνπ δέρνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο φζνπο ζέινπλ λα δήζνπλ 

έλνρνπο θαη επηθίλδπλνπο έξσηεο. Ο Ληάπθηλ θαη ν Σζαξδάθαο ζπρλάδνπλ εθεί κεηά 

ηηο πνιχσξεο βφιηεο ηνπο ζηα νπδνπσιεία ηεο πφιεο θαη ζεσξνχληαη παληνχ 

θαινδερνχκελνη, αθνχ δηαζέηνπλ αξθεηά ρξήκαηα. Έλα απφ ηα ηαθηηθά επηζθέςηκα 

θηήξηα ηεο πεξηνρήο είλαη έλαο νίθνο αλνρήο, ην αλαθεξνκέλν σο «θαηάζηεκα» ηεο 

Μαληάκ Μνζρνθαξθίαο. Μέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπ αθεγεηή δίλεηαη ε εηθφλα 

κηαο πξφρεηξα δνκεκέλεο ζπλνηθίαο, φπνπ θαηνηθνχλ πεξίεξγνη άλζξσπνη πνπ 

δηαζθεδάδνπλ κε άθζνλν αιθνφι θαη πεξίπινθεο εξσηηθέο πεξηπηχμεηο ζηηο κηθξέο 

θάκαξεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε ζπλήζεηα ηνπ Ληάπθηλ θαη ηνπ Σζαξδάθα, λα 

θιείλνληαη ζηα δσκάηηα ησλ νίθσλ αλνρήο καδί κε ηηο θνπέιεο, πνπ κεζνχζαλ απφ ην 

νχδν πνπ ηνπο πξφζθεξαλ, θαη λα απνρσξνχλ ζε άζρεκε θαηάζηαζε.  

Οη ήξσεο πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζε γεηηνληθέο ζπλνηθίεο. ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γέθπξαο, θνληά ζηα Σακπάθηθα, νη άληξεο επηζθέπηνληαη 

νπδνπσιεία γηα άθζνλε θαηαλάισζε πνπ δηαξθεί αξθεηέο ψξεο. ηα νπθιάξηα 

θαηνηθεί ν ινραγφο Καξδίληλ, ν Ρψζνο πξφζθπγαο πνπ έξρεηαη ζηε Λάξηζα θαη 

αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνλ Ληάπθηλ, θαζψο ηνπο ζπλδένπλ θνηλά βηψκαηα απφ 

ηελ παηξίδα ηνπο. Ηδηαίηεξα γεπζηηθφ θαγεηφ απνιακβάλνπλ νη ήξσεο ζηα ηαβεξλεία 

ηεο πεξηνρήο φπνπ ζπρλάδνπλ.  

Μηα άιιε πεξηνρή πνπ θηλνχληαη επίζεο γηα λα δηαζθεδάζνπλ είλαη ν Αξλανχη 

Μαραιάο. Δπί ηνπξθνθξαηίαο, ζηε ζπλνηθία θαηνηθνχζαλ Αξβαλίηεο θαη, αξγφηεξα, 

                                                           
41

 Καξαγάηζεο, Ο Σπληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ, φ.π., ζ. 88. 
42

 Βι. Νηθφιανο Παπαζενδψξνπ, «πλνηθία Σακπάθηθα», εθεκ. larissanet, 19 Γεθεκβξίνπ 2015. Αλαθηήζεθε 

απφ: https://www.larissanet.gr/2015/12/19/synoikia-tampakika-tou-nikolaou-papatheodorou/ [ηειεπηαία 

πξφζβαζε: 11 Ηαλνπαξίνπ 2021]. 
43

 Καξαγάηζεο, Ο Σπληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ, φ.π., ζ. 89. 
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άξρηζε λα επνηθίδεηαη απφ Έιιελεο ηεο Πίλδνπ, ηνπ Οιχκπνπ θαη άιισλ ηφπσλ. ηα 

κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ρηίζηεθε εθεί ν λαφο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, νπφηε θαη ε 

ζπλνηθία έκεηλε γλσζηή θαη κε ην φλνκα ηεο ελνξίαο.
44

  

ηε Λάξηζα ππάξρεη θαη εβξατθφο καραιάο κε «θαλαδπὸ παλζηφλεο ηῆο πηὸ 

ρακειῆο ὑπνζηάζκεο»,
45

 δειαδή νίθνπο αλνρήο ζηα ζνθάθηα ηεο ζπλνηθίαο, φπνπ 

πεγαίλνπλ ηαθηηθά νη ληφπηνη. Ο αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζην κέξνο κε αθνξκή ηνλ  

παξάλνκν δεζκφ ηνπ πξίγθηπα Μαιίηδηλ θαη ηεο ληφπηαο σζψο Καξακάλνπ πνπ 

αλαθαιχπηεη ε γεηηφληζζά ηνπο, ε δεζπνηλίο Αγγειηθή θαη κε ηηο θσλέο ηεο μεζεθψλεη 

ηνλ καραιά.
46

   

Βαζηθφο θφκβνο ηεο πφιεο αλαδεηθλχεηαη ζην έξγν ε πιαηεία ηεο Λάξηζαο ή 

πιαηεία Θέκηδνο. πσο καο πιεξνθνξεί ν αθεγεηήο, ν πξψηνο επηζηάηεο ηεο 

Γεσξγηθήο ρνιήο, Φφγθει, καδί κε ηελ θπξία Γηεπζπληνχ πεξλνχλ απφ εθεί κε ηα 

άινγά ηνπο γηα λα ραηξεηίζνπλ ηνπο Λαξηζηλνχο, «ηνὺο ζθαληαιηζκέλνπο ἀπὸ ηὰ 

θαηλὰ ηνῦηα δαηκφληα».
47

 Ζ θαζεκεξηλή βφιηα ηνπο γηα ηππαζία κέρξη ην θαθελείν 

ζην θέληξν ηεο πφιεο πξνθαιεί εληχπσζε ζηνπο θαηνίθνπο. ηελ πιαηεία βξίζθνπλ 

νη κπζηζηνξεκαηηθνί ήξσεο ηνπο ακαμάδεο κε ηνπο νπνίνπο δηαπξαγκαηεχνληαη πνηνο 

ζα ηνπο κεηαθέξεη πην νηθνλνκηθά ζηε ρνιή κεηά ηε λπρηεξηλή ηνπο δηαζθέδαζε. 

Σνλ ρεηκψλα, ν Ληάπθηλ ζπλαληά εθεί ηνλ κνλαδηθφ ινχζηξν πνπ αληέρεη λα θάζεηαη 

ζην θξχν γηα λα γπαιίζεη ηηο κπφηεο ηνπ.  

Έλα απφ ηα νξφζεκα ηεο ζεζζαιηθήο πξσηεχνπζαο πνπ αμηνπνηεί ν 

Καξαγάηζεο ζηνλ Σπληαγκαηάξρε Ληάπθηλ είλαη ην Αιθαδάξ, ην κεγαιχηεξν θαη 

ζεκαληηθφηεξν πάξθν ηεο πφιεο ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Πελεηνχ, πνπ ην φλνκά ηνπ 

ζεκαίλεη «θάζηξν» ζηα αξαβηθά.
48

 Δθεί, ιακβάλεη ρψξα ην κεγάιν εηήζην παδάξη κε 

ραξνχκελεο κνπζηθέο, θψηα θαη πνιπθνζκία, κε ηδηαίηεξα αηζζεηή ηελ παξνπζία ησλ 

πινχζησλ Λαξηζηλψλ. ην Αιθαδάξ πεξπαηά ν Μαιίηδηλ γηα λα ζπγθεληξσζεί θαη λα 

ζθεθηεί ηα πξνβιήκαηά ηνπ, αιιά θαη ν Ληάπθηλ κε παξέεο γηα λα απνιαχζνπλ ηε 
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 Βι. Νηθφιανο Παπαζενδψξνπ, «Ζ ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ», εθεκ. larissanet, 15 Ννεκβξίνπ 

2015. Αλαθηήζεθε απφ: https://www.larissanet.gr/2015/11/15/i-synoikia-tou-agiou-athanasiou-tou-

nikolaou-papatheodorou/ [ηειεπηαία πξφζβαζε: 11 Ηαλνπαξίνπ 2021]. 
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 Καξαγάηζεο, Ο Σπληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ, φ.π., ζ. 118. 
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 Απφ θνηλσληνινγηθή άπνςε, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζην ζεκείν απηφ ε δηαπφκπεπζε ηεο 

κνηραιίδαο απφ ηηο ηεξφδνπιεο κε ηελ αηεκέιεηε θαη θαθφγνπζηε εκθάληζε, ηνπο πειάηεο ησλ νίθσλ 

αλνρήο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζέηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηνλ ξφιν ηνπ 

θχιαθα ηεο εζηθήο.   
47

 Καξαγάηζεο, Ο Σπληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ, φ.π., ζ. 15. 
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 Βι. Θσκάο Κπξηάθνο, «Ννζηαιγψληαο ηελ παιηά Λάξηζα», LarissaPress, 1 Ηαλνπαξίνπ 2020. Αλαθηήζεθε 

απφ: https://www.larissapress.gr/2020/01/01/nostalgontas-tin-palia-larisa/ [ηειεπηαία πξφζβαζε: 12 Ηαλνπαξίνπ 
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βφιηα ηνπο. ην θαθελείν ηνπ πάξθνπ θαη ζηα γεηηνληθά ηαβεξλεία ηα αθεγεκαηηθά 

πξφζσπα ζπδεηνχλ γηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε, ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε 

Ρσζία ησλ Μπνιζεβίθσλ, ελψ δελ απνπζηάδνπλ νη εληάζεηο θαη νη δηαθσλίεο κεηαμχ 

θίισλ. Ζ «Κηβσηφο», ην κηθξφ θαθελείν θνληά ζην πνηάκη, γίλεηαη ζηέθη δεπγαξηψλ, 

θαζψο βξίζθεηαη ζε έλα φκνξθν θαη ήζπρν πεξηβάιινλ θάησ απφ ηηο ιεχθεο. Άιια 

ζεκεία αλαθνξάο είλαη ν Άγηνο Αρίιιεηνο, ν κεηξνπνιηηηθφο λαφο θνληά ζηε γέθπξα, 

φπνπ ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο θφζκνπ γηα ηε λεθξψζηκε αθνινπζία ηνπ πξίγθηπα 

Αξθάλσθ, αγαπεκέλνπ θίινπ ηνπ Ληάπθηλ απφ ηε ηξαηησηηθή ρνιή ηεο Μφζραο 

πνπ εξγαδφηαλ ζηε Λάξηζα σο ινχζηξνο θαη δνινθνλήζεθε απφ ηνλ Μαιίηδηλ κεηά 

απφ κνλνκαρία ηνπο ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ. Ζ Ννκαξρία, απ‟ φπνπ μεθηλά ε λεθξηθή 

πνκπή γηα ην θνηκεηήξην κε ζηξαηησηηθέο ηηκέο, ε «Αίγιε», ην πην θνζκηθφ 

δαραξνπιαζηείν-εζηηαηφξην ηεο πεξηνρήο, ε ιέζρε, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ηα Γθηφιηα, 

ην «δαζάθη κὲ ηὰ παλήςπια δέληξα»,
49

 ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ήξσεο σο 

νξφζεκα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηε Λάξηζα. Δθεί, ζπλεζίδνπλ λα 

θπθινθνξνχλ νη θαζεγεηέο ηεο Γεσξγηθήο ρνιήο, φπνπ ζπλαλαζηξέθνληαη ηνπο 

ληφπηνπο θαη πιεξνθνξνχληαη ηα λέα ηεο πφιεο. 

πλνπηηθά, ν Καξαγάηζεο πεξηγξάθεη ηε Λάξηζα ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα 

κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο. Οη θάηνηθνη απνιακβάλνπλ ηηο βφιηεο ηνπο ζην πάξθν 

Αιθαδάξ, ζπρλάδνπλ ζε ηαβεξλεία, νπδάδηθα θαη κππξαξίεο, φπνπ νη άλδξεο 

θαηαλαιψλνπλ άθζνλν αιθνφι. Σα θαθελεία γίλνληαη ρψξνη πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ 

θαη ζπγθξνχζεσλ, αιιά θαη εηδπιιηαθά κέξε γηα ξνκαληηθέο βφιηεο. Σν 

δαραξνπιαζηείν, ε ιέζρε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο απνηεινχλ ηα ζηέθηα ησλ 

θαζεγεηψλ, ελψ ζην γλσζηφ ιαξηζηλφ παδάξη ζπλαληά θαλείο θπξίσο ηελ εχπνξε 

θνηλσλία. Ο πληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ θηλείηαη ζηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο, ζηελ 

πιαηεία θαη ζηα νηλνπαληνπσιεία, σζηφζν δηαζθεδάδεη θαη ζε θαθφθεκεο ζπλνηθίεο. 

ηαλ έξζνπλ ζηελ πφιε νη πξψηεο δέζηεο, ηα ζπίηηα θιείλνπλ πφξηεο θαη 

παξαζπξφθπιια θαη νη απιέο ζηνπο καραιάδεο εξεκψλνπλ γηα λα αλνίμνπλ μαλά ην 

βξάδπ. Πέξα απφ ην θπζηθφ φξην ηνπ Πελεηνχ θαη ην θξνχξην πνπ πιαηζηψλεη ηα 

Σακπάθηθα, δελ δηαθξίλεηαη θάπνηα αθξηβήο νξηνζέηεζε ηεο Λάξηζαο. Χζηφζν, νη 

ζπλνηθίεο παξνπζηάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ απνηππψλνπλ ηελ 

νκνηνγέλεηα ησλ θαηνίθσλ. Μέζα απφ ηα ζνθάθηα θαη ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο νη 

ήξσεο θηλνχληαη ζηε Φηιηππνχπνιε, ζηα νπθιάξηα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο αλάινγα 
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 Καξαγάηζεο, Ο Σπληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ, φ.π., ζ. 239. 
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κε ηνλ ζθνπφ ηνπο. Χο λένο θάηνηθνο ηεο Λάξηζαο, ν Ληάπθηλ καζαίλεη κε ηνλ θαηξφ 

φηη νη ζπνπδαζηέο κέλνπλ είηε κέζα ζηε ρνιή είηε ζηε Φηιηππνχπνιε, ην θέληξν ησλ 

«ζπηηηψλ» είλαη ζηα Σακπάθηθα θαη ην δηαιερηφ νχδν ζα ην βξεη ζην Φάιεξν. Κάζε 

ζπλνηθία έρεη ηα δηθά ηεο δηαθξηηά ζηνηρεία θαη νη θάηνηθνη θαίλεηαη λα ζπκβηψλνπλ 

αξκνληθά.  

Αο ζεκεησζεί φηη νη πξψηνη δξφκνη, νη πιαηείεο θαη ηα δεκφζηα θηήξηα 

θαηαζθεπάζηεθαλ βάζεη ζχγρξνλνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ  

αηψλα. Έηζη, ελψ ε Λάξηζα θαηνηθνχληαλ απφ έλα κεγάιν πνζνζηφ Οζσκαλψλ θαη 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ πξφρεηξα νηθνδνκεκέλα ζπίηηα θαη θαθνθηηαγκέλνπο δξφκνπο, 

άξρηζε ζηαδηαθά λα παίξλεη ηε κνξθή κεγαινχπνιεο.
50

 Ζ αλαθνξά, ινηπφλ, ζηηο 

ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη ε πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ γξακκηθψλ ζηνηρείσλ 

ζπλζέηνπλ ην αζηηθφ ηνπίν ηεο Λάξηζαο, κεηαθέξνληαο θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηνλ 

αλαγλψζηε ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα. 

 

1.2.2 Ζ χξνο ηεο Μεγάιεο Χίκαηξαο 

ηε Μεγάιε Χίκαηξα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αθήγεζεο εθηπιίζζεηαη ζηε χξν, 

ζην λεζί ηνπ ζπδχγνπ ηεο εξσίδαο θαη θαπεηάληνπ Γηάλλε Ρεΐδε, φπνπ εγθαζίζηαηαη ε 

Μαξίλα θαη μεθηλά ηε λέα ηεο δσή. Σν ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο Ρεΐδε βξίζθεηαη ζηνλ 

νηθηζκφ ηνπ Πηζθνπηνχ, ζρεηηθά καθξηά απφ ηε ρψξα ηνπ θπθιαδίηηθνπ λεζηνχ. 

Πεξηγξάθεηαη ηδηαίηεξα πξνζεγκέλν θαη άλεην, κε δχν παηψκαηα, κεγάινπο ρψξνπο 

θαη πεξηπνηεκέλν θήπν. Ζ αζηηθή θνηλσλία ηεο χξνπ απνηειείηαη απφ εκπφξνπο πνπ 

ήξζαλ απφ άιια λεζηά (Υίν, Άλδξν, Κάζν) θαη βαζίδνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ επίδεημε 

πινχηνπ. Ζ δσή ησλ θαηνίθσλ εθεί θπιά ήζπρα κε δηαζθεδάζεηο απιέο, επηζθέςεηο 

ζε δηάθνξα ζπίηηα γηα ραξηνπαίγλην θαη ζπδήηεζε ή ζηε κηθξή ιέζρε ηνπ Πηζθνπηνχ 

γηα ρνξφ θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επαξρηαθή δσή. Οη ληφπηνη 

ραξαθηεξίδνληαη πξφζραξνη, εξγαηηθνί, άλζξσπνη πνπ μέξνπλ λα γιεληνχλ κε ηελ 

ςπρή ηνπο.  

Ζ Μαξίλα θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο ξπζκνχο δσήο ηνπ λεζηνχ θαη 

πεξλά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο κε νηθνγελεηαθνχο θίινπο, αιιά επηιέγεη θαη ηνπο 

κνλαρηθνχο πεξηπάηνπο. ηαλ θαηεβαίλεη κε ηα πφδηα απφ ην Πηζθνπηφ ζηελ πφιε, 
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 Βι. Ηνπιία Καλδήια, «Ζ Αβεξψθεηνο Γεσξγηθή ρνιή Λάξηζαο: πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο γεσξγηθήο 
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θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία. Μεηά ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ηεο 

νηθνγέλεηαο, εμαηηίαο ηνπ λαπαγίνπ ηεο «Μαξίλαο», ν Γηάλλεο αλαγθάδεηαη λα 

κπαξθάξεη μαλά κε ην βαπφξη ηεο «Υίκαηξαο». Καζψο, ινηπφλ, ε Μαξίλα πξέπεη λα 

θάλεη αηκαηεξέο νηθνλνκίεο κέρξη λα γπξίζεη ν ζχδπγφο ηεο, έρεη απνθαζίζεη λα 

θπθινθνξεί πεδή. ηηο βφιηεο ηεο ζηνπο δξφκνπο ηεο χξαο, πξνζπεξλά ηε ζπλνηθία 

«κέ ηά πνιπζφξπβα ἐξγνζηάζηα θαί ηνχο ἀθάζαξηνπο δξφκνπο»
51

 θαη πεξπαηά κε 

γνξγφ ξπζκφ γηα λα απνθχγεη ηα βιέκκαηα ησλ εξγαηψλ. Πξνηηκά λα θηλείηαη ζηνλ 

θεληξηθφ ζπλνηθηζκφ θαη πξνρσξά πξνο ην Σεισλείν ζηελ πξνθπκαία ηνπ ιηκαληνχ, 

φπνπ θάζεηαη ζην θαθελεδάθη θαη ραίξεηαη θάζε θνξά ηε ζάιαζζα. Έπεηηα, πεξλά 

απφ ηελ πιαηεία γηα λα ζπλαληήζεη θάπνηεο γλσζηέο ηεο θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα 

αξθεηή ψξα, κέρξη λα γπξίζεη απφ ηνλ ίδην αλεθνξηθφ δξφκν πξνο ην ζπίηη ηεο. 

Δζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ε εξσίδα θαίλεηαη λα αθνινπζεί έλαλ άηππν 

ράξηε ηνπ λεζηνχ, ψζηε λα απνθχγεη ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνλ θφζκν, φπνηε ην 

επηζπκεί.
52

  

 

1.2.3 Ο Πεηξαηάο ηνπ Γηνύγθεξκαλ  

ηνλ Γηνύγθεξκαλ, παξαηεξνχκε φηη νη ήξσεο θηλνχληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηεο Αζήλαο. Σα ζεκεία πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπ 

αθεγεηή δεκηνπξγνχλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ηφπνπ φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη κπζηζηνξεκαηηθνί ραξαθηήξεο. ηνλ Πεηξαηά ν Γηνχγθεξκαλ 

θηλείηαη ηαθηηθά ζηε ιεσθφξν σθξάηνπο, ήδε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο άθημήο ηνπ 

ζηελ πφιε. Πεξπαηά εθεί γηα λα γλσξίζεη ηνλ λέν ηφπν θαη, αξγφηεξα, επηζθέπηεηαη 

ην ζπίηη ηνπ ζπλαδέιθνπ ζηελ ηξάπεδα θαη θίινπ ηνπ, Αληψλε ηαβάδνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. ην Παζαιηκάλη, νη άλζξσπνη 

πεξπαηνχλ ζηα πιαηηά πεδνδξφκηα ηεο πξνθπκαίαο, πνπ ζεσξνχληαη επίζεο δίαπινη 

κεηαθίλεζεο κέζα ζηελ πφιε θαη ηα νπνία ζθχδνπλ απφ «ηφλ πεηξαηψηηθνλ ἐθεῖλν 
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 ηε Χίκαηξα ηνπ 1936 ηα αθεγεκαηηθά πξφζσπα θηλνχληαη ζηα ίδηα κέξε. ην Πηζθνπηφ, ηελ 

αξηζηνθξαηηθή ζπλνηθία πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε ρψξα ηνπ λεζηνχ, βξίζθεηαη ε κηθξή βίια ησλ 

Ρεΐδεδσλ, ε νπνία πεξηγξάθεηαη κε ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηε κνξθή ηεο. Χζηφζν, 

επηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ ηνπνζεζία πνπ εληνπίδεηαη ην νίθεκα, νη θάηνηθνη κπνξνχλ λα δνπλ ηελ 

Σήλν, ηε Γήιν θαη ηε Μχθνλν. Ο αθεγεηήο αλαθέξεηαη κε παξφκνην ηξφπν ζηελ ήξεκε δσή ησλ 

θαηνίθσλ, ηελ θαιή θνηλσλία ηεο χξνπ θαη ηηο ζπλαληήζεηο ησλ αλζξψπσλ ζε ζπίηηα θαη ζηε ιέζρε.  
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κηθξναζηηθφ θφζκν».
53

  

ην κπζηζηφξεκα αλαθέξνληαη αξθεηέο ζπλνηθίεο ηνπ Πεηξαηά. Ζ Σξνχκπα 

είλαη απφ ηα πξψηα κέξε πνπ επηζθέπηεηαη ν Γηνχγθεξκαλ γηα λα απνιαχζεη ην πνηφ 

θαη ηε γπλαηθεία ζπληξνθηά ζηα θακπαξέ. Οη δήζελ πνιπηειείο αίζνπζεο κε ηνλ 

πνιχρξσκν δηάθνζκν θαη ηηο χπνπηεο θπζηνγλσκίεο ησλ ζεξβηηφξσλ πνπ κνηάδνπλ κε 

ιαζξεκπφξνπο λαξθσηηθψλ, ζπλζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ δηαθνξεηηθφ απφ ηελ 

ππφινηπε πφιε. ηελ Σξνχκπα βξίζθεηαη μαλά κεηά ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ηελ 

ηξάπεδα, πεξπαηψληαο απηή ηε θνξά ζηελ πξνθπκαία ηεο πεξηνρήο κε ηνλ θίιν ηνπ 

Νάζν θαη ζπδεηψληαο καδί ηνπ ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θχζεσο. Οη ζπρλέο αλαθνξέο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλνηθία πνπ δηαζθεδάδεη ν Βάζηαο θαη πνπ παξνπζηάδεη 

νκνηφηεηεο κε ηα Σακπάθηθα θαη ηνλ εβξατθφ καραιά ηεο Λάξηζαο –ζηέθηα ησλ 

αθεγεκαηηθψλ πξνζψπσλ ζηνλ Σπληαγκαηάξρε Ληάπθηλ– επηβεβαηψλνπλ ηνλ 

«εξσηνζαξθηθφ»
54

 Καξαγάηζε, φπσο ραξαθηεξίζηεθε γηα ηελ παξνπζία ηνπ 

εξσηηθνχ ζηνηρείνπ ζηα έξγα ηνπ. ην Παζαιηκάλη, ν Γηνχγθεξκαλ απνιακβάλεη ηηο 

βφιηεο ηνπ κφλνο ή κε παξέα θαη επηζηξέθεη εθεί κεηά απφ αξθεηά ρξφληα πνπ έρεη 

κεηαθνκίζεη ζηελ Αζήλα, γηα λα ζπκεζεί επράξηζηεο ζηηγκέο απφ ηνλ πξψην θαηξφ 

ζηελ Διιάδα. Σνπ αξέζεη λα πεξπαηά ζηνλ κηθξφ φξκν, αλάκεζα ζηνπο αζηνχο πνπ 

βγαίλνπλ λα αλαζάλνπλ ηνλ ζαιαζζηλφ αέξα.  

Ο Γηνχγθεξκαλ αξρηθά λνηθηάδεη έλα δηακέξηζκα ζηελ Καζηέια πάλσ απφ ην 

Σνπξθνιίκαλν, κε ζέα απφ ηελ Πεηξατθή θαη ην Φάιεξν κέρξη ην νχλην θαη ηελ 

Αίγηλα. Μφιηο γίλεηαη αλψηεξνο ππάιιεινο ζηελ ηξάπεδα ηνπ Πεηξαηά, εγθαηαιείπεη 

ην μελνδνρείν θαη δεη ζηελ Καζηέια γηα πνιιά ρξφληα. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην 

Σνπξθνιίκαλν, ηνλ ςαξάδηθν ζπλνηθηζκφ ρσξίο ειεθηξηθφ ξεχκα, κε δχν θαθελεία 

θαη κεξηθέο ηαβέξλεο, πνπ παξνκνηάδεηαη κε απφκεξν κέξνο θπθιαδίηηθνπ λεζηνχ. Σα 

ηξαπέδηα δίπια ζην λεξφ, νη ςαξάδεο πνπ απνιακβάλνπλ ηε ξεηζίλα ηνπο θαη ηα 

θφθθηλα απφ ην θσο ηνπ πεηξειαίνπ παξάζπξα ζπλζέηνπλ ηε ιηηή νκνξθηά ηνπ 

ζπλνηθηζκνχ. Δθεί ζπρλάδνπλ ν Βάζηαο θαη ε Βνχια Παπαδέιε, ε λεαξή ζχληξνθφο 

ηνπ, ζηηο θαζηεξσκέλεο ηνπο ζπλαληήζεηο.  

Σα κπζηζηνξεκαηηθά πξφζσπα θηλνχληαη ζε θνκβηθά αζηηθά ζεκεία, φπσο ζε 

πιαηείεο θαη ζε ζηαζκνχο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. πγθεθξηκέλα, ν Βάζηαο κε ηνλ 

ηνλ ζπλάδειθφ ηνπ θαη ινγνηέρλε Μηράιε Καξακάλν, πνπ γίλεηαη κε ηνλ θαηξφ ν 
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αγαπεκέλνο ηνπ θίινο, πεξπαηνχλ ζηελ πιαηεία Θεάηξνπ ζηνλ Πεηξαηά, ζπδεηψληαο 

γηα επαγγεικαηηθά δεηήκαηα. ηνλ ίδην ρψξν πεξπαηνχλ θαη νη ζπλάδειθνη ηνπ 

Γηνχγθεξκαλ κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο ηξάπεδαο κεηά ηε δνπιεηά. ηελ πιαηεία 

Λνπδνβίθνπ, κπξνζηά ζε κία ζεηξά ζηακαηεκέλσλ απηνθηλήησλ, βξίζθεηαη ε 

Αιθκήλε Γηαγθνπνχινπ, ε ζπηηνλνηθνθπξά ηνπ Βάζηα ζηελ Καζηέια, γηα λα πάξεη 

ηαμί πξνο ην ζπίηη ηεο. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Ζιεθηξηθνχ ζηνλ 

Πεηξαηά θαη ζηε ζηάζε ηνπ Πεξηπηέξνπ, πνπ απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο 

Βνχιαο κε ηνλ Βάζηα θαη ζεκείν παξαηήξεζεο ησλ πεξαζηηθψλ γπλαηθψλ απφ ηνλ 

ήξσα, φζν ν ίδηνο πεξηκέλεη ην ηξακ. ηα παξαπάλσ θνκβηθά ζεκεία 

πξαγκαηνπνηνχληαη άιινηε νη θνηλσληθέο επαθέο θαη άιινηε νη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο ησλ αθεγεκαηηθψλ πξνζψπσλ. πσο παξαηεξείηαη θαη ζηνλ 

Σπληαγκαηάξρε Ληάπθηλ, ζηηο πιαηείεο πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ησλ πφιεσλ νη 

άλζξσπνη ζπλαλαζηξέθνληαη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, ζπρλάδνπλ ζηα θαθελεία θαη ζηα 

θαηαζηήκαηα θαη εμππεξεηνχληαη απφ ηηο άκαμεο θαη ηα απηνθίλεηα γηα ηελ 

επηζηξνθή ζην ζπίηη ηνπο. ηνπο ζηαζκνχο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ε 

θνηλσληθή επαθή γίλεηαη αθφκα πην έληνλε, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βάζηα, ν 

νπνίνο εμεηάδεη ελδειερψο ηηο γπλαίθεο πνπ θηλνχληαη γχξσ ηνπ, ελψ δελ δηζηάδεη λα 

ζπδεηήζεη κε κεξηθέο απφ απηέο. Γηα ηνλ Γηνχγθεξκαλ πνπ εξγάδεηαη ζηελ Σξάπεδα 

Δκπνξηθψλ Παξνρψλ θαη ηνπο θίινπο ηνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εθηεισληζκφ 

πξντφλησλ θαη ζε άιιεο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην εκπφξην, ην ιηκάλη θαη ε ηξάπεδα 

ζηνλ Πεηξαηά ζπληζηνχλ θνκβηθά ζεκεία γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν Ρνιφη ηνπ Πεηξαηά απνηειεί νξφζεκν ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ήξσα 

ζηελ πφιε θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα γλσξίζεη ηελ πεξηνρή θαη, αξγφηεξα, γίλεηαη 

ην ζεκείν φπνπ ρσξίδνπλ ηνπο δξφκνπο ηνπο κε ηνλ Καξακάλν, κεηά ην πέξαο ηεο 

βφιηαο ηνπο.  

Κάζε θνξά πνπ θεχγεη απφ ηε δνπιεηά ηνπ ζηελ ηξάπεδα, ν Γηνχγθεξκαλ 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή, ζρεκαηίδνληαο ηνλ δηθφ ηνπ λνεηηθφ ράξηε. Γηα 

λα ζπλαληήζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ Βνχια Παπαδέιε, παίξλεη ην ηξακ ηεο Καζηέιαο, 

θαηεβαίλεη ζηε ζηάζε ηνπ Πεξηπηέξνπ θαη πξνρσξά ζηνλ θαηεθνξηθφ δξφκν ηνπ 

Σνπξθνιίκαλνπ. Δθεί, θάζεηαη ζηα ζθαιάθηα θαη θνηηάδεη ην γλψξηκν γηα εθείλνλ 

ηνπίν: ηνλ αλεθνξηθφ δξφκν, ηα ρακειά ζπίηηα θαη ηνλ φξκν κε ηα ςαξνθάηθα. ε 

απηά ηα ζθαιηά πεξηκέλεη θάζε θνξά ηε λεαξή γπλαίθα γηα λα θαηέβνπλ ζηνλ 

ζπλνηθηζκφ ηνπ Σνπξθνιίκαλνπ θαη ζην απφκεξν θαθελεδάθη κε ην ιηγνζηφ θσο. 
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πσο επηζεκαίλεη ν Καξαγάηζεο, «θάζνληαλ ζηφ ἴδην πάληα ηξαπέδη θη ἔπηλαλ ηφ ἴδην 

θαθφγεπζην νὖδν, ηίο ηξεῖο κέξεο ηῆο θάζε βδνκάδαο πνχ ζπλαληηφληαλ».
55

 

Ήδε απφ ηα πξψηα θεθάιαηα θαη ζε κεγάιν κέξνο ηεο αθήγεζεο, θπξηαξρεί  ε 

εηθφλα ηνπ Πεηξαηά. Οη δξφκνη θαηαθιχδνληαη απφ ην πιήζνο ησλ εξγαηψλ, ησλ 

βαξθάξεδσλ θαη φισλ φζνη εξγάδνληαη ζην ιηκάλη. ηαλ ν θαηξφο είλαη θαιφο, «ὅι‟ ἡ 

καξίδα ηνῦ Πεηξαηᾶ ρχλεηαη ζηφ δξφκν, γεκίδνληάο ηνλ κέ θσλέο, ηξεμίκαηα, γέιηα, 

θαβγάδεο θαί ηζηξίγκαηα».
56

 Μαθξηά απφ ηελ Αζήλα, ν πεηξαηψηηθνο κηθξναζηηθφο 

θφζκνο πεξλά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ζηα θαθελεία ηεο πιαηείαο, ζηα πεδνδξφκηα 

ηεο πξνθπκαίαο θαη ζε ηαβέξλεο. Ο Γηνχγθεξκαλ ζπρλάδεη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Σξνχκπαο, φπνπ επηζθέπηεηαη απφ θαθφθεκα ζπίηηα κέρξη ην θακπαξέ 

«Ηληεξλαζηνλάι». ε αληίζεζε κε απηφλ, νη λεφπινπηνη ηεο επνρήο ζπρλάδνπλ ζηε 

Ραθήλα θαη ζηνλ θαξακαγθά γηα λα ζπαηαιίζνπλ ηα εθαηνκκχξηά ηνπο ζε ηαβέξλεο 

πνπ παξηζηάλνπλ ηα θέληξα πνιπηειείαο, φπσο αλαθέξεη ν αθεγεηήο. Ο Πεηξαηάο, 

ινηπφλ, μεδηπιψλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ αλαγλψζηε κέζα απφ ηνπο ςαξάδηθνπο 

ζπλνηθηζκνχο, ην θέληξν ηεο πφιεο, ηα ππνβαζκηζκέλα κέξε θαη ηα εκπνξηθά ζεκεία.  

ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, φζν ν Γηνχγθεξκαλ αλέξρεηαη ζηελ θνηλσληθή 

ηεξαξρία, αξρίδεη λα θηλείηαη ζηελ αζηηθή Αζήλα, φπνπ δηαζθεδάδεη ζε θνζκηθά 

ζαιφληα θαη ζε θακπαξέ φπσο ην «Φνιί λη‟ Δηέ». Χζηφζν, ν Πεηξαηάο, πνπ γλσξίδεη 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαη βηνκεραληθή εμέιημε ακέζσο κεηά ηε κηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή, ζπλδέεηαη κε φκνξθεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ θαη κε ηνλ έξσηά ηνπ γηα ηε 

Βνχια Παπαδέιε.  

 

 

1.3 Γεσηερεύοσζες εηθόλες  

ηε Μεγάιε Χίκαηξα, κέζα απφ ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο θαη ηηο δηαδξνκέο ηεο Μαξίλαο 

αλαδεηθλχνληαη επθαηξηαθά θαη θεπγαιέα ζξαχζκαηα εηθφλσλ ηεο γαιιηθήο πφιεο 

Ρνπέλ θαη ηεο Αζήλαο. ην ιηκάλη ηεο Ρνπέλ, εκθαλίδεηαη λα πεξηπιαληέηαη ε Μαξίλα 

αλάκεζα ζηα εκπνξεχκαηα θαη ζηα βαπφξηα φηαλ ν Φειίμ, ν ζπκθνηηεηήο ηεο κε ηνλ 

νπνίν είρε ζπλάςεη δεζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, θεχγεη ην θαινθαίξη 

απφ ηελ πφιε αθήλνληάο ηελ κφλε. Γηα λα μεραζηεί, πεξπαηά ζηηο πξνθπκαίεο ηνπ 

ιηκαληνχ θαη παξαηεξεί ηα δεκέλα πινία θαη ηα θψηα ησλ εξγνζηαζίσλ. ηελ πνξεία 
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ηεο ηζηνξίαο θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηεο κεηέξαο ηεο, έρνληαο απνκείλεη κφλε ζηε δσή 

θαη γεκάηε ζθέςεηο γηα ην κέιινλ ηεο, πεξπαηά θαη πάιη ζην ιηκάλη. Σν κεγάιν 

βαπφξη ηεο «Υίκαηξαο» εληππσζηάδεη ηε Μαξίλα, ε νπνία πξνζπαζεί λα δηαβάζεη ην 

πεξίεξγν γηα εθείλε φλνκά ηνπ. Σν επφκελν πξσί πεγαίλεη πάιη ζηελ πξνθπκαία φπνπ 

γλσξίδεη ηνλ Γηάλλε Ρεΐδε, ηνλ θαπεηάλην ηνπ πινίνπ πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζηε χξν 

σο κέιινπζα ζχδπγφ ηνπ.  

Αληηζηνίρσο, κηα θεπγαιέα αιιά ελδεηθηηθή εηθφλα ηεο Αζήλαο 

δηακνξθψλεηαη φηαλ ε Μαξίλα επηζθέπηεηαη γηα πξψηε θνξά ηελ πξσηεχνπζα. 

Καηεπζπλφκελε πξνο ην ζπίηη ηνπ Μελά, ηνπ αδειθνχ ηνπ άληξα ηεο, αλεβαίλεη ηε 

ιεσθφξν πγγξνχ θαη ηε ιεσθφξν Ακαιίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο κε ην 

ηαμί παξαηεξεί γεκάηε ζπγθίλεζε ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηα κλεκεία, πνπ 

ηφζα ρξφληα επηζπκνχζε ε Μαξίλα λα επηζθεθζεί. Σν δηακέξηζκα ηνπ Μελά ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γεμακελήο, «ἐθεῖ πνχ ἡ ζάιαζζα ηῆο πνιηηείαο μέζπαγε ζηα βξάρηα ηνῦ 

Λπθαβεηηνῦ»,
57

 βξίζθεηαη ζηνλ ηξίην φξνθν ελφο θηεξίνπ, κε ζέα ζηελ Αθξφπνιε, 

ζηνλ Τκεηηφ, ζην Αηγάιεσ θαη ζηνλ αξσληθφ θφιπν. Λίγν αξγφηεξα, ζηελ πξψηε 

βφιηα ηεο ζην θέληξν ηεο πφιεο, ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ Μελά πεξλά απφ ηε 

Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ, απ‟ φπνπ αληηθξίδεη ην δηαρξνληθφ νξφζεκν ηνπ αζελατθνχ 

άζηεσο, ηνλ νρπξφ βξάρν ηεο Αθξφπνιεο.  

ηνλ Γηνύγθεξκαλ, εθηφο απφ ηνλ Πεηξαηά, νη ήξσεο θηλνχληαη ζηελ Αζήλα θαη 

ζε άιια αζηηθά θέληξα. πγθεθξηκέλα, ζηελ νδφ Πξναζηίνπ ηεο αζελατθήο πφιεο 

βξίζθεηαη ην θακπαξέ «Δηνπάι», αγαπεκέλν ζηέθη ηνπ Βάζηα θαη ησλ θίισλ ηνπ, 

Γηάλλε Μφγηα θαη Νάζνπ, πνπ εξγάδνληαη ζηνλ εθηεισληζκφ πξντφλησλ ζην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά, ηα βξάδπα πνπ ζπρλάδνπλ ζηα καγαδηά ηεο πξσηεχνπζαο. ηελ πεξηνρή 

ηνπ Κνισλαθίνπ, ν Γηνχγθεξκαλ αγνξάδεη κεηά απφ ρξφληα έλα πνιπηειέο ζπίηη, φηαλ 

γίλεηαη ππνδηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο θαη ζεσξεί φηη ε θνηλσληθή ηνπ ζέζε δελ ηνπ 

επηηξέπεη πηα λα κέλεη ζηνλ Πεηξαηά. Ζ ηξηψξνθε θαηνηθία ηνπ απφ γξαλίηε θαη 

κάξκαξν δηαζέηεη πινχζην θήπν, βεξάληα κε ζέα ζηε ζάιαζζα θαη αλέζεηο πνπ 

δειψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα ηνπ ήξσα θαη αθνινπζνχλ ην χθνο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο. Σα κπζηζηνξεκαηηθά πξφζσπα ηνπ Γηνύγθεξκαλ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο ζηελ «Αίγιε» ηνπ Εαππείνπ, αγαπεκέλν ζηέθη ηνπ 

Μηράιε Καξακάλνπ, θαη ζε δεμηψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ν Γηνχγθεξκαλ γηα ηνλ θχθιν 

ησλ εξγνζηαζηαξρψλ ζηα μελνδνρεία Σδη Μπη θαη έζηι ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.  
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ηελ πνξεία ηεο αθήγεζεο, ν Βάζηαο ηαμηδεχεη ζηε Μπηηιήλε, ηνλ ηφπν 

θαηαγσγήο ηεο λεαξήο Βνχιαο, γηα λα ηε ζπλαληήζεη. Μφιηο θηάλεη ζην κηθξφ ιηκάλη, 

παξαηεξεί «ηφ ἀκθηζεαηξηθφ ρηίζηκν ηῆο πνιηηείαο κέ ηή γξαθηθή ἀξρηηεθηνληθή»
58

 

θαη ηηο δχν εθθιεζίεο δηαθνξεηηθνχ ξπζκνχ. Μεηά απφ κεξηθέο ψξεο απνθαζίδεη λα 

επηζθεθζεί ηνλ Γηεζπληή ηεο ηξάπεδαο ηνπ λεζηνχ, νπφηε πεξπαηά ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Μαθξχ Γηαινχ. Ζ αηθλίδηα εκθάληζή ηνπ αλαζηαηψλεη ηνλ Γηεπζπληή, ηνλ νπνίν 

θαζεζπράδεη ν Βάζηαο ιέγνληάο ηνπ φηη έρεη έξζεη γηα δηαθνπέο. Οη δχν άληξεο 

πεξπαηνχλ ζηνλ παξαζαιάζζην δξφκν ηεο πεξηνρήο θαη παξαηεξνχλ ηα πεξηπνηεκέλα 

ζπίηηα πίζσ απφ ηνπο θήπνπο, ην γεκάην βιάζηεζε βνπλφ θαη ηελ ήξεκε ζάιαζζα. 

πδεηνχλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο αλεζπρίεο, κέρξη πνπ θηάλνπλ ζε κία κππξαξία 

ζην ιηκάλη. Σα ζρφιηα ησλ αλζξψπσλ γχξσ ηνπ, πνπ απνξνχλ γηα ηνλ μέλν πνπ 

θάζεηαη παξέα κε ηνλ Γηεπζπληή, ηνπ ζπκίδνπλ ηηο ξψζηθεο επαξρίεο πνπ γπξλνχζε ηα 

ρξφληα ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο, φπνπ ηνλ αληηκεηψπηδαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βξεη ηε Βνχια, θηλείηαη ζηνπο ζηελνχο δξφκνπο ηεο πφιεο 

κε ηα αλαηνιίηηθα ρξψκαηα θαη, ηειηθά, ηε ζπλαληά έμσ απφ ηνλ Γεκνηηθφ Κήπν. Ζ 

γλσξηκία ηνπ Βάζηα κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο θνπέιαο ηνχ δίλεη ηελ επθαηξία λα 

επηζθεθζεί ην παξαζαιάζζην ζπίηη ηνπο ζηε λφηηα πιεπξά ηεο πφιεο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα κηθξφ θαη παξαηεκέλν νίθεκα πνπ καξηπξά ηελ αλέρεηά ηνπο θαη πξνθαιεί ηε 

ζπκπφληα ηνπ ήξσα. Οξφζεκα θαη θφκβνπο απνηεινχλ γηα ηνλ ίδην θαη ηα 

αθεγεκαηηθά πξφζσπα κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή ζηε Μπηηιήλε ην θεληξηθφ 

δαραξνπιαζηείν θαη ην μελνδνρείν ηεο «Μεγάιεο Βξεηαλίαο» πνπ έρεη ζέα ζην ιηκάλη 

θαη ζηηο απέλαληη κηθξαζηαηηθέο αθηέο.  

ε κεηαγελέζηεξν ζεκείν ηεο αθήγεζεο, ν Γηνχγθεξκαλ εθπξνζσπεί ηνπο 

Έιιελεο θισζηνυθαληνπξγνχο ζην ζπλέδξην ηεο Βνπδαπέζηεο. Δθεί, ηνπ 

δεκηνπξγνχλ ζεηηθή εληχπσζε νη «πιαηηνί δξφκνη κέ ηήλ ὀξζνινγηζκέλε 

νἰθνδφκεζε, κέ ηή κειεηεκέλε πνιενδνκηθά πξννπηηθή»,
59

 ε πεξηπνηεκέλε εκθάληζε 

ησλ θαθελείσλ θαη ηα θαζαξά πεδνδξφκηα. Γλσξίδεη αξθεηά ζεκεία ηεο πφιεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ πεξα, ην βαζηιηθφ παιάηη, ην «Υαιαζκπάζηπα – ην Μεηεξίδη 

ησλ Φαξάδσλ», ην Μέγαξν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κε ηνλ πνιπγσληθφ ηξνχιν θαη ηνλ 

Ναφ ηεο ηέςεο, ζεκαληηθά νξφζεκα ηεο Βνπδαπέζηεο. ηα πνιπηειή θέληξα-

εζηηαηφξηα «Άγγιη Κηφζθ», «Κηο Ρνπαγηάι» θαη «Gundel», θαζψο θαη ζην θακπαξέ 

«Αξηδφλα» ν Βάζηαο θαη ε παξέα ηνπ απνιακβάλνπλ ην πνηφ θαη ην θαγεηφ ηνπο. 
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ξηα κεηαμχ ρσξηθψλ αληηζέζεσλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ε ηνμσηή γέθπξα 

Έξηζεκπεηρηλη (Γέθπξα Διηζάβεη), ε επηβιεηηθή γέθπξα Λάληζρηλη (Αιπζηδσηή 

Γέθπξα) θαη ν πνηακφο Γνχλαβεο, θαζψο ελψλνπλ θαη δηαρσξίδνπλ πεξηνρέο ηεο 

πφιεο.  

Ο Βάζηαο θαίλεηαη λα ελζνπζηάδεηαη απφ ηελ επξσπατθή πφιε πνπ δηαθέξεη 

αξθεηά απφ ηελ Διιάδα. Δπηζπκεί λα γλσξίζεη ην λέν κέξνο, νπφηε θηλείηαη δίρσο 

ζθνπφ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ επηζθέπηεηαη ηελ ηξάπεδα ηεο νπγγξηθήο πξσηεχνπζαο. 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ράξηε πνπ ηνπ έδσζαλ ζην μελνδνρείν, πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνπο 

θεληξηθνχο δξφκνπο θαη ζηα νξφζεκα θαη παξαηεξεί ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ θηεξίσλ 

πνπ απνηππψλνπλ ηε γνηζηθή ηέρλε. Ζ εηθφλα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ μεδηπιψλεηαη κέζα 

απφ ηελ θίλεζή ηνπ ζηελ πφιε, ηηο επαγγεικαηηθέο επηζθέςεηο ζηελ Σξάπεδα, ηνπο 

πεξηπάηνπο κε ηε Βίικα, ηε γπλαίθα πνπ γλσξίδεη ζηε Βνπδαπέζηε αιιά θαη κε ηνλ 

αδειθφ ηνπ, χιβεζηξν, πνπ ζπλαληά ηπραία ζην πλέδξην. Σα αμηνζέαηα γχξσ απφ 

ηνλ Γνχλαβε εληππσζηάδνπλ ηνπο δχν άληξεο πνπ γνεηεχνληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο 

θσηαςίεο ησλ θηεξίσλ θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο. Καηά ηε δηακνλή ηνπ 

ζηελ πφιε, ν Γηνχγθεξκαλ δηαζθεδάδεη ζε εζηηαηφξηα κε δηαθνξεηηθέο γεπζηηθέο 

επηινγέο θαη ζε θακπαξέ, θπθινθνξεί πεδφο ή κε ην απηνθίλεην θαη γλσξίδεη αξθεηέο 

πηπρέο ηεο πφιεο πνπ ηνπ πξνθαινχλ κεγάιε επραξίζηεζε. 

Μεηά ηε Βνπδαπέζηε, ν Γηνχγθεξκαλ ηαμηδεχεη ζηε Γθξελφκπι ηεο Γαιιίαο 

γηα λα αλαδεηήζεη ηε κεηέξα ηνπ, πνπ έρεη λα ηε δεη αξθεηέο δεθαεηίεο απφ ηφηε πνπ 

εγθαηέιεηςε ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη έθπγε απφ ην Σάκεξθνξο. Ο χιβεζηξνο ηνπ έρεη 

δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ην κέξνο πνπ εξγάδεηαη, νπφηε βξίζθεηαη ζε κία παιηά 

ζπλνηθία ηεο Γθξελφκπι, ηεο νπνίαο ην φλνκα δελ αλαθέξεηαη. Ο Βάζηαο παξαηεξεί 

ηα θαθνθηηαγκέλα θαη παξαηεκέλα ζπίηηα ηεο, ηηο ζθνηεηλέο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα 

κε ην ειάρηζην θσο. Σν ζνιφ λεξφ ζην απιάθη ηνπ δξφκνπ θαη νη άζρεκεο κπξσδηέο 

ηεο κνχριαο θαη ηεο αθαζαξζίαο πνπ αλαδχνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ 

ζπλζέηνπλ έλα εγθαηαιειεηκκέλν ηνπίν. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βξεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο, πεξπαηά ζε έλαλ ζηελφ δξφκν κε κηζνθσηηζκέλα καγαδηά θαη 

δηαβάδεη ηηο επηγξαθέο ηνπο. Απφ ην ζνθάθη βγαίλεη ζε έλα ζηαπξνδξφκη, φπνπ ν 

δξφκνο ρσξίδεηαη ζε δχν ζηελάθηα. Αθνινπζψληαο ηπραία ηελ αξηζηεξή δηαδξνκή, 

βγαίλεη θάησ απφ ηα ζπίηηα, ζε «ζηνέο ρακειέο θαί ζθνηεηλέο, κέ θνιφλεο θαί ρακειά 

ηφμα».
60

 Οη εξεπλεηηθέο ηνπ καηηέο ζηακαηνχλ κφιηο αληηθξίδεη ηελ ηδακέληα πφξηα 
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κε ηελ επηγξαθή «Café des Arcades». Δίλαη ην κέξνο πνπ ςάρλεη γηα λα ζπλαληήζεη 

ηε κεηέξα ηνπ. Ζ θίλεζή ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε απηή ηε ζπλνηθία ηεο πφιεο, εθφζνλ 

έρεη ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. Χζηφζν, κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ café θαη, 

θαη‟επέθηαζε ηεο κεηέξαο ηνπ, αλαδεηθλχεη ηελ εηθφλα ηεο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο 

πνπ θαλεξψλεη ηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ πξνθαιεί παξάμελα ζπλαηζζήκαηα.  

Αξγφηεξα, ν Γηνχγθεξκαλ ηαμηδεχεη ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα επηζθεθζεί ην 

εξγνζηάζην ηεο «Γφξηπλνο» ηεο νηθνγέλεηαο θιαβνγηάλλε θαη λα αλαιάβεη, ηειηθά, 

ηε δηεχζπλζή ηνπ. Με ηνλ θίιν ηνπ, Μηράιε Καξακάλν, θηλνχληαη απφ ην αεξνδξφκην 

πξνο ηελ πφιε, πξνζπεξλψληαο ηε Γεσξγηθή ρνιή θαη ηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο 

αγξνηηθέο εθηάζεηο. Πεξλνχλ απφ ηελ πεξηνρή Νηεπφ κε ηα «παιαητθά ζπίηηα κέζα ζέ 

θήπνπο, εἶδνο βίιεο ξπζκνῦ fin de siècle, ἀξθεηά ἄζρεκεο θαί παξακειεκέλεο»,
61

 

θαζψο ν Καξακάλνο ηνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλνηθία. Παξαηεξνχλ ηα 

πξφρεηξα θαηαζθεπαζκέλα καγαδηά θαη ηα ειάρηζηα θαηλνχξηα αιιά θαθφγνπζηα 

ζπίηηα. Πεξλψληαο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, δηαζρίδνπλ ηελ νδφ Σζηκηζθή θαη 

ζρνιηάδνπλ ηα θαθνθηηαγκέλα νηθνδνκήκαηά ηεο. Ο ήξσαο δηακέλεη ζην μελνδνρείν 

Μεληηηεξξάλεαλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη πεξίεξγν σο θηήξην θαη κε αθαλφληζην 

ξπζκφ. Δθεί, απνιακβάλεη ην θαγεηφ θαη ην πνηφ ηνπ, ρνξεχεη θαη ζπλαληά 

ζπλαδέιθνπο. ηνλ δξφκν ησλ δχν αληξψλ πξνο ην εξγνζηάζην, ζπλαληνχλ κία 

βξψκηθε παξαιία ζηελ πεξηνρή Μπεμηλάξ, γεκάηε νηθφπεδα πνπ ζπλζέηνπλ κία κε 

ειθπζηηθή εηθφλα. Μεηά ην πέξαο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, πεξλνχλ 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο θιαβνγηάλλε θαη δηαζθεδάδνπλ 

ζηε Λέζρε ηνπ Σέληο ζην Νηεπφ πίλνληαο θαη ρνξεχνληαο δίπια ζηε ζάιαζζα. Καηά 

ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, ν Βάζηαο πξνηηκά λα θνιπκπά κφλνο ζηελ 

έξεκε αθξνγηαιηά ζην Μηθξφ Καξακπνπξλνχ.  

 

 

1.4 Η περηπιάλεζε ως αλάγλωζε ηοσ αζηηθού τώροσ ζηολ Γιούγκερμαν 

Ο Georg Simmel, κε ηηο κειέηεο ηνπ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο κεγαινππφιεηο, 

έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο κέζα απφ ηελ νπηηθή ζθνπηά 
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ηνπ πεξηπιαλψκελνπ αζηνχ.
62

 Χο ραξαθηεξηζηηθφηεξνπο ηχπνπο πεξηπιαλψκελσλ 

αλαθέξεη ηνλ «αιήηε» θαη ηνλ «ηπρνδηψθηε», νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ κία έκθπηε 

ηάζε γηα δηαξθή αιιαγή ηφπνπ.
63

 Οη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ηνπο αληηκεησπίδνπλ ζαλ 

θπζηθνχο ερζξνχο, εθφζνλ επεξεάδνπλ ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο ιφγσ ηεο έληνλεο 

θηλεηηθφηεηάο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ν καζεηήο ηνπ Simmel Walter Benjamin κειέηεζε 

ηε κνξθή ηνπ πιάλεηα θάλνληάο ηελ επξέσο γλσζηή σο έλα απφ ηα βαζηθά κνηίβα ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο ζην έξγν ηνπ Charles Baudelaire. 

Ζ κνξθή ηνπ πιάλεηα ζην πιαίζην ηεο αζηηθήο πεξηπιάλεζεο έρεη σο 

αθεηεξία, θαηά έλα κέξνο, ην δηήγεκα ηνπ Edgar Allan Poe «Ο άλζξσπνο ηνπ 

πιήζνπο» (1840), ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην Λνλδίλν ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 19νπ 

αηψλα. Ο αθεγεηήο, θαζηζκέλνο ζε έλα θαθελείν, παξαηεξεί ην ινλδξέδηθν πιήζνο 

ζε πνιπζχρλαζην δξφκν ηεο πφιεο θαη, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δηαθξίλεη δηάθνξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, θαηεγνξηνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο κε βάζε ηα εμσηεξηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά.
64

 Έλαο ειηθησκέλνο άλδξαο κε ηδηαίηεξε έθθξαζε ηξαβά ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θαη απνθαζίδεη λα ηνλ αθνινπζήζεη. Πεξπαηψληαο πίζσ απφ ηνλ 

άγλσζην, επεμεξγάδεηαη ηα θζαξκέλα ξνχρα θαη ην αλάζηεκά ηνπ, θαζψο θαη ηε 

δπζθνιία ηνπ ζην πεξπάηεκα, φηαλ πξνρσξά ζηε κεγάιε ιεσθφξν. Ζ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ κεηαβάιιεηαη ηε ζηηγκή πνπ βγαίλνπλ ζηνλ ιηγφηεξν πνιπζχρλαζην δξφκν. 

Πεξπαηά δηζηαθηηθά, κε πην αξγφ ξπζκφ θαη ρσξίο εκθαλή ζθνπφ. Αληηζέησο, ζηελ 

θαηάκεζηε απφ θφζκν πιαηεία δηέξρεηαη αλάκεζα απφ ηνπο δηαβάηεο 

επαλαιακβάλνληαο επίκνλα ηηο ίδηεο δηαδξνκέο. Ο αθεγεηήο δηαθξίλεη ηηο κεηαβνιέο 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ειηθησκέλνπ, ην θελφ βιέκκα ηνπ, ηελ αγσλία θαη ηελ ηαξαρή 

ηνπ θάζε θνξά πνπ ιηγνζηεχεη ν θφζκνο. Γηα ηνλ Poe, ν άγλσζηνο ειηθησκέλνο είλαη 

«ν άλζξσπνο ηνπ πιήζνπο»,
65

 πνπ ην αλαδεηά δηαξθψο ζαλ λα εμαξηάηαη ε χπαξμή 

ηνπ απφ απηφ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κία αιινπξφζαιιε θηλεηηθφηεηα θαη παξαλντθή 

ελεξγεηηθφηεηα. Ζ δηείζδπζή ηνπ ζην πιήζνο ηνλ θαζεζπράδεη θαη ηαπηφρξνλα ηνπ 

δεκηνπξγεί άγρνο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εζσηεξηθήο εξεκίαο. Σν πιήζνο ηνπ Poe, 
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ζχκθσλα κε ηνλ Benjamin,
66

 παξνπζηάδεηαη ζθνηεηλφ θαη λεπξηθφ, κε 

απηνκαηνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ζαλ αληίδξαζε ζε ζνθ, ζε αληίζεζε κε ηε καληαθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ εκθαλίδεη ν άλζξσπνο ηνπ πιήζνπο.  

Σν κνηίβν ηνπ πιήζνπο θπξηαξρεί θαη ζην έξγν ηνπ Baudelaire Ο δσγξάθνο 

ηεο κνληέξλαο δσήο (1863) κε ηε δηαθνξά φηη δελ ηνπνζεηείηαη ζην Λνλδίλν ηνπ Poe 

αιιά ζην ππθλνθαηνηθεκέλν Παξίζη, νχηε εζηηάδεηαη ζε θνηλσληθέο ηάμεηο θαη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο αιιά ζε κηα άκνξθε κάδα πεξαζηηθψλ, ζην θνηλφ ηνπ δξφκνπ. 

Αλάκεζά ηνπ πεξηδηαβαίλεη κε επθηλεζία θαη ακεξηκλεζία ν πιάλεο –flâneur ζην 

έξγν ηνπ Baudelaire, αξλνχκελνο λα ζπκβηβαζηεί κε ηηο επηηαγέο ηεο βηνκεραληθήο 

θνηλσλίαο. Υξεηάδεηαη ειεχζεξν ρξφλν θαη ρψξν
67

 γηα λα πεξηπιαλεζεί φπνπ ν ίδηνο 

επηιέγεη ρσξίο άγρνο θαη ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηνπο γνξγνχο ξπζκνχο ηεο 

κεηξφπνιεο.
68

  

Μέζα απφ ηελ πεξηπιάλεζε ν άλζξσπνο κπνξεί λα  επεμεξγαζηεί ζηνηρεία ηεο 

πφιεο θαη λα βξεη ζεκεία ηνπ παξειζφληνο πνπ ζπκπνξεχνληαη κε ην παξφλ. Ζ 

πεξηπιάλεζε ηνπ flâneur δελ είλαη έλαο άζθνπνο πεξίπαηνο αιιά κία αλαζεψξεζε θαη 

επαλεμέηαζε ηνπ άζηεσο, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ην πιήζνο. Ο πιάλεο είλαη ν 

παξαηεξεηήο ή ν ληεηέθηηβ πνπ πάληα ςάρλεη, ζεκεηψλεη θαη ηαμηλνκεί, απηφο πνπ 

επηδηψθεη λα βπζηζηεί ζηηο αηζζήζεηο ηεο πφιεο θαη λα «θνιπκπήζεη» αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο.
69

 Γίλεηαη ν αλαζηνραζηηθφο παξαηεξεηήο ηνπ πιήζνπο θαη βξίζθεηαη 

κέζα θαη έμσ απφ απηφ, θαζψο δελ είλαη νχηε νξηζηηθά παξαδνκέλνο ζηελ 

θαληαζκαγνξία ηεο κεηξφπνιεο, νχηε απφιπηα ηαπηηζκέλνο κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ 

πιήζνπο.
70

 Μέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ Benjamin, ν πιάλεο εμειίρζεθε ζε 
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«ελλνηνινγηθφ εξγαιείν» γηα ηελ απφδνζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ζε 

ελζάξθσζε ηεο κεηξνπνιηηηθήο εκπεηξίαο.
71

 ε γεληθέο γξακκέο, ζεσξήζεθε κία 

ππνθεηκεληθή αλάγλσζε ηνπ Poe κέζσ ηνπ Baudelaire θαη ηνπ Benjamin.
72

  

Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηνχγθεξκαλ ζην νκψλπκν έξγν ηνπ 

Καξαγάηζε κνηάδνπλ κε απηά ηνπ πιάλεηα. πγθεθξηκέλα, κφιηο ν ήξσαο θηάλεη 

ζηελ Διιάδα, απνθαζίδεη λα κείλεη ζε έλα μελνδνρείν ηνπ Πεηξαηά πνπ έρεη ζέα φιν 

ην ιηκάλη. Σελ επφκελε κέξα, βγαίλεη ζηνλ δξφκν αλαπνθάζηζηνο θαηά πνχ λα 

θαηεπζπλζεί. Θέιεη λα γλσξίζεη ηνλ ηφπν πνπ ζα πεξάζεη ηα ππφινηπα ρξφληα ηεο 

δσήο ηνπ θαη, έηζη, πξνρσξά πξνο ην ιηκάλη, αθνχ έρεη αξθεηή θίλεζε θαη θαζαξία. 

Γλσξίδεη φηη δελ έρεη θάπνηα ππνρξέσζε, νχηε βηάδεηαη λα βξεη δνπιεηά εθφζνλ ε 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε είλαη αξθεηά θαιή. Απνθαζίδεη πσο ζα κειεηήζεη ηνλ 

ηφπν «κέ ηήλ ἡζπρία ηνπ».
73

 Οη γπλαίθεο πνπ πεξπαηνχλ γχξσ ηνπ ηνχ θεληξίδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη αξρίδεη λα ηηο πεξηεξγάδεηαη. Παξαηεξεί ηελ ειηνθακκέλε θαη 

ζθνπξφρξσκε επηδεξκίδα ηνπο, ηα πφδηα θαη ηα κάηηα ηνπο, «κάηηα πνχ κηιᾶλ∙ πνχ 

ὑπφζρνληαη».
74

 Πεξπαηά κπξνζηά απφ δχν βαξθάξεδεο θαη δηαθξίλεη ην θέθη ζηα 

κάηηα ηνπο, ελψ κεηά απφ έλα ζχληνκν πεξηζηαηηθφ πάιεο αλάκεζά ηνπο, ν 

Γηνχγθεξκαλ επηηαρχλεη ην βήκα ηνπ θαη αλαθαηεχεηαη ζην πιήζνο. Καηεπζχλεηαη ζε 

δξφκνπο ζθνηεηλφηεξνπο θαη κεηά, κε βήκα γνξγφ, βγαίλεη ζε δξφκνπο πξνο ηελ 

Σεξςηζέα. Μφιηο πηα αληηιακβάλεηαη φηη νη δχν άληξεο δελ ηνλ θπλήγεζαλ, 

επηβξαδχλεη ην πεξπάηεκά ηνπ θαη αλεβαίλεη ηε ιεσθφξν σθξάηνπο. Κνηηά ηηο 

θσηεηλέο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηνπο δηαβάηεο πνπ γεκίδνπλ ηνλ δξφκν κε 

ραξνχκελε δηάζεζε. Γηαθξίλεη ηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ πνπ επηζηξέθνπλ ζηα 

ζπίηηα ηνπο, ηνλ άβνπιν ηξφπν πνπ πεξπαηνχλ ηα θνξίηζηα ησλ εξγνζηαζίσλ, ηηο 

λνηθνθπξέο πνπ ςσλίδνπλ θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ ζρνιάζεη. 

ινη απηνί πξνρσξνχλ αξγά γηα λα απνιαχζνπλ ηνλ θαζαξφ αέξα θαη ηνλ λπρηεξηλφ 

νπξαλφ. 

Κάπνηα ζηηγκή, ν Γηνχγθεξκαλ θηάλεη κπξνζηά ζε έλα θαηάζηεκα ξνχρσλ θαη 

θνηηά ηηο θνχθιεο ηεο βηηξίλαο πνπ θνξνχλ θηελά θνζηνχκηα, ελψ γχξσ ηνπο 

ππάξρνπλ γξαβάηεο, πνπθάκηζα θαη άιια είδε έλδπζεο. Αθνχ ςσλίδεη θάηη γηα λα 

μεθνξησζεί ηε ζηνιή πνπ έρεη θέξεη απφ ηε ρψξα ηνπ, ζπλερίδεη ηε βφιηα ηνπ κε 
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γνξγφ ξπζκφ. Ζ δηάζεζή ηνπ είλαη αξθεηά θαιή, ρακνγειά θαη ζθπξίδεη ξπζκηθά, 

θαζψο δελ μερσξίδεη πιένλ απφ ηνπο ππφινηπνπο δηαβάηεο. Ζ επηβιεηηθή ηνπ εηθφλα 

είρε ηξαβήμεη ηα βιέκκαηα ησλ πεξαζηηθψλ, πνπ γεινχζαλ κε ην παξάμελν γηα 

εθείλνπο ζέακα. Ζ λέα ελδπκαζία ηνχ πξνζθέξεη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη 

θαίλεηαη ηαηξηαζηή κε ηελ εκθάληζε ησλ ληφπησλ. Με γλσξίδνληαο ηα θαηλνχξηα 

κέξε, πξνρσξά «ἄζθνπα, κφλν θαί κφλν γηά λά πεξπαηάεη».
75

 Σπραία βγαίλεη ζην 

Παζαιηκάλη, φπνπ κεξηθέο παξέεο θάλνπλ βφιηα ζηελ ήζπρε πξνθπκαία. Ζ εηθφλα 

ησλ θνξηηζηψλ πνπ πεξπαηνχλ αλά δπάδεο, θαη φρη κφλν, ηνπ γελλνχλ ηελ απνξία γηα 

ηελ εξσηηθή δσή ησλ Διιελίδσλ. Σειηθά, θηάλεη ζηελ Σξνχκπα θαη, αθνχ βιέπεη ηε 

θσηεηλή επηγξαθή ελφο θακπαξέ, κπαίλεη ζε κία αίζνπζα βξψκηθε θαη αθήλεηαη ζην 

αιθνφι θαη ηε ζπληξνθηά ησλ γπλαηθψλ.  

Γηαθξίλνπκε, ινηπφλ, κία πεξηπιάλεζε δίρσο ζθνπφ, καθξηά απφ ηηο ηαρχηεηεο 

θαη ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο ηεο κεγαινχπνιεο. αλ έλαο flâneur ηνπ Benjamin, ν 

ήξσαο ράλεηαη κέζα ζην πιήζνο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ αλαζηνραζηηθφο παξαηεξεηήο 

ηνπ. Οη ιεπηνκέξεηεο πνπ εληνπίδεη ζηελ εκθάληζε, ην βιέκκα θαη ηε δηάζεζε ησλ 

πεξαζηηθψλ, καξηπξνχλ ηελ έληνλε παξαηεξεηηθφηεηά ηνπ. Κνηηάδεη ηηο βηηξίλεο θαη 

ηηο επηγξαθέο ησλ θαηαζηεκάησλ, πεξλψληαο απφ δξφκνπο εκπνξηθνχο. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε θαηά θάπνην ηξφπν ησλ αλζξψπσλ ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο  ησλ 

ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ λνηθνθπξψλ, θαζψο επίζεο θαη νη 

κεηαβνιέο ζηνλ ξπζκφ πνπ πεξπαηά, ζπκίδνπλ ηνλ αθεγεηή θαη ηνλ άγλσζην 

ειηθησκέλν ηνπ Poe. Βέβαηα, ν ειηθησκέλνο ηνπ Poe πεξπαηά γξήγνξα γηα λα βγεη 

απφ ηα ζνθάθηα ζηνπο πνιπζχρλαζηνπο δξφκνπο, ψζηε λα θαιχςεη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ ηνπ κέζα ζηνλ θφζκν. Αληηζέησο, ν Γηνχγθεξκαλ ζέιεη λα 

ραζεί κέζα ζην πιήζνο γηα λα κελ ηνλ εληνπίζνπλ νη άληξεο κε ηνπο νπνίνπο ήξζε ζε 

ζχγθξνπζε ή ε αζηπλνκία, πνπ ππνςηάδεηαη φηη ηνλ θαηαδηψθεη. Σαπηφρξνλα, φκσο, 

ν ήξσαο επηηπγράλεη κέζα απφ ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ ηελ αλάγλσζε ηνπ αζηηθνχ 

ρψξνπ ηνπ Πεηξαηά. Πεξπαηά ζε θεληξηθνχο δξφκνπο, ράλεηαη ζε ζθνηεηλά ζνθάθηα, 

θηλείηαη ζε ιεσθφξνπο θαη αλαθαιχπηεη θαηαζηήκαηα θαη ζηέθηα πνπ δηαζθεδάδνπλ 

νη ληφπηνη. Ο Πεηξαηάο, πνπ είλαη εληειψο άγλσζηνο γηα ηνλ Βάζηα, θαζψο κφιηο έρεη 

θηάζεη ζηελ Διιάδα, αξρίδεη θαη μεδηπιψλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ θαη γίλεηαη 

φιν θαη πην νηθείνο θάζε θνξά πνπ πεξπαηά ζηνλ ηφπν απηφ. 
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Άιιε κία δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ήξσαο έξρεηαη ζε επαθή κε 

θάπνηνπο αγλψζηνπο πνπ ζπλαληά, ελψ ν flâneur θξαηά απνζηάζεηο απφ ην πιήζνο. Ο 

Γηνχγθεξκαλ αθνχεη δχν βαξθάξεδεο πνπ ζρνιηάδνπλ πεξηθξνλεηηθά ηε ζηνιή ηνπ 

θαη γεκάηνο ζπκφ ρηππά κε γξνζηέο ηνλ έλαλ απφ απηνχο. Ο θαβγάο ηνπο θξαηά κφιηο 

ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη ν ήξσαο θεχγεη, αθήλνληαο ηνπο άληξεο αλαίζζεηνπο. Σν 

πεξηζηαηηθφ ζνξπβεί ηνλ θφζκν, πνπ θσλάδεη θαη ηξέρεη πξνο ην κέξνο ηνπ. Ο ίδηνο 

θαηαθέξλεη λα μεθχγεη θαη ηφηε απνθαζίδεη φηη πξέπεη λα απαιιαγεί απφ ηε ζηνιή, 

πνπ κφλν απαξαηήξεηε δελ ζα πεξλνχζε απφ ηελ αζηπλνκία ηνπ Πεηξαηά. Αξγφηεξα, 

ζπλνκηιεί κε ηνλ ζπξσξφ ηνπ μελνδνρείνπ, κε ηνλ νπνίν ζπλαληηνχληαη ηπραία ζηνλ 

δξφκν. Έλα ειβεηηθφ λφκηζκα είλαη αξθεηφ γηα λα δσξνδνθήζεη ηελ ερεκχζεηά ηνπ, 

ψζηε λα κελ πεη ζε θαλέλαλ γηα ηε ζηξαηησηηθή ζηνιή πνπ θνξνχζε φηαλ έθηαζε ζηε 

ρψξα. Πξνο ην ηέινο ηεο βφιηαο ηνπ έξρεηαη ζε ζηελφηεξε επαθή κε κία άγλσζηε 

θνπέια πνπ πεξπαηά κφλε ηεο. Σελ αθνινπζεί πεξλψληαο κέζα απφ ζηελνχο δξφκνπο 

θαη έξεκα ζπίηηα, κέρξη πνπ ηελ ηξαβά ζε κία ήζπρε γσληά. Οη βίαηεο εξσηηθέο ηνπ 

θηλήζεηο απσζνχλ ηε γπλαίθα, πνπ ράλεηαη γξήγνξα κέζα ζην ζθνηάδη. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, αλαθέξνληαη θαη άιιεο πεξηπιαλήζεηο, κε 

ιηγφηεξεο φκσο ιεπηνκέξεηεο. Ο Βάζηαο πεξηπιαληέηαη δίρσο ζθνπφ ζην Παζαιηκάλη 

κεηά απφ έλαλ ηζαθσκφ ηνπ κε ηε λεαξή Κηθή, κία απφ ηηο πεξηζηαζηαθέο 

ζπληξφθνπο ηνπ. Αηζζάλεηαη πηθξία θαη απφιπηε κνλαμηά, νπφηε βγαίλεη λα 

πεξπαηήζεη ζηνλ δξφκν ηεο Καζηέιαο πξνο ην Παζαιηκάλη. Σν κέξνο είλαη ήζπρν θαη 

έξεκν απφ αλζξψπνπο, σζηφζν δηαθξίλεη κεξηθνχο δηαβάηεο πνπ ηνλ πξνζπεξλνχλ 

βηαζηηθνί. Μφιηο θηάλεη ζην Ναπηηθφ Ννζνθνκείν, απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη 

πεξλψληαο κπξνζηά απφ ην Σνχξθηθν Πξνμελείν, φπνπ ζπλαληά ηνλ Αληψλε 

ηαβάδν. Παξέα κε ηνλ θίιν ηνπ, πεξπαηνχλ ζηελ πξνθπκαία ηεο Πεηξατθήο, πεξλνχλ 

έμσ απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν «πιέληηη» θαη νδεγνχληαη πξνο ην ζπίηη ηνπ 

ηειεπηαίνπ.  

Σν πιήζνο ηνπ Πεηξαηά είλαη πάληα παξφλ ζηηο βφιηεο ηνπ Γηνχγθεξκαλ. Ο 

Καξαγάηζεο ην ραξαθηεξίδεη «πνιχρξσκν θαί βνεξφ»,
76

 γηα λα δψζεη έκθαζε ζηελ 

πνιπθνζκία ηνπ ιηκαληνχ. Οη άλζξσπνη πεξπαηνχλ ρσξίο βηαζχλε, απνιακβάλνληαο 

ηα ρξψκαηα ηνπ νπξαλνχ θαη δίλνπλ ζπρλά ηελ αίζζεζε φηη είλαη απαιιαγκέλνη απφ 

έγλνηεο θαη ππνρξεψζεηο. ηαλ ηειεηψλεη ε κέξα, νη θεληξηθνί δξφκνη γεκίδνπλ κε 

θφζκν. Ο Γηνχγθεξκαλ ζπλαληά θνπέιεο απφ ηελ επαξρία θαη απφ ρσξηά, δαιηζκέλεο 
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απφ ηελ θίλεζε ηεο πνιηηείαο, αιιά θαη ληφπηνπο πνπ θαηαθιχδνπλ ηνπο δξφκνπο κε 

γέιηα, θσλέο θαη θαβγάδεο. Απηνί πνπ εξγάδνληαη ζε ζθιεξέο δνπιεηέο παίξλνπλ 

εμαληιεκέλνη ηνλ δξφκν ηεο επηζηξνθήο γηα ην ζπίηη ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

κηθξναζηηθφ θφζκν πνπ γεκίδεη ηα θαθελεία ζηελ πιαηεία θαη ηα πεδνδξφκηα ζηελ 

πξνθπκαία ηνπ Παζαιηκαληνχ. Άλζξσπνη φισλ ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ηάμεσλ θαη φισλ ησλ ειηθηψλ ζπλζέηνπλ ην πεηξαηψηηθν πιήζνο πνπ πεξηγξάθεη ν 

Καξαγάηζεο ζην έξγν ηνπ.  

ηα ίδηα κέξε ηνπ Πεηξαηά πεξηπιαληέηαη θαη ε Αιθκήλε Γηαγθνπνχινπ κεηά 

ηελ επηζηξνθή ηεο απφ ηνλ Πχξγν θαη ην ηαμίδη πνπ έθαλε κε ηνλ αδεξθφ ηεο. Γεκάηε 

ζθέςεηο γηα ηνλ ζάλαην ηνπ άληξα πνπ είρε κφιηο γλσξίζεη θαη ζα παληξεπφηαλ, 

πεξπαηά «ρσξίο λά πεγαίλεη πνπζελά».
77

 Κηλείηαη αζηακάηεηα απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ 

ειεθηξηθνχ ζην Σεισλείν θαη απφ εθεί ζηε ζθνηεηλή πξνθπκαία, ζηελ Σξνχκπα θαη 

ζην ιηκάλη ηεο Εέαο. Πεξηεξγάδεηαη ηα ζθνηεηλά βαπφξηα, ην θαΐθη πνπ κπαίλεη ζην 

ιηκάλη γεκάην θφζκν, ηνπο εξγάηεο πνπ μεθνξηψλνπλ ηα ςαξνθάηθα θαη ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο λχρηαο. Δίλαη δηαθνξεηηθνί, χπνπινη θαη πεξπαηνχλ ζθπθηνί ρσξίο 

ζθνπφ. ηνλ δξφκν ηεο επηζηξνθήο απνθαζίδεη λα δψζεη ηέινο ζηε δσή ηεο θαη 

πέθηεη ζηε ζάιαζζα ρσξίο θαλέλαλ δηαζηαγκφ. Μέζα ζε έλα θιίκα δπζαξέζθεηαο θαη 

κνλαμηάο, ε Αιθκήλε ηξηγπξίδεη ζε κέξε πνπ ηεο είλαη νηθεία. Καζψο πεξπαηά, 

αλαινγίδεηαη φζα ηεο έρνπλ ζπκβεί θαη ηαπηφρξνλα παξαζχξεηαη απφ ηηο εηθφλεο ηνπ 

αζηηθνχ ρψξνπ. Ζ θίλεζε θαη ε εκθάληζε ησλ πεξαζηηθψλ θαη ησλ εξγαηψλ ζηνπο 

θεληξηθνχο θαη ζηνπο απφκεξνπο δξφκνπο ηνπ Πεηξαηά, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Γηνχγθεξκαλ, εηζάγνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηελ αλζξσπνγεσγξαθία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ςπρίαηξνο θαη ζχληξνθνο 

ηεο Βνχιαο, Γηψξγνο Μάδεο, θηλείηαη ζηε Βηέλλε. ε κηα βφιηα ηνπ ζηνλ ηφπν πνπ 

δεη αξθεηά ρξφληα ιφγσ ησλ ζπνπδψλ ηνπ, «παξαδέρηεθε πψο βαξηφηαλ λά πάεη ζηήλ 

Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή».
78

 Έηζη, απνθαζίδεη λα αιιάμεη δηαδξνκή. Αληί λα 

αθνινπζήζεη θαλνληθά ηνπο κηθξφηεξνπο δξφκνπο ηεο παιηάο πφιεο, γηα λα βγεη απφ 

ην Γθξάκπελ ζηε Βνηίθ Κίξρε, ζηξίβεη αξηζηεξά θαηά ηε Υφθκπνπξγθ. Ο 

ειηφινπζηνο θαηξφο ηεο ρεηκσληάηηθεο εκέξαο ηνχ πξνθαιεί ηελ επηζπκία λα 

πεξπαηήζεη ρσξίο ζπληξνθηά, καθξηά απφ ηηο έλλνηεο ηεο δνπιεηάο ηνπ. Βαδίδεη 

απέλαληη απφ ην Παξιακέλη θαη ην Ραηράνπο, παξαηεξψληαο ηα παηδηά κε ηηο 

ληαληάδεο θαη ηηο δαζθάιεο πνπ απνιακβάλνπλ ηε ιηαθάδα, ηα βαξηά ξνχρα ηνπο πνπ 
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ηνπο πξνθπιάζζνπλ απφ ην θξχν, αθφκα θαη ηνπο αρλνχο ησλ παηδηψλ πνπ 

κπεξδεχνληαη κε ηελ νκίριε. Αληί λα πάξεη ην ηξακ πξνο ηελ πεξα, ζηξίβεη 

αξηζηεξά πξνο ην Μνπζείν Ηζηνξίαο θαη αθνινπζεί «ἐθεῖλν ηφ θνκκάηη ηνῦ Ρίγθ πνχ 

παξνπζηάδεη ηφ κηθξφηεξν ἐλδηαθέξνλ γηά ηφλ πεξηεγεηή».
79

 Πξνρσξά κε γνξγφ 

βεκαηηζκφ, θνηηψληαο ηα νκνηφκνξθα ζπίηηα πνπ θξαηνχλ ζηηο ζθεπέο ηνπο βξφρηλν 

λεξφ. Ζ εηθφλα απηή ηνλ θάλεη λα αθαηξεζεί, αγλνψληαο ηα βιέκκαηα ησλ γπλαηθψλ 

πνπ εληππσζηάδνληαη απφ ηελ νκνξθηά ηνπ. Πξνζπεξλά ηελ πεξα θαη ηνλ θεληξηθφ 

εκπνξηθφ δξφκν, αθνχ ην πιήζνο ησλ γπλαηθψλ πνπ καγλεηίδνληαη απφ ηηο βηηξίλεο 

ησλ θαηαζηεκάησλ θαη νη ηαμηδηψηεο πνπ αλαρσξνχλ απφ ηα μελνδνρεία πξνθαινχλ 

έληνλε θίλεζε. Έηζη, παίξλεη ην ηξακ πξνο ηηο λεψηεξεο ζπλνηθίεο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη ιατθέο θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή γνεηεία ηεο πφιεο. 

Φηάλνληαο ζην πάξθν αίκπξνπλ, αληηθξίδεη ηε ζιηβεξή –θαηά ηνλ αθεγεηή– εηθφλα 

ησλ άθπιισλ δέληξσλ θαη απνθαζίδεη λα κελ επηζθεθζεί ην παιάηη, αθνχ ε 

αηζζεηηθή ηνπ «ηνῦ ἔδηλε ζηά λεῦξα».
80

 Πξνηηκά λα εμεξεπλήζεη ηνλ ρεηκσληάηηθν 

θήπν θαη ηνλ θφζκν πνπ απνιακβάλεη ηνλ ήιην, κέρξη πνπ πξνζπεξλά ηε ιίκλε κε ηα 

αγάικαηα θαη, αλεβαίλνληαο ηνλ δξφκν ηνπ ινθίζθνπ, θηάλεη ζε έλα εζηηαηφξην. Ζ 

αιιαγή ζηε δηάζεζε ηνπ Μάδε θαη ε επηζπκία ηνπ λα πεξπαηήζεη ζε ζεκεία ηεο 

πφιεο πνπ εμεξεπλά πην δχζθνια ν πεξηεγεηήο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πνξεία. Ο ήξσαο θαίλεηαη λα θξαηά απνζηάζεηο απφ ην πιήζνο, θαζψο 

απνθεχγεη λα θηλεζεί ζηελ πνιπθνζκία ηνπ θέληξνπ θαη πξνζπεξλά αθφκα θαη ηα 

θνξίηζηα πνπ ηνπ ρακνγεινχλ ζην πάξθν, αθνχ δελ έρεη δηάζεζε γηα λέεο γλσξηκίεο. 

Ζ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπ, ε αιιαγή ζηνλ ξπζκφ πνπ πεξπαηά θαη ε δηάζεζε λα 

αθεζεί ζηηο εηθφλεο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ αλζξψπσλ πξνζδίδνπλ ζηνλ ήξσα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξφζθαηξνπ πιάλεηα. 

Μέζα απφ ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ Γηνχγθεξκαλ, ηεο Αιθκήλεο Γηαγθνπνχινπ 

θαη ηνπ Γηψξγνπ Μάδε, πξνηείλνληαη ηδηαίηεξεο αλαγλψζεηο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηεο Βηέλλεο αληηζηνίρσο, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ παξνπζία 

ηνπ πιήζνπο. Οη πιάλεηεο ηνπ Καξαγάηζε ζηνλ Γηνύγθεξκαλ θαηά θάπνην ηξφπν 

εηζβάιινπλ ζην «ζψκα» ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Βηέλλεο θαη 

αλαδνκνχλ ηελ εηθφλα ησλ πφιεσλ κέζα απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηνπο.
81
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2. ΟΗ ΞΔΝΟΗ ΚΑΗ Ζ ΠΟΛΖ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ 

  

ηελ ηξηινγία ηνπ Καξαγάηζε Δγθιηκαηηζκόο θάησ από ηνλ Φνίβν, ν Ρψζνο Ληάπθηλ, 

ν Φηλιαλδφο Γηνχγθεξκαλ θαη ε Γαιιίδα Μαξίλα αγσλίδνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Μέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ησλ ηξηψλ κπζηζηνξεκαηηθψλ 

πξνζψπσλ, ν ινγνηέρλεο αλαιχεη ηνλ μέλν κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, αθνχ 

ελδηαθέξεηαη πξψηηζηα γη‟ απηφλ σο θνηλσληθφ νλ.
82

 Με αθνξκή ηε δηφγθσζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ν Καξαγάηζεο ζηξέθεηαη ζηε 

κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο πνπ επηδηψθεη ηελ επεκεξία.
83

 Οη ηξεηο μέλνη 

πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζηελ ηξηινγία θζάλνπλ ζηελ Διιάδα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, 

απνθαζηζκέλνη λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο ηνπο.  

Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ πξσηαγσληζηψλ ζην λέν ρσξηθφ πιαίζην θαη ε 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο αλαδεηθλχνπλ ηελ πξνζπάζεηα εγθιηκαηηζκνχ ηνπο ζηνπο 

θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο φπνπ εγθαζίζηαληαη θαη ζηελ αλζξσπνγεσγξαθία ηνπο. Ο 

θνηλσληνιφγνο Georg Simmel, ν νπνίνο ζην δνθίκηφ ηνπ «Παξέθβαζε γηα ηνλ μέλν»
84

 

κειεηά ηελ πεξίπησζε ηνπ μέλνπ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ αζηηθφ ρψξν, εηζάγεη κία 

λέα έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηπιάλεζε απφ ηφπν ζε ηφπν θαη νξίδεη ηνλ 

«θνηλσληνινγηθφ ηχπν ηνπ μέλνπ»
85

 σο ηε ζπλέλσζε δχν αληηζέζεσλ: ηεο 

απειεπζέξσζεο απφ έλα δεδνκέλν ρσξηθφ ζεκείν θαη ηεο πξνζθφιιεζεο ζε απηφ. 

πγθεθξηκέλα, ν μέλνο είλαη ν «δπλάκεη πεξηπιαλψκελνο»
86

 πνπ, αλ θαη εγθαηεζηεκέλνο 

ζε έλα ρσξηθφ πιαίζην, δελ έρεη ράζεη πιήξσο ηελ ειεπζεξία ηεο κεηαθίλεζεο. 

Γειψλεη φρη κφλν ηνλ λενεηζεξρφκελν αιιά θαη απηφλ πνπ, εξρφκελνο απφ έλαλ άιιν 

ηφπν, αλαιακβάλεη ή ηνπ έρεη αλαηεζεί κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηελ θνηλσληθή 

δνκή
87

 θαη κεηαθέξεη ζηε λέα «παηξίδα» ηνπ ζηνηρεία πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνέξζνπλ απφ απηήλ.  
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ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί, φπσο παξαηεξεί ν Βαγγέιεο 

Αζαλαζφπνπινο,
88

 φηη ν ίδηνο ν Καξαγάηζεο αηζζάλζεθε μέλνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ, 

γεγνλφο πνπ επεξέαζε θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ έξγσλ ηνπ.
89

 Ζ απαμίσζε ηνπ παηέξα 

ηνπ, ε απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ν Καξαγάηζεο λνζνχζε 

απφ θπκαηίσζε, ε πεξηθξφλεζε ηεο ινγνηερληθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, φπσο επίζεο 

θαη ε νινθιεξσηηθή αθνζίσζε ησλ γνλέσλ ηνπ ζηελ πξσηφηνθε Ρνδφπε πνπ έπαζρε 

απφ ςπραζζέλεηα, ππήξμαλ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο 

αίζζεζεο. Δπηπιένλ, νη ζπλερείο κεηαθηλήζεηο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ απφ πφιε ζε πφιε 

ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ παηέξα Ρνδφπνπινπ σο δηεπζπληή ηξάπεδαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ινγνηέρλε λα πξνζαξκνζηεί θάζε θνξά ζηα λέα δεδνκέλα 

ζπλέβαιαλ ζην γεληθφηεξν αίζζεκα πνπ κεηέθεξε αξγφηεξα ζηα έξγα ηνπ.
90

 Ο 

ινγνηέρλεο έλησζε ζαλ λφζνο κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη, αξγφηεξα, δηαθνξεηηθφο 

θαη αλαθνκνίσηνο ζηε κεγάιε θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. Σελ μελφηεηα απηή επέηεηλε 

ε βαζχηεξε, απνκπζνπνηεηηθή καηηά ηνπ, ε λεθάιηα ρσξίο πξνθαηαιήςεηο αληίιεςή 

ηνπ πνπ ηνπ επέηξεπε λα δηαθξίλεη πίζσ απφ ηελ αγαζή φςε ησλ πξαγκάησλ. 

 

 

2.1 Νηαβίλη Μπορίζηης Ληάπθηλ 

Ο Νηαβίλη Μπνξίζηηο Ληάπθηλ θζάλεη ζηε Λάξηζα κε ηε ζηνιή εθζηξαηείαο 

ζπληαγκαηάξρε ηνπ ηζαξηθνχ ζηξαηνχ γηα λα αλαιάβεη ηε ζέζε επηζηάηε ζηε 

Γεσξγηθή ρνιή ηεο πφιεο. Αξθεηά γξήγνξα «ἐγθιηκαηίζηεθε ζηὴ λέα ηνπ δσή».
91

 

Δμειίζζεηαη ζε έλαλ ηθαλφηαην θαη επηκειή επηζηάηε, πνπ εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ 

κε επηζηεκνληθή αθξίβεηα θαη ζηξαηησηηθή πεηζαξρία. Μεηά ην πξψην θαινθαίξη θαη 

ηελ εμαζζέληζε ηεο πγείαο ηνπ εμαηηίαο ηεο δέζηεο, ν νξγαληζκφο ηνπ ζπλέξρεηαη θαη 

πηζηεχεη πσο έρεη ζπλεζίζεη ην θιίκα ηεο Θεζζαιίαο. ην κεηαμχ, έρεη πνιηηνγξαθεζεί 

Έιιελαο θαη δελ λνζηαιγεί πηα ηε Ρσζία θαη ηνπο ηίηινπο επγελείαο, αθνχ ληψζεη 

πνιχ άλεηα θαη νηθεία ζηελ Διιάδα, ζηε Λάξηζα θαη ζηε Γεσξγηθή ρνιή. Αθφκα 
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θαη ηε ζηηγκή ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηελ Καηεξίλα, ηε θησρή λνζνθφκα πνπ γλψξηζε ζηελ 

πφιε, ζεσξεί αζέβεηα πξνο ηε λέα ηνπ παηξίδα λα θνξά κηα «ἀλχπαξρηε ζηνιὴ 

ἀλχπαξρηνπ ζηξαηνῦ».
92

 Πηζηεχεη πσο είλαη πηα Έιιελαο, φρη Ρψζνο, θαη πξέπεη λα 

απνηηλάμεη κηα γηα πάληα ηελ θαηαγσγή ηνπ. 

ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο ν Ληάπθηλ εκθαλίδεηαη ζρεηηθά ζπγθξαηεκέλνο. 

πγθεθξηκέλα, ηνλίδεηαη εμαξρήο φηη δεη κφλνο, ρσξίο θίινπο θαη παξέεο. Ο 

κνλαδηθφο άλζξσπνο πνπ ηνλ πιεζηάδεη κε ζπκπάζεηα ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπ 

ζηελ πφιε είλαη ν Γηεπζπληήο ηεο ρνιήο, πνπ έρεη κεγαιψζεη ζηε Ρσζία θαη ηνπ 

απεπζχλεηαη ζηε γιψζζα ηνπ. Οη ζπδεηήζεηο γηα ηε δσή ηνπο, ηελ Οθησβξηαλή 

Δπαλάζηαζε θαη ηε ξψζηθε ινγνηερλία θαη κνπζηθή ηνπ πξνθαινχλ δσληάληα. Σνπο 

θαζεγεηέο ηεο ρνιήο απνθεχγεη λα ηνπο πιεζηάδεη, θαζψο δελ ηνπ είλαη επράξηζην 

«λὰ κηιάε δηαξθῶο κηὰ μέλε γιψζζα»
93

 θαη, εθηφο απηνχ, αηζζάλεηαη θνηλσληθά 

θαηψηεξνο σο επηζηάηεο απέλαληη ζηνπο θαζεγεηέο. Σνλ πξψην θαηξφ ζηε ρψξα, 

εθφζνλ δελ γλσξίδεη θαιά ειιεληθά, επηιέγεη λα θξαηήζεη απνζηάζεηο απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο πφιεο θαη αξθείηαη ζε πεξηπιαλήζεηο ζηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ. Θεσξεί 

φηη ν κηζζφο ηνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα απνθηήζεη κία θαιχηεξε θνηλσληθή ζέζε θαη 

φηη γηα ηνπο εχπνξνπο Λαξηζηλνχο ζα είλαη πάληα «ὁ ζπκπαζεηηθὸο μεπεζκέλνο 

ἀξηζηνθξάηεο».
94

 Αθφκα θαη φηαλ παίξλεη ηειηθά πξναγσγή θαη ζεκαληηθή αχμεζε 

κηζζνχ, ν Ληάπθηλ απνκαθξχλεηαη γηα άιιε κηα θνξά κε επγεληθφ ηξφπν απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. Υαξαθηεξίδεηαη αθαηάδεθηνο θαη αληηπαζήο, γεγνλφο φκσο πνπ 

ηνλ αθήλεη αδηάθνξν, θαζψο έρεη θαλνλίζεη ηε δσή ηνπ φπσο ζέιεη θαη ν ππφινηπνο 

θφζκνο δελ είλαη ζεκαληηθφο γη‟ απηφλ. Ζ θηιία πνπ αλαπηχζζεη κε ηνλ Σζαξδάθα, 

ηνλ αγξνθχιαθα ηεο ζρνιήο πνπ είλαη ζπλερψο κεζπζκέλνο, ηνλ βπζίδεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζηε κνλαμηά, αθνχ είλαη δχν άθξσο αληίζεηνη άλζξσπνη πνπ θιπαξνχλ 

αζπλάξηεηα ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι. πσο παξαηεξεί ε Βηβή Θενδνζάηνπ, ε ηάζε 

ηνπ Ληάπθηλ γηα απνκφλσζε πξνυπήξρε απφ ηφηε πνπ δνχζε ζηε Ρσζία, θαζψο κεηά 

ηελ ήηηα ζηνλ πφιεκν κε ηελ Ηαπσλία απνζηξαηεχηεθε κε ηνλ βαζκφ ηνπ ηαγκαηάξρε 

θαη απνηξαβήρηεθε ζηα θηήκαηά ηνπ θαη, φηαλ έραζε ηελ πξψηε γπλαίθα ηνπ, 

θιείζηεθε ζην θνλάθη ηνπ.
95
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Ο Ληάπθηλ εγθαζίζηαηαη ζην ρσξηθφ πιαίζην ηεο θαηλνχξηαο ηνπ παηξίδαο θαη 

θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα. Ζ αξρηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνθαιεί 

ιαλζαζκέλε εληχπσζε ζην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. Χζηφζν, ν θνηλσληθφο ηνπ 

πεξίγπξνο θαίλεηαη λα απνδέρεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Οη ζπλάδειθνη θαη νη 

γλσζηνί ηνπ ζηελ πφιε ηνλ αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν, θαη φρη ζαλ ηνλ «μέλν» 

πνπ αδπλαηεί λα εγθιηκαηηζηεί. Ο Γηεπζπληήο θαη ν Σζαξδάθαο γίλνληαη κε ηνλ θαηξφ 

ε ηαθηηθή ηνπ παξέα θαη πεξλνχλ καδί αξθεηέο επράξηζηεο ζηηγκέο. Ζ δσή ηνπ 

Ληάπθηλ θπιά νκαιά, ρσξίο πξνζηξηβέο θαη δπζθνιίεο ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

ληφπηνπο. ηαδηαθά, εμνηθεηψλεηαη κε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ 

Διιήλσλ, θηλείηαη κε άλεζε ζηα ζηέθηα ηεο πφιεο θαη απνιακβάλεη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Οη κνλαδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ληψζεη ηελ επραξίζηεζε ηεο 

παξέαο είλαη ζηελ πξσηνρξνληάηηθε δεμίσζε κε ηνπο θαζεγεηέο ζην ζπίηη ηνπ 

Γηεπζπληή ζηε ρνιή θαη ζην γιέληη κε ηνπο Ρψζνπο ηεο Λάξηζαο ζην ζπίηη ηνπ, 

θαζψο ηνλ ηαμηδεχνπλ ζην παξειζφλ ηεο παηξίδαο ηνπ θαη ηνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη 

βξίζθεηαη ζην ίδην πεξηβάιινλ φπσο παιηά. ηαλ ε λνζηαιγία ηνπ γίλεηαη αβάζηαρηε, 

πξνηηκά λα ζπδεηά κε άγλσζηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ, πνπ θηάλνπλ ζηελ πφιε σο 

πξφζθπγεο αλαδεηψληαο θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο θαη ηνπο νπνίνπο θαιεί ζην ζπίηη 

ηνπ γηα λα πηνχλ θαη λα ζπκεζνχλ ηε δσή ζηε Ρσζία. Ο πληαγκαηάξρεο δηαηεξεί 

ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλήζεηεο νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ κεηαθέξεη απφ ηελ παηξίδα 

ηνπ θαη καξηπξνχλ ηνλ αζπκβίβαζην ραξαθηήξα ηνπ. Ζ πεηζαξρεκέλε ζηξαηησηηθή 

νξγάλσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ε αιφγηζηε θαηαλάισζε αιθνφι 

θαη ε ζπλαλαζηξνθή θπξίσο κε άηνκα πνπ ηνπο ζπλδένπλ θνηλά βηψκαηα απφ ηε 

ρψξα ηνπ δείρλνπλ φηη ηειηθά δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηε λέα ηνπ δσή.  

πλεπψο, ν εζληθά μέλνο Ληάπθηλ, ν νπνίνο δελ αλήθεη εμαξρήο ζε απηφλ ηνλ 

ηφπν θαη κεηαθέξεη ζηνηρεία πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ απηφλ (ζηξαηησηηθή πεηζαξρία, 

αιθνφι, επηιεθηηθέο ζπλαλαζηξνθέο κε ζπκπαηξηψηεο), εγθιηκαηίδεηαη κφλνλ 

επηθαλεηαθά. Ζ επίζθεςε κεηά απφ πνιιά ρξφληα ηεο θφξεο ηνπ Ληνχκπαο πξνθαιεί 

αλαζηάησζε ζηε δσή ηνπ. Ζ θνπέια ηνλ θαηεγνξεί γηα ηε δνινθνλία ηεο κεηέξαο ηεο 

ζηε Ρσζία, θαζψο ε ίδηα αλαθάιπςε φηη ν ίδηνο ν Ληάπθηλ ηε ζθφησζε φηαλ έκαζε γηα 

ηελ εμσζπδπγηθή ζρέζε ηεο. Γεκάηνο ελνρέο γηα ην παξειζφλ ηνπ απνθαζίδεη λα 

δψζεη ηέινο ζηε δσή ηνπ θαη, θνξψληαο ηε ζηνιή ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ, πέθηεη ζηα 

λεξά ηνπ Πελεηνχ.  
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2.2 Μαρίλα Μπαρέ 

Σν επφκελν κπζηζηνξεκαηηθφ πξφζσπν ηεο ηξηινγίαο, ε Γαιιίδα Μαξίλα Μπαξέ, 

έξρεηαη ζηελ Διιάδα αθνινπζψληαο ηνλ ζχδπγφ ηεο θαη θαπεηάλην ηνπ πινίνπ 

«Υίκαηξα», Γηάλλε Ρεΐδε. Μέζα ζε δηάζηεκα νθηψ κελψλ καζαίλεη λέα ειιεληθά, 

δηαβάδεη ινγνηερλία θαη ε δσή ηεο γεκίδεη αγάπε, ηξπθεξφηεηα θαη εδνλή. Μεηά απφ 

έμη ρξφληα ζηε ρψξα αηζζάλεηαη πηα Διιελίδα. Πηζηεχεη πσο έρεη πξνζαξκνζηεί 

πιήξσο θαη αγαπά ηε ρψξα, φπσο αθξηβψο νη Έιιελεο. Θεσξεί φηη δελ δηαθέξεη 

πιένλ απφ εθείλνπο νχηε ζηε γιψζζα νχηε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο: «Ἡ γιψζζα ηνπο 

γίλεθε γιψζζα κνπ, γηά λά κηιάεη κ‟ αὐηήλ ἡ ςπρή κνπ ζηφλ ἀφξαην ζχληξνθν πνχ 

ηήλ παξαζηέθεη. Ναί, εἶκαη ιιελίδα…».
96

 Αξρηθά, φηαλ ηαμηδεχεη κε ηνλ ζχδπγφ ηεο 

ζηε Γαιιία, ε Μαξίλα πηζηεχεη πσο επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηεο, κέρξη πνπ 

ζπλεηδεηνπνηεί πσο δελ κπνξεί πιένλ λα δήζεη καθξηά απφ ην Πηζθνπηφ. Έηζη, κεηά 

απφ κεξηθέο εκέξεο παξακνλήο ζην Παξίζη ε επηζπκία ηεο λα επηζηξέςνπλ ζηε χξν 

γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλε. Αθφκα θαη ζηα επφκελα ηαμίδηα ηνπ δεπγαξηνχ ζηε Γαιιία, 

ε Μαξίλα δελ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επηζθεθζεί ηε Ρνπέλ, ηελ πφιε πνπ 

γελλήζεθε θαη κεγάισζε.  

Ζ θηλεηηθφηεηά ηεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν ηεο χξνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

θνηλσληθή δσή ηεο. Σνλ πξψην θαηξφ ζην λεζί, ε Μαξίλα αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηεο 

ησλ ληφπησλ, νη νπνίνη ζπγθεληξψλνληαη ζηα ζπίηηα θαη δηαζθεδάδνπλ ζηε ιέζρε ηνπ 

Πηζθνπηνχ θαη ζε δεμηψζεηο. Καηεβαίλεη ζηε ρψξα, ζπρλάδεη ζηα θαθελεία ηνπ 

ιηκαληνχ θαη επηζθέπηεηαη ηνπο νηθνγελεηαθνχο θίινπο ηνπ δεπγαξηνχ. ηελ πνξεία, 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο πνπ έθεξε ην λαπάγην ηνπ πινίνπ ηεο 

νηθνγέλεηαθήο ηνπο επηρείξεζεο, ν Γηάλλεο αλαγθάδεηαη λα ηαμηδέςεη μαλά σο 

θαπεηάληνο θαη αθήλεη πίζσ ηε Μαξίλα, ηε κεηέξα ηνπ θαη θαη ηελ θφξε ηνπ. Ζ 

Μαξίλα πξέπεη λα θάλεη νηθνλνκία ζηα έμνδά ηεο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ, νπφηε 

πεξηνξίδεη ηηο εμφδνπο ηεο θαη επηιέγεη λα θπθινθνξεί ζην λεζί ιηγφηεξν ζπρλά. Γηα 

λα κελ ρξεηάδεηαη λα αληαπνδίδεη ηα θαιέζκαηα ησλ γλσζηψλ ηεο, θξαηά ειάρηζηεο 

κφλν επαθέο απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξφ ηεο. Με ηνλ θαηξφ θιείλεηαη ζην ζπίηη θαη 

γχξσ ηεο απιψλεηαη κηα απέξαληε κνλαμηά. Βέβαηα, φπσο δειψλεη θαη ε ίδηα, δελ 

ππήξμε πνηέ ηδηαίηεξα θνηλσληθή, ελψ πέξαζε ηα λεαληθά ηεο ρξφληα «κέζα ζηή 

κφλσζε ηῆο κηζαλζξσπίαο».
97

 Παξά ηελ παξνπζία ηεο θφξεο θαη ηεο πεζεξάο ηεο ζην 
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ζπίηη, αηζζάλεηαη έλα εμαηξεηηθά έληνλν θελφ. Πεξλά ηελ ψξα ηεο κνλαρηθά, 

δηαβάδνληαο, κέρξη πνπ αηζζάλεηαη πσο ηελ θνπξάδεη ε αξραία ειιεληθή γξακκαηεία 

θαη αξρίδεη λα λνζηαιγεί ην πλεχκα ηεο θπιήο ηεο. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή ζπληειείηαη 

ε αθχπληζε ηνπ παξειζφληνο θαη «ε αθιφλεηε πεπνίζεζε ηνπ εγθιηκαηηζκνχ 

θινλίδεηαη».
98

  

Ο εγθιεηζκφο ζην ζπίηη κε ηελ πεζεξά ηεο, Ρεΐδαηλα, δπζρεξαίλεη ηελ 

θαηάζηαζε. Ζ κεηέξα ηνπ Γηάλλε είλαη ν κφλνο άλζξσπνο ζηε δσή ηεο Μαξίλαο ζηελ 

Διιάδα, πνπ ηελ αληηκεησπίδεη ζαλ ηελ «μέλε» πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην ζπίηη ηεο θαη 

πξέπεη λα ηε δερηεί, επεηδή είλαη γπλαίθα ηνπ γηνπ ηεο. Γελ πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη 

ηε λννηξνπία ηεο Μαξίλαο, νχηε ζέιεη λα γλσξίζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο. Σν 

γεγνλφο φηη ε γπλαίθα δελ κηιά ζηνλ Γηάλλε ιεπηνκεξψο γηα ην παξειζφλ ηεο, δίλεη 

ηελ αίζζεζε ζηε Ρεΐδαηλα φηη δελ ηνλ αγαπά: «Ἔηζη θαίλεηαη εἶλαη νἱ μέλεο. Γέλ 

ἔρνπλ ηήλ θαξδηά ζηφ ρέξη. Γηαθεληεχνπλ ηή γιψζζα ηνπο…»
99

 Χζηφζν, ε λννηξνπία 

ηεο δελ ηεο επηηξέπεη λα παξεκβαίλεη ζηε δσή ηνπ δεπγαξηνχ, νπφηε θξαηά κία 

δηαθξηηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο. Ζ Μαξίλα παίξλεη ζηα κάηηα ηεο ζέζε αλψηεξε σο 

ζχδπγνο ηνπ γηνπ ηεο, αιιά εθείλν πνπ ηελ επραξηζηεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε 

πεξηνπζία ηεο θνπέιαο πνπ εληζρχεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Παξακέλεη 

πάληα γηα εθείλε ε μέλε θαη φκνξθε γπλαίθα πνπ έγηλε αμηνζέβαζηε, επεηδή 

παληξεχηεθε ηνλ πξσηφηνθν γην ηεο. Οη γπλαίθεο απηέο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο: 

«Γέλ γηλφηαλ λά κνληάζνπλ αὐηέο νἱ δπφ γπλαῖθεο. Σίο ρψξηδε ἕλα ἀπέξαλην δηάζηεκα 

ἀπφ ρῶξεο, θπιέο θαί θιίκαηα.»
100

 Ζ Ρεΐδαηλα πηζηεχεη πσο, αλ ηεο πεη θάηη πνπ 

ζέιεη, δελ ζα ην θαηαιάβεη, γηαηί δελ έρνπλ ην ίδην αίκα. Απηφ ην εηζπξάηηεη ε 

Μαξίλα, αθνχ αληηιακβάλεηαη πσο δελ ηελ αηζζάλζεθε πνηέ δηθφ ηεο άλζξσπν θαη 

πσο ηε ζεσξεί παξείζαθηε ζηελ νηθνγέλεηα. Μάηαηα πξνζπαζεί λα ηελ πείζεη γηα φζα 

ηηο ζπλδένπλ θαη γηα ηελ ειιεληθή ηεο ςπρή. 

Ζ πξνζπάζεηα εγθιηκαηηζκνχ ηεο εξσίδαο ζηελ έθδνζε ηνπ 1953 ζπκπίπηεη 

κε απηή ζηε Χίκαηξα ηνπ 1936 σο πξνο ηε ζρεηηθά εχθνιε πξνζαξκνγή ηεο, ηε 

γξήγνξε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ηε κεγάιε αγάπε ηεο γηα ηελ αλάγλσζε 

ειιεληθψλ ινγνηερληθψλ έξγσλ. ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, ε Μαξίλα 

«ἐγθιηκαηίζηεθε ζηὸλ θαηλνχξγην θχθιν ηεο θπζηθψηαηα»
101

 θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε 
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Ρεΐδαηλα παξέκελε ηππηθή. Χζηφζν, ζηε Χίκαηξα, ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά 

πψο κεηαβάιιεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ειηθησκέλεο γπλαίθαο ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηεο κηθξήο Άλλαο απφ πλεπκνλία ην βξάδπ πνπ ε Μαξίλα θαη ν 

Μελάο παξαδίδνληαη ζην εξσηηθφ πάζνο ηνπο θαη ηελ επαθφινπζε απηνθηνλία ηνπ 

Μελά απφ ην πινίν εμαηηίαο ησλ ηχςεψλ ηνπ, νη δχν γπλαίθεο κέλνπλ κφλεο ηνπο. Ζ 

Μαξίλα έρεη ράζεη ηελ θφξε ηεο, ελψ ζηα ζπιάρλα ηεο θέξεη ηνλ θαξπφ ηνπ 

παξάλνκνπ έξσηά ηεο κε ηνλ Μελά. Ζ Ρεΐδαηλα ηήο πξνηείλεη λα ηε θπγαδεχζεη απφ 

ην λεζί πξηλ επηζηξέςεη ν Γηάλλεο απφ ην ηαμίδη ηνπ θαη καζεπηνχλ ηα ηξαγηθά 

γεγνλφηα, αιιά ε Μαξίλα δελ ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζή ηεο. Αξθείηαη ζε επραξηζηίεο 

πξνο ην πξφζσπφ ηεο θαη δειψλεη πσο ζέιεη λα κείλεη εθεί κέρξη λα γπξίζεη ν ζχδπγφο 

ηεο. Αληηζέησο, ζηελ εκπινπηηζκέλε εθδνρή ηνπ 1953 έκθαζε δίλεηαη ζηελ θνηλή 

θαηάιεμε ησλ δχν καλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε. Έρνπλ ράζεη θαη νη δχν 

ηα παηδηά ηνπο, ηε κηθξή Άλλα θαη ηνλ Μελά, θαη επηζπκνχλ ηελ επηπρία ε κελ 

Μαξίλα ηνπ αγέλλεηνπ παηδηνχ ηεο, ε δε Ρεΐδαηλα ηνπ Γηάλλε. Ζ Μαξίλα 

ζπκβηβάδεηαη κε ηηο πξνζέζεηο ηεο πεζεξάο ηεο, ζαλ λα δηαγξάθνληαη μαθληθά νη 

πξνεγνχκελεο αληηζέζεηο ηνπο, ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηελ ηξαγηθή θαηάιεμε. Ζ 

εξσίδα δελ θαηαθέξλεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο αιιαγέο ηεο δσήο ηεο θαη νδεγείηαη 

ζηελ απηνθηνλία πέθηνληαο απφ ηνλ γθξεκφ ζηε ζάιαζζα ιίγν πξηλ ζπλαληήζεη ηνλ 

ζχδπγφ ηεο, πνπ πιεζηάδεη κε ην θαξάβη ην ιηκάλη ηεο χξνπ. 

 

 

2.3 Βαζίιε Κάριοβηης Γηούγθερκαλ 

Σν ηειεπηαίν έξγν ηεο ηξηινγίαο παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηνπ Βαζίιε Κάξινβηηο 

Γηνχγθεξκαλ, ηνπ Φηλιαλδνχ γηνπ εξγνζηαζηάξρε πνπ, κεηά ηελ πηψζε ηνπ Σζάξνπ, 

θαηαθεχγεη ζηνλ Πεηξαηά. Ο Βάζηαο αλνίγεη έλα λέν θεθάιαην ζηε δσή ηνπ, βξίζθεη 

δνπιεηά ζηελ Σξάπεδα Δκπνξηθψλ Παξνρψλ ζηνλ Πεηξαηά θαη μεθηλά ηε ζηαδηαθή 

«κηθξναζηηθνπνίεζή»
102

 ηνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην κπζηζηφξεκα γηα λα δεισζεί ε 

ζηαδηαθή θνηλσληθή άλνδνο ηνπ ήξσα. Μεηά απφ πέληε ρξφληα ζηε ρψξα έρεη 

ζεκεηψζεη ζπνπδαία επαγγεικαηηθή αλέιημε, ελψ έρεη μεράζεη πσο είλαη Φηλιαλδφο. 

ηελ παξαηήξεζε ηνπ θίινπ ηνπ, Μηράιε Καξακάλνπ, πσο αθνκνηψζεθε νιφηεια, 

απαληά πσο πνιιέο θνξέο πηζηεχεη θαη ν ίδηνο φηη γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά. ηαλ 
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γλσξίδεη ηε Βνχια Παπαδέιε, πηζηεχεη φηη μεθηλά κία θαηλνχξγηα δσή θαη φηη 

αθνινπζνχλ κέξεο πξαγκαηηθήο επηπρίαο. Ζ δσή ζηελ Διιάδα, κε ηα ζεκαληηθά 

επαγγεικαηηθά επηηεχγκαηα, ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε, ηε ζπληξνθηά πνιιψλ 

γπλαηθψλ θαη ηηο εθδξνκέο, ηνπ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη αθνκνηψζεθε πιήξσο 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. ηε ζπλάληεζε κε ηνλ αδειθφ ηνπ, χιβεζηξν, ζηε 

Βνπδαπέζηε δειψλεη πσο είλαη Έιιελαο («Δἶκαη Ἕιιελαο πνιίηεο. Καί ζαξξῶ πψο 

ἀπφρηεζα θη ἑιιεληθή ςπρή»
103

), φπσο αθξηβψο απαληά θαη ζηνλ Γηψξγν Μάδε, ηνλ 

ςπραλαιπηή θαη ζχληξνθν ηεο Βνχιαο, ιέγνληαο πσο ζην βάζνο αηζζάλεηαη Ρσκηφο. 

Δίλαη ηφζν δεκέλνο κε ηελ ειιεληθή γε πνπ ηνπ θαίλεηαη πνιχ δχζθνιν λα 

επηζηξέςεη ζηε Φηλιαλδία γηα λα αλαιάβεη ηελ ηεξάζηηα πεξηνπζία ηνπ αδειθνχ ηνπ. 

ηελ εξψηεζε ηνπ χιβεζηξνπ αλ πεζχκεζε ηε ρψξα ηνπο, απαληά ραξαθηεξηζηηθά: 

«Γέ ζπκᾶκαη ηίπνηα ἀπφ ηά παιηά. Ὅια ἔζβεζαλ, ζηγά ζηγά, κέζα κνπ. Δἶλαη ζηηγκέο 

πνχ ζαξξῶ πψο γελλήζεθα ζηφλ Πεηξαηά, ἀπφ γνλεῖο Ἕιιελεο. Ἡ Φηιαλδία γηά κέλα 

ἔρεη ηφ ἴδην ἐλδηαθέξνλ κέ ηήλ Παηαγνλία…»
104

 

            ρεηηθά κε ηελ θίλεζε ζηνλ αζηηθφ ρψξν, ν Γηνχγθεξκαλ παξνπζηάδεη κία 

επθνιία πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ. Απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο άθημήο ηνπ ζηελ 

Διιάδα επηζπκεί λα αλαθαιχςεη ηα πξσηφγλσξα γηα ηνλ ίδην κέξε ηνπ Πεηξαηά. 

Πεξπαηά δίρσο ζθνπφ, επηιέγεη λα αθεζεί ζηηο θαηλνχξγηεο εηθφλεο θαη γλσξίδεη 

ζρεηηθά γξήγνξα ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο πφιεο. ην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαη θνηλσληθήο ηνπ δσήο, δηαηεξεί ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θηλεηηθφηεηαο πνπ 

πξνζδίδεη ζηνλ μέλν ν Simmel.
105

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ ηξάπεδα, αιιά θαη ε 

έληνλε θνηλσληθφηεηά ηνπ ηνχ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα ηαμηδεχεη ζε δηάθνξεο πφιεηο 

(Θεζζαινλίθε, Μπηηιήλε, Αθξάηα, Βνπδαπέζηε, Γθξελφκπι).  

Ζ δπλακηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

επαθψλ κε άηνκα πνπ ηνλ ζπληξνθεχνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Ο Μηράιεο 

Καξακάλνο, ν Αληψλεο ηαβάδνο θαη ε νηθνγέλεηα θιαβνγηάλλε θαίλεηαη φηη δελ 

ηνλ αληηκεησπίδνπλ πνηέ σο ηνλ παξείζαθην, ηνλ «μέλν» πνπ ήξζε γηα λα θαηαθηήζεη 

ηελ θνξπθή ηεο επηηπρίαο. Σνπο ζπλδένπλ θνηλά ζηνηρεία σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ζπλεξγάδνληαη ζηελ ηξάπεδα θαη ζηε βηνκεραλία ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο, σο πξνο ηνλ ηξφπν δηαζθέδαζεο ζε ζηέθηα ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο 

Αζήλαο θαη ζε εθδξνκέο κε γπλαηθεία ζπληξνθηά.  
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Ζ ζπλχπαξμε ηνπ Βάζηα κε ηελ Αιθκήλε θαη ηελ Αζπαζία Γηαγθνπνχινπ, ηηο 

αδειθέο πνπ ηνπ λνηθηάδνπλ ην ζπίηη ζηελ Καζηέια, θαη ε θαζεκεξηλή ζπλαλαζηξνθή 

ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο αιεζηλήο θηιίαο κεηαμχ ηνπο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ εθηίκεζε. Ζ μεληθή ηνπ θαηαγσγή φρη κφλν δελ 

ζηέθεηαη εκπφδην, αιιά ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ εθηίκεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ ελνηθηαζηή 

ηνπο, φηαλ ν Βάζηαο κεηαθνκίδεη ζην ζπίηη ηνπο.  

ζα ρξφληα πξνζπαζεί λα αλαξξηρεζεί ζηα αλψηεξα θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, «φζν δηαξθεί ε λεφηεηα θαη ε επηβεβαίσζε ηεο 

αξξελσπφηεηαο κε ηε λνκή θάζε ινγήο ζειπθνχ, ν Γηνχγθεξκαλ λνκίδεη φηη 

αθνκνηψλεηαη απφ ην ειιεληθφ πεξηβάιινλ».
106

 Μεηά ηελ θνκβηθή ζθελή ηνπ άγξηνπ 

θαβγά κε ηνλ Καξακάλν, ν νπνίνο έρεη ζπλάςεη δεζκφ κε ηε Νηάηλα θιαβνγηάλλε, 

ηε γπλαίθα πνπ πνζνχζε ν Βάζηαο, έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ν πξαγκαηηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ Γηνχγθεξκαλ. Παξακέλεη έλαο ηπρνδηψθηεο, φπσο ηνλ ραξαθηεξίδεη 

ν αθεγεηήο, φξν πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ν Simmel γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ άλζξσπν πνπ 

«κε ηηο ζπλερείο πεξηπιαλήζεηο ηνπ πξνβάιιεη ζηνλ ρψξν ηελ αλεζπρία ηνπ ξπζκνχ 

ηεο δσήο ηνπ».
107

 Πξφθεηηαη γηα έλαλ αδίζηαθην ηπρνδηψθηε πνπ ηειεηψλεη ηε 

ζηξαηησηηθή ζρνιή ηεο Πεηξνχπνιεο ράξε ζε πνιηηηθά κέζα ηνπ παηέξα ηνπ, Καξι 

Γηνχγθεξκαλ θαη μνδεχεη ηελ πεξηνπζία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γηα λα ρηίζεη έλα 

αθαηακάρεην γφεηξν. Μεηά ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε, θαηαθεχγεη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε γηα ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ θαη θαηαιήγεη ζηελ Σξάπεδα ηνπ 

Πεηξαηά, αμηνπνηψληαο ηελ νμπδέξθεηα θαη ηελ θιίζε ηνπ ζηηο μέλεο γιψζζεο. Αθφκα 

θαη ε αγάπε γηα ηελ ειιεληθή ινγνηερλία, πνπ ηνπ κεηαδίδεη ν Καξακάλνο, δελ ηνλ 

θάλεη λα μεράζεη νινθιεξσηηθά ηηο ζπλήζεηεο ηεο πξνεγνχκελεο δσήο ηνπ. ε απηέο 

ηηο ζπλήζεηεο ζέιεη λα ηξαβήμεη θαη ηνλ ίδην, ρσξίο φκσο λα ην επηηπγράλεη. Ο 

Γηνχγθεξκαλ εμαθνινπζεί λα δηαζθεδάδεη ζε μέθξελα γιέληηα, κε πεξίεξγεο παξέεο 

θαη δηαθνξεηηθέο εξσηηθέο ζπληξφθνπο.  

Ζ ζηηγκή πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ απνηπρεκέλε πξνζαξκνγή ηνπ ζπλδέεηαη κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ. Μφιηο πεξλά απφ ην ζπίηη ηεο Βνχιαο, αξθεηφ θαηξφ 

κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο, θαη βιέπεη ηελ ηακπέια «ελνηθηάδεηαη», ληψζεη ζαλ λα είλαη 

θάπνηνο άιινο: «Ξέλε πνιηηεία, κέ ζπίηηα ἀλέθθξαζηα, πνχ ηά ζθνηεηλά παξάζπξά 

ηνπο ηφλ θνηηνῦζαλ ζάλ ἄδεηα κάηηα ἐρζξηθά […] Ξέλνο πξφο ὅια, ὅπσο ὅια μέλα ηνῦ 
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παξνπζηάζηεθαλ κέζ‟ ἀπ‟ ηά θξχζηαιια ηῆο Πάθαξ.»
108

 Έρνληαο απνιέζεη θάζε 

ειπίδα γηα αγάπε, ζπληξνθηθφηεηα θαη θαηαλφεζε,
109

 ν ήξσαο επηζηξέθεη ηειηθά ζην 

παηξηθφ ηνπ ζπίηη ζην Σάκεξθνξο. Κνπξαζκέλνο απφ ηελ ειηθία ησλ εβδνκήληα 

ρξφλσλ ηνπ, αθήλεηαη ζηνλ ζάλαην κέζα ζην δσκάηην ηεο κεηέξαο ηνπ.  

 

 

2.4 Έλας θαη’ εσθεκηζκόλ εγθιηκαηηζκός  

Οη θαξαγαηζηθνί «μέλνη» ηεο ηξηινγίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, 

πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ θαη λα δηαθξηζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κε ηελ 

αίζζεζε φηη θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ. Ζ επθνιία κε ηελ νπνία θηλνχληαη ζηα 

λέα ρσξηθά πιαίζηα, ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο –θαηά πεξίπησζε έληνλε ή 

πεξηνξηζκέλε– θαη νη νκαιέο ζπλζήθεο ζπλχπαξμεο ζην επαγγεικαηηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο ιεηηνπξγνχλ παξνδεγεηηθά σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

αθνκνίσζήο ηνπο ζηε ρψξα πνπ γίλεηαη ε λέα ηνπο παηξίδα.  

ην ηέινο, φκσο, ε πξνζπάζεηα εγθιηκαηηζκνχ ηνπο νδεγεί ζε αδηέμνδν. Ο 

Ληάπθηλ δελ θαηαθέξλεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Αληηζέησο, ηνλ θπξηεχεη ε λνζηαιγία ηεο παηξίδαο θαη νη ηχςεηο ηνπ παξειζφληνο. 

Δμίζνπ αλεπηηπρήο απνβαίλεη θαη ε πξνζπάζεηα ηεο Μαξίλαο λα αληηιεθζεί ηε 

λννηξνπία ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Οη αλακλήζεηο απφ ηε ρψξα ηεο, ε απνπζία ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο, ν εγθιεηζκφο θαη ε εξσηηθή έιμε πξνο ηνλ Μελά, πνπ αληίθεηηαη ζηα 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα νδεγνχλ ηελ εξσίδα ζηελ θαηαζηξνθηθή ηεο θάζνδν. ζν γηα 

ηνλ Γηνχγθεξκαλ, ε αλία πνπ ηνπ πξνθαιεί ε θαηάθηεζε ηεο νηθνλνκηθήο θνξπθήο 

θαη ν ηξαπκαηηζκφο ηεο εξσηηθήο δσήο ηνπ απφ ηελ απψιεηα ηεο αγαπεκέλεο ηνπ 

Βνχιαο θαη ηελ αλεθπιήξσηε επηζπκία ηνπ γηα ηε Νηάηλα ηνλ ζπλνδεχνπλ ζην 

ηξαγηθφ ηέινο.
110

 Ο ζάλαηνο ζεκαίλεη ηε ιχηξσζε θαη γηα ηνπο ηξεηο. Ο Ληάπθηλ θαη ε 

Μαξίλα εμαγλίδνληαη πέθηνληαο εζειεκέλα
111

 ζηα λεξά ηνπ πνηακνχ θαη ηεο 

ζάιαζζαο αληηζηνίρσο, ελψ ν Γηνχγθεξκαλ αθήλεηαη αλήκπνξνο ζηνλ ζάλαην, ζην 
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ςπρξφ πεξηβάιινλ ηεο παηξίδαο ηνπ. Χο αληίδνην ζηελ μελφηεηα, αλαδεηθλχεη 

παξάιιεια ηελ εηξσλεία ηνπ ηίηινπ ηεο ηξηινγίαο.
112

 ηνλ θαη‟ επθεκηζκφλ 

εγθιηκαηηζκό θάησ από ηνλ Φνίβν, ν μέλνο έξρεηαη σο μεξηδσκέλνο, πείζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ φηη ελζσκαηψζεθε ζην λέν ρσξηθφ πιαίζην θαη, φηαλ ζπλεηδεηνπνηεί ην κέγεζνο 

ηεο πιάλεο ηνπ, παξαδίδεηαη ζηελ απψιεηα ηνπ εαπηνχ ηνπ.  
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3. ΑΣΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΜΝΖΜΖ  

 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ην ρσξηθφ πιαίζην κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάθηεζε 

αλακλήζεσλ. πσο ππνζηήξημε ν Benjamin,
113

 ε ίδηα ε πφιε θαη ε αζηηθή 

αξρηηεθηνληθή γεληθφηεξα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ «ρψξνη κλήκεο ηνπ ζπιινγηθνχ», 

ζεκαληηθά αξρεία, απφ ηα νπνία αλαζχξνληαη γεγνλφηα πνπ δηαηεξνχλ ηελ επαθή κε 

ην παξειζφλ θαη δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο.
114

 Σα κλεκεία θαη νη 

αξραηνινγηθνί ρψξνη ζεσξνχληαη ε πιηθή έθθξαζε πνπ βνεζά λα επηβηψζεη ζηνλ 

ρξφλν θάηη αμηνκλεκφλεπην. Ο ίδηνο ραξαθηεξηζκφο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί θαη ζε 

έλαλ δξφκν, κία πεξηνρή ή έλαλ αζηηθφ ρψξν πνπ δίλνπλ κνξθή ζηε ζχδεπμε ηνπ 

παξειζφληνο κε ην κέιινλ.
115

  

 

 

3.1 Η κλήκε ηοσ αζηηθού τώροσ  

ηε Μεγάιε Χίκαηξα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη γηα ηε κειέηε ηνπ αζηηθνχ 

ρψξνπ ζην κπζηζηφξεκα ν πεξίπαηνο ηεο Μαξίλαο θαη ηνπ Μελά ζηελ Αθξφπνιε, 

θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε ηεο εξσίδαο ζηελ πξσηεχνπζα. Ήδε κέζα απφ ην 

απηνθίλεην ηνπ Μελά πνπ θηλείηαη ζηε ιεσθφξν Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ, ε Μαξίλα 

παξαηεξεί απφ ρακειά ηνλ απφηνκν βξάρν ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ε πιηθή κνξθνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Πεξπαηψληαο 

ζηελ πιαηεία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αληηθξίδεη ηα Πξνπχιαηα θαη αηζζάλεηαη δένο 

κπξνζηά ζηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ησλ Διιήλσλ, πνπ κειεηά ηφζα ρξφληα θαη κπνξεί 

ηψξα λα έξζεη ζε επαθή καδί ηνπ. Αλεβαίλνληαο ηα ζθαινπάηηα, παξαηεξεί ηε 

ζπκκεηξία ησλ καξκάξσλ θαη ηνπ βξάρνπ, εηθφλα πνπ ηελ κεηαθέξεη απηφκαηα ζηελ 

αξραηφηεηα. Οη γλψζεηο ηεο γηα ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία έξρνληαη ζην κπαιφ ηεο 

θαη ηελ απνζπνχλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Λφγσ ησλ ζπνπδψλ ηεο ζηελ ειιεληθή 
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θηινινγία, ε Μαξίλα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηνλ ρψξν πνπ βξίζθεηαη θαη ηηο 

κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Καηφπηλ, θηάλεη ζηνλ 

Παξζελψλα γηα λα «πξνζθπλήζεη ηνχο ζενχο πνχ ηῆο ἐπέβαιε ἡ κνίξα θη ἡ 

λνεκνζχλε».
116

 Ζ εηθφλα ηνπ κλεκείνπ παγψλεη ην θνξκί ηεο, πνπ ζηέθεηαη γηα ιίγν 

αθίλεην ιφγσ ηνπ απέξαληνπ ζαπκαζκνχ. Ο Μελάο ηελ αθνινπζεί θαη πξνρσξνχλ 

ζηνλ λαφ ηεο Απηέξνπ Νίθεο θαη ζην Δξέρζεην. Ζ βφιηα ηνπο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

επίζθεςε ζην κνπζείν ηεο Αθξφπνιεο, φπνπ ν Μελάο εμεγεί ιεπηνκεξψο ζηε 

Μαξίλα ηα εθζέκαηα. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπο, ε γπλαίθα εληππσζηάδεηαη απφ ηε 

ζέα ηεο Αζήλαο θαη παξαηεξεί ηελ πφιε. Άιια κλεκεία πνπ ζπλδεφληαη κε ηε κλήκε 

ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ηεο Αζήλαο είλαη ε Πχιε ηνπ Αδξηαλνχ θαη νη ζηχινη ηνπ 

Οιπκπίνπ Γηφο, πνπ ε Μαξίλα πεξηεξγάδεηαη κέζα απφ ην απηνθίλεην πνπ ηε 

κεηαθέξεη ζην ζπίηη ηνπ Μελά θαζψο θαη ην Μλεκείν ηνπ Φηινπάππνπ πνπ αηελίδεη ε 

Μαξίλα απφ ηε βεξάληα ηνπ ζπηηηνχ.  

ηελ πξψηε κνξθή ηεο Χίκαηξαο, ε επίζθεςε ηεο εξσίδαο ζηελ Αζήλα γίλεηαη 

παξέα κε ηνλ ζχδπγφ ηεο. Απφ ην πινίν πνπ πιεζηάδεη ζηνλ Πεηξαηά δηαθξίλνπλ ηελ 

Αθξφπνιε, πνπ μερσξίδεη αλάκεζα ζηνπο ιφθνπο. Οη εθηελείο πεξηγξαθέο αλαθνξηθά 

κε ηνλ πεξίπαην ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ζηα κλεκεία ηνπ, ηνλ Παξζελψλα, θαη 

ην Δξέρζεην αιιά θαη ζηελ Πχιε ηνπ Αδξηαλνχ
117

 απνπζηάδνπλ. Χζηφζν, 

ζεκεηψλεηαη φηη ε Μαξίλα, ν Μελάο θαη ν Γηάλλεο «ἐπῆγαλ ὥο ηὶο Μπθῆλεο θαὶ ηὴλ 

πίδαπξν, θαὶ θαηφπη ζηνὺο Γειθνχο»,
118

 γεγνλφο πνπ παξαιείπεηαη ζηε δηεπξπκέλε 

κνξθή ηνπ 1953. Γεληθά, ε αθήγεζε ηεο παξακνλήο ηνπ δεπγαξηνχ ζηελ πξσηεχνπζα 

είλαη αξθεηά ζχληνκε.  

Σα ιφγηα θαη νη ζθέςεηο ηεο Μαξίλαο θαηά ηνλ πεξίπαην ζηελ Αθξφπνιε ζηε 

Μεγάιε Χίκαηξα θαλεξψλνπλ ηελ απαξάκηιιε γνεηεία θαη ην δένο πνπ πξνθαινχλ ηα 

κλεκεία ζηνλ παξαηεξεηή ηνπο. Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ελεξγνπνηεί ηε βαζηά γλψζε 

θαη ηνλ ζαπκαζκφ ηεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ηελ νδεγνχλ 

λνεξά ζηελ Αζήλα ηεο αξραηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Aldo Rossi,
119

 ηα κλεκεία είλαη 

πάληα πξσηνγελή ζηνηρεία, δειαδή θπξίαξρα ζεκεία ηεο πφιεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εμέιημή ηεο κέζα ζηνλ ρξφλν. Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη απνθνκκέλα απφ ηελ 

αξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία ή ζε θάζε επνρή λα επηηεινχλ δηαθνξεηηθφ ζθνπφ αλάινγα κε 
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ηε ρξήζε ηνπο, σζηφζν απνηεινχλ ηα «θαη‟ εμνρήλ έξγα ηέρλεο»
120

 θαη ε αμία ηνπο 

είλαη ηζρπξφηεξε απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηε κλήκε. Ζ Μαξίλα αληηιακβάλεηαη ηηο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη θαηαθέξλεη λα 

ζπλελψζεη ην παξειζφλ κε ην παξφλ, θαηαλνψληαο ηελ απφιπηε νκνξθηά θαη 

αξκνλία.  

Οη αξραηνινγηθνί ρψξνη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο πνπ επηζθέπηνληαη ν Μελάο 

θαη ε Μαξίλα, φπσο θαη θάζε κλεκείν πνπ παξαηεξνχλ νη ήξσεο ζε άιιεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο θαη ζε πξσηεχνπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ γεθπξψλνπλ ην παξειζφλ κε ην παξφλ. 

ην ηαμίδη ηνπ ζηε Βνπδαπέζηε, ν Γηνχγθεξκαλ εκθαλίδεηαη λα παξαζχξεηαη απφ ηηο 

εηθφλεο ησλ κλεκείσλ ηεο νπγγξηθήο πξσηεχνπζαο. Σν επηβιεηηθφ βαζηιηθφ παιάηη 

θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ αδειθνχ ηνπ, πνπ πεξπαηνχλ καδί ζηελ 

πφιε, φπσο θαη ν Ναφο ηεο ηέςεο πνπ απνηππψλεη ηα ζηνηρεία ηεο γνηζηθήο 

αξρηηεθηνληθήο. Αθφκα, ην θηήξην ηεο πεξαο πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηα παιηά 

αξρνληηθά ζπίηηα ζπλεπαίξλεη ηνλ Βάζηα, ν νπνίνο αηζζάλεηαη «παληνῦ ηήλ ὕπαξμε 

ἑλφο πλεχκαηνο ζπλέρεηαο, ζηαζεξφηεηαο, ζπληήξεζεο, δηάξθεηαο.»
121

  

ηε Θεζζαινλίθε, ν Γηνχγθεξκαλ θαη ν Μηράιεο Καξακάλνο πεξλνχλ ζπρλά 

απφ ηνλ Λεπθφ Πχξγν, γηα λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηελ πφιε. Ο Καξακάλνο αμηνπνηεί 

ην κλεκείν σο νξφζεκν φηαλ μελαγεί ηνλ θίιν ηνπ ζηηο βφιηεο ηνπο κε ην απηνθίλεην. 

Ο Λεπθφο Πχξγνο, ην κλεκείν-ζχκβνιν ηεο πφιεο πνπ απνηππψλεη ηελ νζσκαληθή 

αξρηηεθηνληθή ηνπ 15νπ αηψλα θαη ζπκβνιίδεη ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηελ 

άισζε απφ ηνπο Οζσκαλνχο (1430) έσο ηελ απειεπζέξσζή ηεο (1912), ζηνιίδεη ηελ 

πιαηεία ηεο παξαιίαο, φπσο παξαηεξεί ν αθεγεηήο, θαη ηξαβά ην βιέκκα ηνπ 

Γηνχγθεξκαλ ήδε απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο άθημήο ηνπ ζηελ πφιε.   

Οξηζκέλα κλεκεία ηεο Βηέλλεο θπξηαξρνχλ θαη ζηνλ πεξίπαην ηνπ Γηψξγνπ 

Μάδε ζηελ πφιε πνπ δεη θαη εξγάδεηαη. Σα Αλάθηνξα ηνπ αίκπξνπλ κε ηηο «ςπρξέο 

θαη αθαιαίζζεηεο» αίζνπζεο θέξλνπλ ζην κπαιφ ηνπ ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηεο 

Απζηξίαο «πνχ θπβέξλεζε ηίο ηχρεο ηφζσλ ιαῶλ».
122

 Σν παιάηη ηεο Μαξίαο-

Θεξεζίαο θαη ην κεζαησληθφ θέληξν ησλ λεψηεξσλ ζπλνηθηψλ, φπνπ ν Μάδεο 

ζπλερίδεη ηε βφιηα ηνπ, ηνλ κεηαθέξνπλ ζηελ επνρή ησλ κεγάισλ Απζηξηαθψλ 
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ζπλζεηψλ ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο θαη δεκηνπξγνχλ έλα μερσξηζηφ πεξηβάιινλ κηαο 

«ξνκαληηθῆο πνιηηείαο».
123

 

Σελ ίδηα ιεηηνπξγία επηηειεί ε νλνκαηνζεζία ησλ δξφκσλ, πνπ αθνξνχλ ζε 

ηζηνξηθά πξφζσπα θαη γεγνλφηα. Γεληθά, νη δξφκνη ζεσξνχληαη «ηα πιηθά 

ππνζηεξίγκαηα κίαο εζληθήο πξσηίζησο θαη κίαο ηνπηθήο δεπηεξεπφλησο κλήκεο»,
124

 

πνπ εληζρχεηαη κε ενξηαζκνχο θαη επεηεηαθέο εθδειψζεηο. ηε Μεγάιε Χίκαηξα θαη 

ζηνλ Γηνύγθεξκαλ, ηα κπζηζηνξεκαηηθά πξφζσπα θηλνχληαη ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ 

Πεηξαηά, αμηνπνηψληαο άιινηε κηθξφηεξνπο θαη άιινηε κεγαιχηεξνπο δξφκνπο. Ζ 

Μαξίλα δηαζρίδεη ηε ιεσθφξν Ακαιίαο κε ην ηαμί θαη παξαηεξεί απφ καθξηά ηα 

κλεκεία ηνπ αζελατθνχ θέληξνπ θαηά ηελ άθημή ηεο ζηελ πξσηεχνπζα. Ακέζσο κεηά, 

πξνρσξά ζηελ νδφ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ, πνπ αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθή δηαδξνκή 

ζηε βφιηα ηεο εξσίδαο, αξρηθά κε ην απηνθίλεην θαη αξγφηεξα πεδή γηα λα 

απνιαχζεη ηνλ πεξίπαηφ ηεο κε ηνλ Μελά ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηα κλεκεία ηεο πφιεο πνπ εληνπίδνληαη γχξσ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δξφκν. 

Ο Γηνχγθεξκαλ δηαζρίδεη ηαθηηθά ηε ιεσθφξν σθξάηνπο ζηνλ Πεηξαηά, 

πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζεη ηνλ πξψην θαηξφ ηελ πφιε θαη, κεηέπεηηα, λα επηζθεθζεί 

ηνλ θίιν ηνπ, Αληψλε ηαβάδν θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επαγγεικαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. ηελ νδφ Μαθξάο ηνάο πεξπαηά κεηά ηελ παξαίηεζή 

ηνπ ζηελ ηξάπεδα γηα λα ζπιινγηζηεί ην επαγγεικαηηθφ ηνπ κέιινλ θαη λα απνιαχζεη 

ην θαγεηφ ηνπ ζε κία ηαβέξλα ηεο πεξηνρήο. Απφ ηελ Ηεξά Οδφ δηέξρεηαη ζπρλά, ηνλ 

θαηξφ πνπ ν Καξακάλνο λνζειεχεηαη ζην Γξνκνθαΐηεην, φπνπ ηνλ επηζθέπηεηαη. 

Αθφκα, ζηε ιεσθφξν Φαιήξνπ εκθαλίδεηαη ε Αληηφπε, ε κηθξή ππεξέηξηα ηνπ 

Γηνχγθεξκαλ ζηελ Καζηέια, γηα λα βξεη ηαμί γηα ηνλ Βάζηα. Ο ήξσαο θηλείηαη θαη ζε 

δξφκνπο ηεο Αζήλαο, φπσο είλαη ε Παηξηάξρνπ Ησαθείκ, θαζψο εθεί βξίζθεηαη ην 

ηειεπηαίν ζπίηη ηνπ ζηελ Διιάδα, θαη ε ιεσθφξνο Γεσξγίνπ πνπ εληνπίδεηαη ε 

Σξάπεδα Δκπνξηθψλ Παξνρψλ φπνπ εξγάδεηαη. 

Ο Καξαγάηζεο θαίλεηαη λα αμηνπνηεί νλφκαηα νδηθψλ αξηεξηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ αξραηφηεηα. Οη ήξσέο ηνπ θηλνχληαη ζε δξφκνπο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ εζληθή κλήκε θαη αθνξνχλ ζε ζεκαληηθά ηζηνξηθά πξφζσπα θαη 

γεγνλφηα. Ο ινγνηέρλεο αλαδεηθλχεη ηε ζπιινγηθή κλήκε κέζα απφ αλαθνξέο ζηελ 
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αξραία ειιεληθή ηζηνξία
125

 (σθξάηεο, αξραίν Φάιεξν, Μαθξά ηνά ησλ ρξφλσλ 

ηνπ Πεξηθιή ζηνλ Πεηξαηά, Ηεξά Οδφο ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο) θαη ζηνλ πξψην 

κεηαρξηζηηαληθφ αηψλα (Ηεξνκάξηπξαο Γηνλχζηνο ν Αξενπαγίηεο). Βέβαηα, 

αμηνπνηνχληαη θαη ζηνηρεία ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο (βαζίιηζζα Ακαιία, 

Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο Ησαθείκ, βαζηιηάο Γεψξγηνο Β‟ ηεο Διιάδαο).  

ε αληίζεζε κε ηηο πνηθίιεο αλαθνξέο ζε κλεκεία θαη νλφκαηα νδηθψλ 

αξηεξηψλ ζηα παξαπάλσ έξγα, ζηνλ Σπληαγκαηάξρε Ληάπθηλ δελ παξαηεξνχληαη 

παξφκνηεο πεξηγξαθέο. Οη ήξσεο θηλνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη ηα θνκβηθά 

ζεκεία ηεο Λάξηζαο, σζηφζν απνπζηάδνπλ νη ιεπηνκέξεηεο ζε νδνχο θαη ε έκθαζε 

δίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλνηθηψλ ηεο πφιεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε νλνκαηνζεζία ησλ δξφκσλ δηαηεξεί ηελ ηνπηθή θαη εζληθή κλήκε, 

εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη άλζξσπνη αμηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο ζηελ 

πφιε πνπ θαηνηθνχλ. 

 

 

3.2 Αζηηθές τωροζεζίες αλάθιεζες προζωπηθώλ βηωκάηωλ 

Ο ρψξνο δελ αλαπαξηζηά έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα ζε έλα νκνηφκνξθν πεξηβάιινλ, 

αιιά απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά κέξε, ζηα νπνία ηα άηνκα απνδίδνπλ νξηζκέλεο 

ηδηφηεηεο.
126

 Οη ρψξνη εξγαζίαο, νη πιαηείεο, αθφκα θαη νη ζηαζκνί ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο ζπλδένληαη ζπρλά κε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα θαη γεγνλφηα, πνπ 

απνηεινχλ κέξνο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ.  

Οη κπζηζηνξεκαηηθνί ραξαθηήξεο ηεο ηξηινγίαο θηλνχληαη ζε ρψξνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη λα επλννχλ ηελ αλάθιεζε γεγνλφησλ απφ ην παξειζφλ ηνπο. Απηέο νη 

ρσξνζεζίεο αλάθιεζεο βηψκαησλ πνηθίιινπλ ζηα ηξία κπζηζηνξήκαηα.  

ηνλ Σπληαγκαηάξρε Ληάπθηλ ηα θαθελεία ηεο Λάξηζαο απνηεινχλ ηα ζηέθηα 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο γηα λα απνιαχζνπλ θπξίσο ην αιθνφι, κφλνη ηνπο ή κε 

παξέα. Μεηαμχ απηψλ θαη ν Απζηξηαθφο Φφγθει, ν πξψηνο επηζηάηεο ηεο Γεσξγηθήο 

ρνιήο, ν νπνίνο ζπρλά ζε θαηάζηαζε κέζεο αλαθαιεί «ζηφ θξαζνπνηηζκέλν θεθάιη 
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 ηε Μεγάιε Χίκαηξα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νδφ Αζθιεπηνχ, φπνπ ν Μελάο επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην 

ζπίηη ηνπ Κσζηή Παιακά θαη ζηνλ Γηνύγθεξκαλ ν ήξσαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Σξνίαο ζηελ Αζήλα θαηά 

ηνλ πεξίπαηφ ηνπ κεηά ην πέξαο ηεο δνπιεηάο ζηελ ηξάπεδα. 
126

 Βι. Maurice Halbwachs, Τα θνηλσληθά πιαίζηα ηεο κλήκεο, κηθξ. Διεπζεξία Εέε, Αζήλα: Νεθέιε 

2013, ζ. 127. 
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ηνπ»
127

 ηηο εξσηηθέο πεξηπέηεηέο ηνπ θαη ηνλ ζαπκαζκφ πνπ έρεη εηζπξάμεη απφ ην 

γπλαηθείν θχιν ιφγσ ηεο εληππσζηαθήο ζηνιήο ηνπ. Σα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ζηα 

ηππνδξφκηα ηεο Αζήλαο, νη θξπθέο ζπλαληήζεηο κε φκνξθα θνξίηζηα ηνλ θαηξφ πνπ 

εξγαδφηαλ ζηελ πξσηεχνπζα, νη ζηηγκέο πνπ πξφζθεξαλ ζηελ ςπρή ηνπ κεγάιε 

επραξίζηεζε, θαζψο θαη ε δσή ηνπ ζηε ρνιή ηεο Λάξηζαο θαηαθιχδνπλ ην κπαιφ 

ηνπ ζηηο θαζηεξσκέλεο νηλνπνζίεο ηνπ ζηα θαθελεία.  

ηαλ ν πληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ θηάλεη ζηε Λάξηζα, επηζθέπηεηαη ηε ρνιή 

πνπ ζα εξγαζηεί ηα επφκελα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. «Σὸ θαινζηεθνχκελν πξνζεγκέλν 

ζπγθξφηεκα ηῆο Γεσξγηθῆο ρνιῆο»
128

 πνπ βξίζθεηαη ζηνλ απέξαλην θάκπν δίπια 

ζην πνηάκη, θέξλεη ζηε κλήκε ηνπ εηθφλεο ηεο παηξίδαο. Απηφ ηνλ πξνδηαζέηεη 

επράξηζηα, αθνχ ζθέθηεηαη πσο εθεί ζα πεξάζεη ήζπρα θαη εξγαηηθά ηε δσή ηνπ, 

φπσο αθξηβψο ζηε Ρσζία. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζεζζαιηθνχ θάκπνπ θαίλεηαη λα 

ζπκίδεη νηθείεο ζηηγκέο απφ ηε δσή ζην Καδάλ, φπνπ ε νηθνγέλεηα ηνπ Ληάπθηλ 

θαιιηεξγνχζε θηήκαηα ράξε ζηα νπνία έρεη απνθηήζεη πξαθηηθέο γλψζεηο 

γεσπνληθήο.  

ην θεληξηθφ θηήξην ηεο ρνιήο, ε κεισδία ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ δίλεη ην 

έλαπζκα λα μεθηλήζεη ην πξσηνρξνληάηηθν γιέληη κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ 

θνηηεηψλ. Ο ίδηνο ν Ληάπθηλ παίδεη ηε κπαιαιάηθα, ην κνλαδηθφ αληηθείκελν πνπ 

θαηάθεξε λα ζψζεη θαη λα θνπβαιήζεη απφ ηε Ρσζία, θέξλνληαο καδί θαη ηε ξψζηθε 

ςπρή ηνπ. Ζ αξκνλία ηνπ ήρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηξαγνχδη νδεγνχλ ην κπαιφ ηνπ 

ζηε ξψζηθε ζηέπα, ηε ιίκλε Μπατθάι, ηα ληάηα ηνπ θαη ηηο γπλαίθεο πνπ αγάπεζε. 

Μέρξη πνπ θπινχλ δάθξπα απ‟ ηα κάηηα ηνπ, θαζψο ηξαγνπδά ην δηθφ ηνπ δξάκα απφ 

ηελ αγαπεκέλε ηνπ παηξίδα. Ο Ληάπθηλ εκθαλίδεηαη ραιαξφο ζηνλ ρψξν πνπ 

εξγάδεηαη θαη πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε ρψξν δηαζθέδαζεο. Οη αλακλήζεηο θπξηεχνπλ 

ην κπαιφ ηνπ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη πέξα απφ ην δσκάηην ηνπ γιεληηνχ: «ηψξα ὁ 

Ληάπθηλ βξίζθεηαη ζηὸ ὕπαηζξν, ζηὴ ζηέπα, κέζ‟ ζηὴ θεγγαξφθεγγε θαὶ ρηνληζκέλε 

λχρηα.»
129

 Ζ λνζηαιγία ηεο Ρσζίαο γίλεηαη έληνλε ήδε απφ ην πξψην δηάζηεκα πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. 

ηε δεμίσζε ηνπ Γηεπζπληή ζηε Γεσξγηθή ρνιή παξεπξίζθεηαη ν Ληάπθηλ 

καδί κε ζπλαδέιθνπο, θαζεγεηέο θαη εθιεθηνχο θαιεζκέλνπο ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο 

πνπ θαηαθηάλνπλ απφ ηελ πφιε. Ο ήξσαο αηζζάλεηαη πσο μαλαδεί έλα ξψζηθν γιέληη. 
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 ην ίδην, ζ. 19. 
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Φιπαξεί κε ηνλ θφζκν, ρνξεχεη ζε έληνλνπο ξπζκνχο θαη πίλεη ρσξίο κέηξν άθζνλν 

αιθνφι. Έρεη ρξφληα λα δήζεη «ηὴλ ἀκέξηκλε ἀηκφζθαηξα ηῶλ παιηῶλ θαιῶλ 

θαηξῶλ»,
130

 νπφηε δελ ράλεη ηελ επθαηξία λα αθεζεί ζην μέθξελν γιέληη. Γηεγείηαη 

παιηέο ηζηνξίεο πνπ πξνθαινχλ ηνλ γεληθφ ζαπκαζκφ, ζπκάηαη ην ξψζηθν βαιο 

επηδεηθλχνληαο ηηο ρνξεπηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο καδί κε ηε ζχδπγν ηνπ Γηεπζπληή, ελψ 

ην ραξηνπαίγλην ησλ αλδξψλ παξαδίπια ηνπ θεληξίδεη ακέζσο ην ελδηαθέξνλ. 

Παξαθνινπζψληαο ηνλ ηξφπν πνπ παίδνπλ ραξηηά νη παξεπξηζθφκελνη, μαθληάδεηαη. 

Οη θηλήζεηο ηνπο ηνπ ζπκίδνπλ έλα παηρλίδη ηνπ κε θάπνηνλ Έιιελα ινραγφ ζηελ 

Οδεζζφ, φπνπ είρε ράζεη πνιιά ρξήκαηα. Έηζη, απνθαζίδεη λα πάξεη κέξνο ζηελ 

παξηίδα ησλ ζπλαδέιθσλ, θάλνληαο ηηο θηλήζεηο ηνπ κε ηέρλε θαη πάζνο, φπσο 

ζπλήζηδε ζηελ παηξίδα ηνπ: «ἦηαλ Ρῶζνο∙ θαὶ ζὰλ Ρῶζνο ἦηαλ παίρηεο».
131

 Σν 

γηνξηηλφ θιίκα ηεο δεμίσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ρνξφ, ην παηρλίδη θαη ην πνηφ 

κεηαθέξνπλ ηνλ Ληάπθηλ ζε παξφκνηεο ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο. Χζηφζν, νη 

Λαξηζηλνί αζηνί δελ κνηάδνπλ κε ηνλ ιακπεξφ θφζκν ηεο Μφζραο θαη ηεο 

Πεηξνχπνιεο, ηνλ νπνίν ζπλαλαζηξεθφηαλ ν Ληάπθηλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

ην πεξηβάιινλ ηεο ρνιήο, ν ήξσαο ζπλαληά κεηά απφ αξθεηφ θαηξφ ηνλ 

Ννκάξρε, ηνλ Γηεπζπληή ηεο Σξάπεδαο ηεο Λάξηζαο θαη κεξηθνχο θαζεγεηέο κε ηηο 

ζπδχγνπο ηνπο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ θπξία Γηεπζπληνχ. ηνλ θήπν ηεο ρνιήο, νη 

άλδξεο ζπδεηνχλ κε ηνλ Ληάπθηλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε Ρσζία. Ο ίδηνο ηνπο 

δηεγείηαη πεξηζηαηηθά απφ ηνλ πφιεκν θαη ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε, 

πξνθαιψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. Οη γεληθφηεξεο ζπδεηήζεηο ηνπο 

γχξσ απφ ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηε Ρσζία θαη ε εξψηεζε ηνπ 

Ννκάξρε γηα ηε ζηξαηησηηθή ζηνιή, πνπ ζπλερίδεη λα θνξά ν ήξσαο παξφηη δελ 

ππεξεηεί πηα ζηνλ ηζαξηθφ ζηξαηφ, πξνθαινχλ ζηνλ πληαγκαηάξρε έλα αίζζεκα 

δπζθνξίαο. Ο ραξαθηήξαο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ηεο θνηλσληθήο  ηάμεο ηνπ 

ηνλ απνγνεηεχνπλ. Οη αζηνί ηεο ιαξηζηλήο θνηλσλίαο πνπ δειεχνπλ θαη αληηπαζνχλ 

ηηο ζπδχγνπο ηνπο, νη θαζεγεηέο πνπ κηινχλ πάληα γηα ππεξεζηαθά δεηήκαηα θαη νη 

γηαηξνί πνπ θνκπάδνπλ γηα ηα θαηνξζψκαηά ηνπο δίλνπλ ηελ αίζζεζε ζηνλ Ληάπθηλ 

πσο βξίζθεηαη μαλά ζην ηζηθιίθη ηνπ καδί κε θίινπο. Δίλαη νη ίδηνη άλζξσπνη «ὅπσο 

θαὶ ζηὸ Καδάλ, ἐδῶ θαί δέθα ρξφληα».
132

 Ζ ζηάζε απέλαληη ζηα πξάγκαηα θαη νη 

ζπλήζεηεο ηεο κηθξναζηηθήο δσήο ηνπο δεκηνπξγνχλ ζηνλ ήξσα δπζθνξία, νπφηε θαη 
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απνθαζίδεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ θχθιν ηνπο θαη λα αθνζησζεί ζηελ εξγαζία 

ηνπ. 

Αξγφηεξα, βιέπνπκε ηνλ Ληάπθηλ λα ηππεχεη κπξνζηά απφ ηνπο ζηξαηψλεο, 

πην πέξα απφ ηε Φηιηππνχπνιε. Σα άινγα πνπ ηξηπνδίδνπλ, νη ηξνκπέηεο πνπ ερνχλ 

θαη ν ζφξπβνο απφ ηα φπια θαη ηα πξνζηάγκαηα πνπ θαηαθιχδνπλ ην ζηξαηφπεδν ηνπ 

πεδηθνχ θέξλνπλ ζηε κλήκε ηνπ εηθφλεο ηνπ πεξαζκέλνπ θαηξνχ: ην πεδίν αζθήζεσλ 

ζηε Ρσζία, ηελ παξέιαζε ησλ ζηξαηησηψλ, ηνπο Κνδάθνπο ηεο θξνπξάο θαη ηηο 

ζάιπηγγεο ηνπ ζηξαηνχ. Ο ρψξνο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ζπγθξνηεί έλα νηθείν πεξηβάιινλ 

γηα ηνλ ήξσα, εθφζνλ έδεζε πνιιέο εκπεηξίεο ζε ζηξαηφπεδα ηεο Ρσζίαο θαη άιισλ 

ρσξψλ ηνλ θαηξφ πνπ ππεξεηνχζε ζηνλ ηζαξηθφ ζηξαηφ. ηηγκηαία, ν ήξσαο λνκίδεη 

φηη αληηθξίδεη ηελ έθηππε νκάδα ησλ Κνδάθσλ, αιιά επηζηξέθεη ακέζσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλερίδεη λα ηππεχεη, ζέινληαο λα δηψμεη απφ ην κπαιφ ηνπ ηηο 

ζηηγκέο πνπ ηνπ ζπκίδνπλ ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ.  

ηε Μεγάιε Χίκαηξα, ε Μαξίλα εκθαλίδεηαη λα αλαπνιεί ην παξειζφλ ήδε 

κεηά ηελ αλαρψξεζή ηεο απφ ην ιηκάλη ηεο Ρνπέλ. Οη πξψηεο αλακλήζεηο απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο έξρνληαη ζην κπαιφ ηεο, θαζψο αγλαληεχεη ην Αηγαίν πάλσ ζηε 

«Υίκαηξα». Αλαπνιεί ην κηθξφ ζπίηη ζηε Ρνπέλ, ηελ θάκαξά ηεο απ‟ φπνπ θνηηνχζε 

ηε Μεηξφπνιε θαη ραλφηαλ ζηε ζθέςε ηεο θαη ηνλ παηέξα ηεο πνπ ηνλ έβιεπε κία 

θνξά ηνλ ρξφλν, θαζψο ππεξεηνχζε σο αμησκαηηθφο ζηελ Αθξηθή, αιιά ηνλ ζαχκαδε. 

Θπκάηαη ραξαθηεξηζηηθά ηε λχρηα πνπ νη γνλείο ηεο ηζαθψζεθαλ, αθνχ ν παηέξαο 

είρε θαηαιάβεη φηη ε γπλαίθα ηνπ είλαη πφξλε θαη ππνςηαδφηαλ φηη ε Μαξίλα δελ είλαη 

δηθή ηνπ θφξε, θαζψο θαη ηελ εκέξα πνπ ηεο αλαθνίλσζε ε κεηέξα, γεκάηε θαθία, 

φηη ν παηέξαο ηεο ζθνηψζεθε. πιινγίδεηαη γηα ηειεπηαία θνξά ηε δχζθνιε ζρέζε κε 

ηε γπλαίθα πνπ ηελ έθεξε ζηνλ θφζκν, κε ηελ νπνία ήηαλ ηφζν δηαθνξεηηθέο. Μφιηο 

ζηα δψδεθά ηεο ρξφληα αληηιήθζεθε φηη ε κεηέξα ηεο δέρεηαη άγλσζηνπο άληξεο ζην 

ζπίηη, φηαλ κία κέξα επηζηξέθνληαο απφ ην ζρνιείν άθνπζε κία αληξηθή θσλή ζην 

δσκάηηφ ηεο. Ζ Μαξίλα ζεσξνχζε φηη δελ έκνηαδε ζηε κεηέξα ηεο, δηφηη ήηαλ 

ηδηαίηεξα εζσζηξεθήο, φπσο ν παηέξαο ηεο, θαη αθνζησκέλε ζηε κφξθσζή ηεο. Ζ 

ζθέςε ηεο νδεγείηαη ζηηο πξψηεο εξσηηθέο πεξηπέηεηεο, ζηηο ζπνπδέο ζηελ ειιεληθή 

θηινινγία θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ ήζειε λα πξαγκαηνπνηήζεη φηαλ έκεηλε πηα κφλε 

ηεο ζηε δσή. ιεο απηέο νη αλακλήζεηο αλαθαινχληαη απφ ηελ εξσίδα ηε ζηηγκή πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ ζην θαξάβη θαη δίλεηαη ε εληχπσζε φηη ηα ιέεη ε ίδηα ζηνλ εαπηφ ηεο, 

γηα λα απαιιαρηεί απφ δπζάξεζηνπο ζηνραζκνχο. Ζ «Υίκαηξα» γίλεηαη ν ρψξνο 

αλαζηνραζκνχ γηα ηε Μαξίλα θαη επλννεί ηελ αλαπφιεζε απφ ηε δσή ζηε Ρνπέλ. Σν 
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πινίν πνπ, θαηά ηνλ Michel Foucault, είλαη ε θαηεμνρήλ εηεξνηνπία, έλαο «άηνπνο 

ηφπνο»
133

 παξαδνκέλνο ζην άπεηξν ηεο ζάιαζζαο, ηξέθεη ηε θαληαζία θαη, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαξίλαο, κεηαθέξεη ηνλ λνπ ζε κία άιιε 

πξαγκαηηθφηεηα. Χο μέλε πνπ θεχγεη απφ ηε ρψξα ηεο γηα λα έξζεη ζηελ Διιάδα, 

αηζζάλεηαη φηη πξέπεη λα θάλεη έλαλ απνινγηζκφ, νπφηε θαη αθήλεηαη ζηε ζθέςε ηνπ 

παξειζφληνο.  

ηε Χίκαηξα ηνπ 1936, ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη επζχο εμαξρήο απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα θαηαηνπίζεη ηνλ αλαγλψζηε ζρεηηθά κε βαζηθά γεγνλφηα 

ηεο δσήο ηεο Μαξίλαο. Σα ζηνηρεία μεδηπιψλνληαη κε ηελ ίδηα ζεηξά, αιιά κε 

ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, θπξίσο ζην θνκκάηη ησλ ζπνπδψλ ηεο ζηελ αξραία ειιεληθή 

θηινινγία. Ζ απνγνήηεπζε πνπ έλησζε ε εξσίδα απφ ηηο εξσηηθέο ηεο ζρέζεηο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αθνζίσζε ζηελ πλεπκαηηθή ηεο θαιιηέξγεηα. Ζ ζθελή κε ηνλ 

ηζαθσκφ ησλ γνληψλ ηεο, ε εθδήισζε αγάπεο πξνο ηνλ παηέξα ηεο θαη ε θαθία ζηα 

ιφγηα ηεο κεηέξαο πξνζηέζεθαλ ζηελ εκπινπηηζκέλε κνξθή. ε απηή δίλεηαη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε ηεο κε ηνπο γνλείο ηεο, παξνπζηάδνληαο νξηζκέλα 

ζεκαληηθά πεξηζηαηηθά πνπ θαζφξηζαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο Μαξίλαο. Κάζε 

άηνκν, κέζσ ηνπ ζπλεηξκνχ ηδεψλ, αλαθαιεί πξάγκαηα πνπ νδεγνχλ ζην παξειζφλ 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ κέζα ζηελ νκάδα ηεο νηθνγέλεηαο πεξλά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ βίνπ ηνπ θαη ιακβάλεη ηα πξψηα εξεζίζκαηα.
134

 Σν νηθνγελεηαθφ θιίκα ζην 

παηξηθφ ζπίηη ηεο εξσίδαο ήηαλ ηδηαίηεξα ηεηακέλν κεηά ηνλ θαβγά ησλ γνληψλ θαη ε 

ζπγθξνπζηαθή ζρέζε κεηέξαο θαη θφξεο έγηλε πην έληνλε, φηαλ έκεηλαλ πηα νη δπφ 

ηνπο. Σα βηψκαηα ηνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ ζε έλα ζπίηη πνπ έξρνληαλ ζπλερψο μέλνη 

άληξεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ηνπ παηξηθνχ πξνηχπνπ γέλλεζαλ κία 

απνζηξνθή γηα ηε ζαξθηθή πξάμε. Ζ Μαξίλα αλαθαιεί ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα 

ηεο πξνζσπηθήο ηεο δσήο γηα ηειεπηαία θνξά, πξηλ μεθηλήζεη κία λέα πεξηπέηεηα 

καθξηά απφ φζα θνπβαινχζε γηα ρξφληα. 

Αξθεηφ θαηξφ αξγφηεξα, ε εξσίδα βξίζθεηαη μαλά ζην πινίν επηζηξέθνληαο 

κε ηνλ Γηάλλε απφ ηελ Αζήλα ζηε χξν, κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ πξσηεχνπζα. Ζ 

Μαξίλα καγεχεηαη απφ ηε ζέα πνπ απιψλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο. Οη ζηήιεο ηνπ 

νπλίνπ θαη ην αθξσηήξη πνπ ράλνληαη κέζα ζηνλ νπξαλφ θέξλνπλ ζην κπαιφ ηεο 

φιεο ηηο εκπεηξίεο απφ ην δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε εκεξψλ πνπ έκεηλαλ ζηελ Αζήλα. 
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Με ηε κνξθή ηνπ Μελά λα θπξηαξρεί ζηηο αλακλήζεηο ηεο, ζπκάηαη μαλά «ηήλ θάζε 

κηά κέ ἀπφιπηε ἀθξίβεηα»,
135

 ελψ ε ζθέςε ηεο ηαμηδεχεη θαη ζηε Ρνπέλ. Δηθφλεο ηεο 

παηξίδαο ηεο απφ ην ιηκάλη, φπνπ είδε γηα πξψηε θνξά ην βαπφξη ηεο «Υίκαηξαο», 

μεπξνβάιινπλ ζηε κλήκε καδί κε άιιεο φκνξθεο ζηηγκέο πνπ έδεζε ζηα ηαμίδηα ηεο 

κε ηνλ Γηάλλε ζηε Μχθνλν θαη ζηελ Πάξλεζα. ιεο απηέο νη αλαδξνκέο θαηαιήγνπλ 

πάιη ζηε ζθέςε ηνπ Μελά θαη ε Μαξίλα αλαξσηηέηαη πψο ζα είρε εμειηρζεί ε πνξεία 

ηεο αλ βξηζθφηαλ εθείλνο πάλσ ζην βαπφξη αληί γηα ηνλ Γηάλλε Ρεΐδε ηελ εκέξα πνπ 

γλσξίζηεθαλ ζην ιηκάλη.  

Μεηά απφ έμη ρξφληα ζηελ Διιάδα, ε Μαξίλα ζηνλ ζηαζκφ ηνπ ηξαίλνπ ζηελ 

Αζήλα, πεξηκέλνληαο κε ηνλ Γηάλλε ηελ άθημε ηνπ Μελά απφ ηε Γεξκαλία, φπνπ 

ζπνπδάδεη Ννκηθή θαη παξαηεξψληαο ηηο αηκνκεραλέο θαη ηνλ θφζκν ζηελ απνβάζξα 

αλαθαιεί ζηε κλήκε ηεο ηνλ ζηαζκφ ηεο Ρνπέλ. Θπκάηαη ηνλ Φειίμ Μαξεζάι, ηνλ 

ζπκθνηηεηή ηεο πνπ ηελ αγάπεζε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα θαη ηελ απνραηξέηεζε κέζα 

απφ ην παξάζπξν ηνπ βαγνληνχ, ηε ζηηγκή πνπ έθπγε απφ ηελ πφιε. Δθείλε ηελ 

εκέξα, ε Μαξίλα έκεηλε λα θνηηά ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη πεξπαηνχζαλ γχξσ ηεο 

θαη ήηαλ ην ίδην βηαζηηθνί θαη λεπξηθνί κέζα ζηελ ίδηα κπξσδηά ηνπ αέξα. Ζ 

αλάκλεζε ηνπ ζηαζκνχ θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο απνηειεί πξνζζήθε 

ζηε Μεγάιε Χίκαηξα, θαζψο ε ππνδνρή ηνπ Μελά απφ ηνλ Γηάλλε θαη ηε Μαξίλα 

ζηνλ ζηαζκφ δελ ππάξρεη ζηε Χίκαηξα.  

ηνλ Γηνύγθεξκαλ, ν ήξσαο ηαμηδεχεη ζπρλά ιφγσ επαγγεικαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. ηα μελνδνρεία ησλ πφιεσλ πνπ κέλεη, θαίλεηαη λα ζπρλάδεη ζηνλ 

ρψξν ηνπ κπαξ, φπνπ απνιακβάλεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. ηε Θεζζαινλίθε, ν 

Βάζηαο ζπιινγίδεηαη ηε ζπλάληεζε ηεο επφκελεο κέξαο κε ηε Νηάηλα, πνπ ηφζν πνιχ 

πνζεί, ελψ αλάβεη ην ηζηγάξν ηνπ πνπ είλαη αγαπεκέλε ηνπ ζπλήζεηα εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα. Βπζίδεηαη ζηηο ζθέςεηο ηνπ, ψζπνπ ζπκάηαη ηα πεξαζκέλα πνπ έρεη ήδε 

αξρίζεη λα μερλά. Οη αλακλήζεηο απφ ηηο εθεβηθέο πεξηπέηεηεο κε ηηο ππεξέηξηεο ζην 

Σάκεξθνξο, ηα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο ησλ Δβξαίσλ γπλαηθψλ ζηελ Οπθξαλία, ην 

παξάλνκν εκπφξην λαξθσηηθψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ν γάκνο ηνπ κε ηελ 

ηζηγγάλα Αλλνχζα ζηελ Πεηξνχπνιε θέξλνπλ ζηα ρείιε ηνπ έλα ρακφγειν 

απηνζαξθαζκνχ.  

ηνλ επράξηζην ρψξν ηνπ «ληάλζηγθ» ηνπ μελνδνρείνπ ζηε Βνπδαπέζηε, φπνπ 

νη επηζθέπηεο απνιακβάλνπλ ηηο κνπζηθέο βξαδηέο κε ρνξφ θαη πνηφ, ν Γηνχγθεξκαλ 
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θαη ν χιβεζηξνο ζπδεηνχλ πίλνληαο αιθνφι
136

 θαη ζπκνχληαη ην παηξηθφ ηνπο ζπίηη 

ζηε ιίκλε Νεδηγέξβη ηνπ Σάκεξθνξο, ηηο ππεξέηξηεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην ζθνηεηλφ 

δσκάηην πνπ έπαηδαλ. Μάιηζηα, «ὅζν νἱ ἀρλνί ηνῦ ἀιθνφι ἀλέβαηλαλ ζηφ θεθάιη 

ηνπο, ηφζν μαλαδσληάλεπαλ νἱ εἰθφλεο ηῶλ πεξαζκέλσλ»,
137

 κέρξη πνπ ε ζπδήηεζε 

νδεγείηαη ζηε κεηέξα ηνπο.  

Οη αλακλήζεηο ηνπ καθξηλνχ παξειζφληνο έξρνληαη ζην λνπ ηνπ θαη θαηά ηηο 

εθδξνκέο ηνπ κε αγαπεκέλε ζπληξνθηά. πσο αλαθέξεη ν αθεγεηήο, ζηηο 

θπξηαθάηηθεο βφιηεο κε ην απηνθίλεην παξέα κε ηνλ Σέιε ηακαηφπνπιν, ηνλ 

«παξαγγειηνδφρν» πνπ δνχζε έληνλε θνηλσληθή δσή ζηνλ Πεηξαηά θαη έγηλε θαιφο 

θίινο ηνπ Βάζηα, επηζθέπηνληαη ηελ εμνρή κε γπλαηθεία ζπληξνθηά. Ζ δηαζθέδαζή 

ηνπο πεξηιακβάλεη θαγεηφ, πνηφ, ρνξνχο θαη εξσηηθέο πεξηπέηεηεο, φπσο αθξηβψο 

ζπλέβαηλε ηνλ πξψην θαηξφ πνπ ν Γηνχγθεξκαλ έθηαζε ζηελ Διιάδα. Ο Βάζηαο 

ζπκάηαη ηηο ίδηεο ζπλήζεηεο πνπ είραλ κε ηνλ θίιν ηνπ, Γηάλλε Μφγηα, αιιά κε 

πεξηζζφηεξα θαη πην έληνλα γιέληηα, ηελ πεξίνδν πνπ ν ίδηνο άξρηζε λα γλσξίδεη ηνλ 

Πεηξαηά κε ηε βνήζεηα ησλ θίισλ ηνπ πνπ ηνλ ζπληξφθεπαλ κεηά ηε δνπιεηά. Καηά 

ηελ επηζηξνθή ηνπο κε ηνλ Σέιε ηακαηφπνπιν αξγά ηε λχρηα απφ ηα εμνρηθά κέξε 

ηεο Αηηηθήο, ν Βάζηαο εκθαλίδεηαη λα ηξαγνπδά ζην απηνθίλεην παιηνχο ζθνπνχο ηεο 

παηξίδαο ηνπ, «ὅπσο ηφηε πνχ ‟θαλε ἐθδξνκέο ζηά κχξηα λεζάθηα ηῆο ιίκλεο 

Νεδηγέξβη».
138

 Οη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο κε ηηο παξέεο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

κέξε πνπ επηζθέπηνληαη ζηελ εμνρή θαη ηηο ζπλζήθεο δηαζθέδαζήο ηνπο, θέξλνπλ ζηε 

κλήκε ηνπ παξφκνηεο εκπεηξίεο απφ ηα λεαληθά ρξφληα ζηε Φηλιαλδία θαη ην 

πξφζθαην παξειζφλ ζηνλ Πεηξαηά. Σν απηνθίλεην γίλεηαη ν ρψξνο πνπ βνεζά ηνλ 

Γηνχγθεξκαλ λα αθεζεί, θαζψο παξαηεξεί εηθφλεο ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ πνπ ηνλ 

κεηαθέξνπλ ζε αληίζηνηρεο εηθφλεο ησλ πεξαζκέλσλ ρξφλσλ. Χο έλαο ηφπνο 

δηέιεπζεο πνπ ηνλ νδεγεί απφ ηε κία ηνπνζεζία ζηελ επφκελε, επλνεί θαη ην λνεηηθφ 

ηαμίδη ηνπ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ θαη ζηνλ Πεηξαηά.  

ηελ πνξεία ηεο αθήγεζεο, βιέπνπκε ηνλ Γηνχγθεξκαλ λα νδεγεί ην 

απηνθίλεηφ ηνπ ζηελ Ηεξά Οδφ, παξαηεξψληαο ηε ζέα ηεο Αζήλαο πνπ απιψλεηαη 
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κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ. Ζ απέξαληε πφιε κνηάδεη κε «ηεξάζηην λεθέισκα 

ἑθαηνκκπξίσλ ἄζηξσλ»
139

 θαη είλαη ίδηα κε ηελ πφιε πνπ αληίθξηζε εθείλν ην 

απφγεπκα πνπ έθηαζε ζηελ Διιάδα. ην κπαιφ ηνπ έξρεηαη ε ζηηγκή πνπ πξσηνείδε 

ηελ Αζήλα απφ ην θαηάζηξσκα ηνπ βαπνξηνχ θαη, καγεκέλνο απφ ηελ νκνξθηά ηεο, 

νλεηξεχηεθε θάπνηα κέξα λα ηελ θαηαθηήζεη.  

Αιιειέλδεηνο κε ηε κλήκε είλαη θαη ν ρψξνο ηνπ λεθξνηαθείνπ, αθνχ θάζε 

άηνκν δηαηεξεί ηελ αλάκλεζε ησλ δηθψλ ηνπ πξνζψπσλ κέζσ ηεο ιαηξείαο ησλ 

λεθξψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ζεσξείηαη απφ ηνλ Foucault εηεξνηνπία, έλα είδνο 

ηφπνπ πνπ, ελψ είλαη πξαγκαηηθά εληνπίζηκνο, «βξίζθεηαη έμσ απφ φινπο ηνπο 

ηφπνπο»
140

. Απνηειεί ηελ «άιιε πφιε»
141

, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο ππφινηπεο 

ρσξνζεζίεο ηεο θνηλσλίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ θάζε νηθνγέλεηα έρεη εθεί ζπγγελείο 

δηαηεξψληαο, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ηε ζθνηεηλή ηεο θαηνηθία. 

Απηή ε «άιιε πφιε» είλαη γηα ηνλ Ληάπθηλ ην θνηκεηήξην ηεο Λάξηζαο, φπνπ 

πεγαίλεη γηα λα απνραηξεηήζεη κε ηδηαίηεξεο ηηκέο ηνλ θίιν ηνπ, πξίγθηπα Αξθάλσθ, 

κε ηνλ νπνίν ηνπο ζπλδένπλ θνηλέο εκπεηξίεο απφ ηε δσή ζηε Ρσζία. Μάιηζηα, 

αλαθέξεηαη φηη ν πληαγκαηάξρεο ξίρλεη ζηελ θαξδηά ηνπ λεθξνχ Αξθάλσθ ιίγν 

ρψκα απφ ηελ παηξίδα ηνπο, ηελ νπνία λνζηαιγνχζαλ ζπρλά.  

ην λεθξνηαθείν ηεο χξνπ πεγαίλνπλ δηαξθψο ε Μαξίλα θαη ε Ρεΐδαηλα, γηα 

λα ζπιινγηζηνχλ φζα πέξαζαλ ν παηέξαο ηνπ Γηάλλε θαη ηνπ Μελά, Κσλζηαληήο 

Ρεΐδεο, ν Μελάο θαη ε κηθξή Άλλα. Ζ Ρεΐδαηλα δελ κπνξεί λα δηψμεη απφ ην κπαιφ 

ηεο ηελ απνηξφπαηε πξάμε ηνπ γηνπ ηεο πνπ παξαδφζεθε ζην παξάλνκν πάζνο κε ηε 

Μαξίλα. Ζ ζχκεζε ησλ λεθξψλ ηαιαλίδεη ηηο ελνρέο ηεο Μαξίλαο, πνπ πεξλά ψξεο 

νιφθιεξεο κπξνζηά ζηνλ ηάθν ηεο αδηθνρακέλεο θφξεο ηεο. Ζ δσή ηεο θπιά 

βαζαληζηηθά θαη νη κλήκεο ησλ ηξαγηθψλ γεγνλφησλ πξνθαινχλ απφιπηε 

ζηαζηκφηεηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηά ηεο.  

Ο Γηνχγθεξκαλ επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην λεθξνηαθείν ηεο Γξαπεηζψλαο γηα λα 

θέξεη ινπινχδηα ζηελ αγαπεκέλε ηνπ Βνχια πνπ πέζαλε απφ θπκαηίσζε. Ο κηθξφο 

ηάθνο κε ηνλ μχιηλν ζηαπξφ θέξλνπλ ζην λνπ ηνπ ηελ ηαιαηπσξία πνπ ππέζηε κε ηελ 

πγεία ηεο, ηελ πεξηπέηεηα πνπ έδεζε ην αζζεληθφ ηεο θνξκί, κέρξη ηε ζηηκή πνπ 

θνηκήζεθε ήζπρε. Σελ εκέξα πνπ ν Βάζηαο αληηθξίδεη ηνλ άδεην ηάθν κεηά ηελ 

εθηαθή ηεο, ζθέθηεηαη πσο ην ζψκα ηεο ζα γίλεη «ζθφλε» ζηε ιήζε θαη απνθαζίδεη 
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πσο είλαη θαηξφο απηέο νη αλακλήζεηο «λά ζβήζνπλ κέο ζηά μεξά γεξάκαηα».
142

 

Άηππν λεθξνηαθείν απνηειεί γηα ηνλ ίδην θαη ην Εάππεην, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, 

αγαπεκέλν ζηέθη ηνπ ινγνηέρλε θαη θίινπ ηνπ Μηράιε Καξακάλνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε 

καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ. Σξηάληα ρξφληα απφ ηελ εκέξα πνπ έραζε ηνλ θίιν ηνπ κεηά 

απφ καθξνρξφληα ηαιαηπσξία κε ηηο ςπρηθέο λφζνπο θαη ηελ πλεπκνλία, ν Βάζηαο 

έξρεηαη ζην Εάππεην ζε θάζε ζεκαληηθή ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ πνπ πξέπεη λα πάξεη 

απνθάζεηο θαη θάζεηαη ζην παγθάθη απέλαληη απφ ηελ πξνηνκή. Σν πεξηβάιινλ φπνπ 

ζχρλαδε ν θίινο ηνπ, φηαλ απνιάκβαλε ηηο βφιηεο ηνπ ζηελ «Αίγιε», θέξλεη ζην 

κπαιφ ηνπ Βάζηα ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο. Ο θαβγάο ηνπο γηα ράξε ηεο φκνξθεο 

Νηάηλαο ζηε Θεζζαινλίθε έρεη ραξαρηεί ζηε κλήκε ηνπ θαη ηνπ πξνθαιεί δπζθνξία. 

Κάπνηα θνξά, πηάλεη θνπβέληα κε κία άγλσζηε γπλαίθα πνπ θάζεηαη πιάη ηνπ ζην 

παγθάθη. Μεξηθά ζρφιηα ηεο θνπέιαο γηα ηνλ ινγνηέρλε δίλνπλ ζηνλ Γηνχγθεξκαλ 

ηελ αθνξκή λα ηεο δηεγεζεί ηα γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηνλ ζάλαην ηνπ θίινπ ηνπ: ηελ 

πεξηπέηεηα ηεο πγείαο ηνπ ζην θξελνθνκείν απφ φπνπ είρε βγεη κεηά απφ αξθεηφ 

θαηξφ λνζειείαο κε ηε δηαβεβαίσζε ησλ γηαηξψλ πσο ζεξαπεχηεθε ηειεησηηθά, ηα  

άιια πξνβιήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ θαη πνπ απνδπλάκσζαλ ζηαδηαθά ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ, ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζην ζπίηη ηνπ Βάζηα. Σα ιφγηα ηνπ 

θνξηίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά, φηαλ αλαθέξεηαη ζην ηαμίδη ηνπ ζηε Λάξηζα γηα ηελ 

ηαθή ηνπ θίινπ ηνπ θαη ζηελ ηπραία ζπλάληεζε πνπ είρε θεχγνληαο απφ ηελ Αζήλα 

κε ηε Νηάηλα, ε νπνία θνηηνχζε ζαζηηζκέλε ην άςπρν ζψκα ηνπ Καξακάλνπ δίπια 

ηνπ. Μέζα απφ ηε καθξά αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ, ν Γηνχγθεξκαλ ζπκάηαη φζα 

πέξαζαλ καδί θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αιεζηλή αγάπε πνπ εμαθνινπζνχζε λα ληψζεη 

γηα ηνλ θίιν ηνπ. 

Οη παξαπάλσ ρσξνζεζίεο ζχληνκεο ζηάζεο θαη δηέιεπζεο (ηα θαθελεία ζηνλ 

Ληάπθηλ, ηα κπαξ ζηνλ Γηνύγθεξκαλ, ν ζηαζκφο ηνπ ηξαίλνπ ζηε Μεγάιε Χίκαηξα θαη 

ην απηνθίλεην ζηνλ Γηνύγθεξκαλ), εξγαζίαο θαη θξίζεο (ε Γεσξγηθή ρνιή θαη νη 

ζηξαηψλεο ζηνλ Ληάπθηλ) θαζψο θαη νη εηεξνηνπίεο ηνπ πινίνπ ζηε Μεγάιε Χίκαηξα 

θαη ηνπ λεθξνηαθείνπ θαη ζηα ηξία έξγα θαίλεηαη λα ελεξγνπνηνχλ ηε κλήκε ησλ 

κπζηζηνξεκαηηθψλ πξνζψπσλ, ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο 

αθήγεζεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ραξαθηήξσλ.  

Πιελ ηνπ λεθξνηαθείνπ, νη ρσξνζεζίεο πνπ πξνθαινχλ ηελ αλάθιεζε 

βησκάησλ δελ είλαη θνηλέο γηα ηνπο ηξεηο μέλνπο. Ο Ληάπθηλ εκθαλίδεηαη λα λνζηαιγεί 

                                                           
142

 Καξαγάηζεο, Ο Γηνύγθεξκαλ θαη ηα ζηεξλά ηνπ, ηφκ. 2, φ.π., ζ. 389. 
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ζηηγκέο απφ ηα ρξφληα ζηε Ρσζία φηαλ βξίζθεηαη ζηε Γεσξγηθή ρνιή ηεο Λάξηζαο. 

Δθεί, επηθξαηεί έλα θιίκα νηθεηφηεηαο, αθνχ ν ήξσαο εξγάδεηαη θαζεκεξηλά σο 

επηζηάηεο θαη έρεη πιένλ πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο. Έηζη, βξίζθεη ηελ 

επθαηξία λα παίμεη κνπζηθή θαη λα ηξαγνπδήζεη αγαπεκέλνπο ζθνπνχο κπξνζηά ζε 

αλζξψπνπο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ. Οη ζπλήζεηεο δηαζθέδαζεο ησλ 

ληφπησλ θαη ν ραξαθηήξαο ησλ αζηψλ ηνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη βξίζθεηαη μαλά ζηε 

Ρσζία. Σν ζηξαηφπεδν απνηειεί εχινγα έλαλ ηδηαίηεξν ηφπν πνπ ελεξγνπνηεί ηε 

κλήκε ηνπ θαη θέξλεη ζην κπαιφ ηνπ έληνλεο εκπεηξίεο απφ ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Μαξίλα εκθαλίδεηαη λα αηζζάλεηαη πην άλεηα πάλσ ζην 

πινίν ζηε ζάιαζζα, φπνπ ην κπαιφ ηεο αλαθαιεί θνκβηθά ζεκεία ηεο δσήο ηεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο εξσίδαο, νη νηθνγελεηαθέο κλήκεο θπξηαξρνχλ ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

Ληάπθηλ θαη ηνλ Γηνχγθεξκαλ. Σέινο, ν Γηνχγθεξκαλ αθήλεηαη ζηε ζχκεζε 

πξνζψπσλ θαη γεγνλφησλ ζηνπο ρψξνπο ησλ μελνδνρείσλ θαη ζην απηνθίλεην. Ζ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ ήξσα θαη ε έληνλε θνηλσληθή δσή ηνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηα 

ζπρλά ηαμίδηα θαη ηηο βφιηεο ζηελ εμνρή κε θίινπο θαη κε γπλαηθεία ζπληξνθηά.  

Ο Καξαγάηζεο ηνπνζεηεί ηνπο ήξσέο ηνπ ζε ρσξνζεζίεο φπνπ αηζζάλνληαη 

νηθεία, επεηδή ζπρλάδνπλ, εξγάδνληαη ή κέλνπλ εθεί γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 

παξαπάλσ ρσξνζεζίεο, εηεξνηνπίεο θαη κε, επλννχλ ηνλ αλαζηνραζκφ, κεηαθέξνληαο 

ηνλ λνπ ζε κία πξαγκαηηθφηεηα ησλ πεξαζκέλσλ ρξφλσλ κέζσ ησλ αλακλήζεσλ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο αλακλήζεηο ελεξγνπνηνχληαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ: άιινηε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ αιθνφι θαη ηνπ ηζηγάξνπ, άιινηε κέζα απφ αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ζην 

ζηξαηφπεδν ηεο Λάξηζαο θαη ζην γιέληη ηεο ρνιήο θη άιινηε κέζα απφ νπηηθά 

εξεζίζκαηα φπσο ε ζέα ηνπ αγξνηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Γεσξγηθήο ρνιήο, ε ζέα 

ηεο ζάιαζζαο απφ ην πινίν ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαξίλαο, ε ζέα ηεο Αζήλαο απφ ην 

απηνθίλεην ηνπ Βάζηα.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, επηρεηξήζεθε ε κειέηε ηεο ηξηινγίαο ηνπ Μ. 

Καξαγάηζε Δγθιηκαηηζκόο θάησ από ηνλ Φνίβν απφ ηε ζθνπηά ηνπ ρψξνπ θαη ηεο 

κλήκεο. Ζ αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθψλ απφςεσλ, κε γλψκνλα ηε ζεσξία 

ηεο ινγνηερλίαο θαη πξνεθηάζεηο ζηελ πνιενδνκία, ηελ θνηλσληνινγία θαη ηε 

θηινζνθία έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάδεημε αζέαησλ –απφ ηε κέρξη ζηηγκήο έξεπλα– 

πηπρψλ ησλ ηξηψλ κπζηζηνξεκάησλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ν 

ινγνηέρλεο έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάιπζε ησλ αζηηθψλ ηνπίσλ, ηε ζρέζε ησλ 

μέλσλ πξσηαγσληζηψλ κε ηνλ ρψξν φπνπ θηλνχληαη θαη ηελ αλάθιεζε αλακλήζεσλ 

ζε ρψξνπο ηεο πφιεο θαη ρσξνζεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηεξνηνπίεο.  

ηνλ Σπληαγκαηάξρε Ληάπθηλ παξνπζηάδεηαη ην αζηηθφ ηνπίν ηεο Λάξηζαο ησλ 

αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα. ηηο πεξηγξαθέο θπξηαξρνχλ νη ζπλνηθίεο ηεο ζεζζαιηθήο 

πξσηεχνπζαο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δειαδή ε Φηιηππνχπνιε, ηα 

Σακπάθηθα, ην Φάιεξν, ν Αξλανχη Μαραιάο, ηα νπθιάξηα, ε πεξηνρή ηεο Γέθπξαο 

θαη ν εβξατθφο καραιάο. Μέζα απφ ηελ θίλεζε ησλ κπζηζηνξεκαηηθψλ πξνζψπσλ 

δίλεηαη έκθαζε ζηε κνλαδηθφηεηα θάζε πεξηνρήο, πνπ νδεγεί ζηελ νκνηνγέλεηα ηνπ 

αζηηθνχ ρψξνπ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ. Οη ήξσεο δξνπλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο πφιεο, δηαζθεδάδνπλ ζην θέληξν ηεο Λάξηζαο θαη ζπρλάδνπλ ζε 

ιατθφηεξεο θαη πην ππνβαζκηζκέλεο ζπλνηθίεο.  

Ο Ληάπθηλ έξρεηαη απφ ηε Ρσζία πξνζπαζψληαο λα εγθιηκαηηζηεί ζηε λέα ηνπ 

παηξίδα. Ζ επίκνλε ελαζρφιεζε κε ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ σο επηζηάηε 

ζηε Γεσξγηθή ρνιή, νη πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο επαθέο κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ε πνιχρξνλε δηαβίσζε ζηε Θεζζαιία ηνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε 

φηη θαηάθεξε λα πξνζαξκνζηεί. Οη Λαξηζηλνί ηνλ αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν 

θαη κε ηνλ θαηξφ ν ίδηνο θηλείηαη κε άλεζε ζηα ζηέθηα ηεο πφιεο. Χζηφζν, νη 

ζπλήζεηεο πνπ δηαηεξεί απφ ηελ παηξίδα ηνπ θαζηζηνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

επηθαλεηαθή.  

Ζ Γεσξγηθή ρνιή θαη ην ζηξαηφπεδν ηεο πφιεο γίλνληαη νη ρψξνη, φπνπ ν 

Ληάπθηλ εκθαλίδεηαη λα αλαθαιεί βηψκαηα κέζα απφ νπηηθά θαη αθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα. Δπράξηζηεο αλακλήζεηο απφ ηε δσή ζηε Ρσζία, ηα γιέληηα, ην αιθνφι 

θαη ηνπο ρνξνχο, θαζψο θαη δπζάξεζηα γεγνλφηα απφ ην ζηξαηησηηθφ παξειζφλ ηνπ 

θαηαθιχδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ. Οη ζπδεηήζεηο κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνπο αλζξψπνπο 
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απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν εληζρχνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο. Ζ 

ιχηξσζή ηνπ θηάλεη κε ηελ απηνρεηξία, φηαλ πέθηεη ζην πνηάκη θνξψληαο ηε 

ζηξαηησηηθή ζηνιή ηνπ. 

ηε Μεγάιε Χίκαηξα ε ηζηνξία ιακβάλεη ρψξα ζηε χξν, ζηε Ρνπέλ ηεο 

Γαιιίαο θαη ζηελ Αζήλα. Σν αζηηθφ ζηνηρείν αλαδεηθλχεηαη ιηγφηεξν έληνλα, εθφζνλ 

ζρνιηάδνληαη επηιεθηηθά ε ρψξα ηεο χξνπ θαη ν νηθηζκφο ηνπ Πηζθνπηνχ, ην ιηκάλη 

ηεο Ρνπέλ θαη ην θέληξν ηεο πξσηεχνπζαο. Μέζα απφ ηνλ πεξίπαην ηεο Μαξίλαο θαη 

ηνπ Μελά ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Αθξφπνιεο, πξνβάιινληαη εκβιεκαηηθά 

νξφζεκα ηεο Αζήλαο θαη ππνγξακκίδεηαη ν ξφινο ησλ κλεκείσλ σο θπξίαξρσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ πνπ ζέηνπλ ην άηνκν ζε εηνηκφηεηα θαηά ηεο ιήζεο.  

Ο εγθιηκαηηζκφο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία απνηπγράλεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο εξσίδαο. Ζ Ρεΐδαηλα είλαη ν κνλαδηθφο άλζξσπνο ζηε λέα δσή ηεο Μαξίλαο πνπ 

ηελ αληηκεησπίδεη σο ηελ «μέλε», ηεο νπνίαο ε λννηξνπία δηαθέξεη πνιχ απφ ηε δηθή 

ηεο. Οη έληνλεο ζηηγκέο λνζηαιγίαο ηνπ πλεχκαηνο ηεο θπιήο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ελαληίσζε ζηα ζηεξεφηππα, ιφγσ ηεο έιμεο ηεο πξνο ηνλ Μελά, ηελ απνθφπηνπλ 

απφ ην λφεκα ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο.  

Ζ Μαξίλα εκθαλίδεηαη λα ζπκάηαη πξφζσπα θαη γεγνλφηα φηαλ βξίζθεηαη 

πάλσ ζην πινίν πνπ ηε κεηαθέξεη ζηε χξν, ην νπνίν γίλεηαη ρψξνο αλαζηνραζκνχ 

πνπ ηαμηδεχεη ηε ζθέςε ηεο ζηε Ρνπέλ. Σν παξειζφλ ησλ θνηηεηηθψλ ηεο ρξφλσλ 

μεπξνβάιιεη ζηνλ ζηαζκφ ηνπ ηξαίλνπ ζηελ Αζήλα, έλα γλψξηκν πεξηβάιινλ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή. Οη αλακλήζεηο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο 

θπξηαξρνχλ, ελψ ηδηαίηεξα ζπρλή είλαη ε ζχκεζε ηνπ Μελά ζε ζηηγκέο έληνλεο 

κνλαμηάο. Ο παξάιιεινο ζρνιηαζκφο ησλ δχν κνξθψλ ηεο Χίκαηξαο ηνπ 1936 θαη ηεο 

Μεγάιεο Χίκαηξαο ηνπ 1953 νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο, ελψ ν Καξαγάηζεο 

δηαηήξεζε ηνλ βαζηθφ θνξκφ ηεο ηζηνξίαο, ηνλ εκπινχηηζε κε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

γηα ηνλ αζηηθφ ρψξν ηεο χξνπ, πξφζζεζε ηελ εθηελή πεξηγξαθή ηεο βφιηαο ζηελ 

Αθξφπνιε θαη ηελ αλαπφιεζε ζηνλ ζηαζκφ ηεο Αζήλαο θαη παξνπζίαζε ηε Μαξίλα 

λα αλαθαιεί ην παξειζφλ ηεο πάλσ ζην πινίν-εηεξνηνπία πνπ ηελ θέξλεη ζηελ 

Διιάδα. 

ηνλ Γηνύγθεξκαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δξάζεο εθηπιίζζεηαη ζηνλ 

Πεηξαηά θαη ζηελ Αζήλα. Ο Καξαγάηζεο παξνπζηάδεη κία ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

βηνκεραληθά αλεξρφκελεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά, ελψ ζηελ πξσηεχνπζα αλαθέξεηαη 

επηιεθηηθά ζηηο πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ Κνισλαθίνπ. Οη ζπλνηθίεο ηνπ Πεηξαηά 

γίλνληαη ν ρψξνο δξάζεο ησλ εξψσλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη θαη πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν 
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ρξφλν ηνπο ζηελ Σξνχκπα, ζην Παζαιηκάλη, ζηελ Καζηέια θαη ζην Σνπξθνιίκαλν. Ζ 

ηζηνξία ηνπ έξγνπ μεδηπιψλεηαη ζε αξθεηέο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, 

κε ηνλ ινγνηέρλε λα αμηνπνηεί ηηο γλσζηηθέο θαη βησκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ απφ ηηο 

αζηηθέο εηθφλεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Μπηηιήλεο, ηεο Βνπδαπέζηεο θαη ηεο 

Γθξελφκπι. Παξάιιεια, ν Γηνχγθεξκαλ, ε Αιθκήλε Γηαγθνπνχινπ θαη ν Γηψξγνο 

Μάδεο κε ηηο άζθνπεο πεξηπιαλήζεηο ηνπο ζηνλ Πεηξαηά θαη ζηε Βηέλλε 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηε λεσηεξηθή θηγνχξα ηνπ πιάλεηα πξνζθέξνληαο κηα  

ηδηαίηεξε αλάγλσζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 

Ο Φηλιαλδφο Γηνχγθεξκαλ θαηλνκεληθά εγθιηκαηίδεηαη γξήγνξα ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα. Δπηηπγράλεη κία ζεκαληηθή θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλέιημε, θηλείηαη 

κε επθνιία ζην αζηηθφ ρσξηθφ πιαίζην, έρεη έληνλε θνηλσληθή δσή, εξσηηθέο 

πεξηπέηεηεο θαη δεκηνπξγεί αιεζηλέο ζρέζεηο κε πξφζσπα μερσξηζηά, φπσο ν Μηράιεο 

Καξακάλνο, ε Βνχια Παπαδέιε, ε Αιθκήλε θαη ε Αζπαζία Γηαγθνπνχινπ.  

Χζηφζν, αλαθαιεί ην παξειζφλ ησλ παηδηθψλ θαη λεαληθψλ ρξφλσλ ηνπ ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο, ρψξνπο δηαζθέδαζεο θαη κέζα κεηαθνξάο. ην Εάππεην, ζε 

ρψξνπο μελνδνρείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βνπδαπέζηεο θαη ζην απηνθίλεην 

ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά, ν ήξσαο θαίλεηαη λα αθήλεηαη ζηελ αλάθιεζε 

γεγνλφησλ. Δίηε κφλνο είηε κε ηε ζπληξνθηά άιινηε θίισλ ηνπ θη άιινηε ηνπ 

αδειθνχ ηνπ αλαηξέρεη ζην καθξηλφ παξειζφλ (παηδηθά ρξφληα ζην Σάκεξθνξο, 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηελ Οπθξαλία) θαη ζηηο πην 

πξφζθαηεο εκπεηξίεο κε αγαπεκέλα πξφζσπα (Μηράιεο Καξακάλνο, Γηάλλεο Μφγηαο) 

ζηνλ Πεηξαηά, απνιακβάλνληαο θπξίσο ην αιθφνι θαη ην θάπληζκα. ε αληίζεζε κε 

ηνπο άιινπο «μέλνπο» ηεο ηξηινγίαο, ν Γηνχγθεξκαλ επηζηξέθεη ζηελ παηξίδα ηνπ 

απνθαζηζκέλνο λα αθήζεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζην παηξηθφ ζπίηη ζην Σάκεξθνξο, 

φπνπ θαη πεζαίλεη αλήκπνξνο. 

ηνλ Σπληαγκαηάξρε Ληάπθηλ, ζηε Μεγάιε Χίκαηξα θαη ζηνλ Γηνύγθεξκαλ ν 

Καξαγάηζεο αλαδεηθλχεη κε κνλαδηθφ ηξφπν ηνπο αζηηθνχο ρψξνπο αληιψληαο 

πεξηζζφηεξν (Σπληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ, Γηνύγθεξκαλ) ή ιηγφηεξν (Μεγάιε Χίκαηξα) 

απφ ηα βηψκαηά ηνπ. ηα ηξία έξγα θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ ε Λάξηζα θαη ν Πεηξαηάο, 

νη αγαπεκέλνη ηφπνη πνπ πέξαζε ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα θαη ηα ρξφληα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο σο λνκηθνχ ζπκβνχινπ.  

Ζ πξνζπάζεηα εγθιηκαηηζκνχ ησλ μέλσλ απνηειεί ην ζεκείν ζχγθιηζεο ησλ 

ηξηψλ κπζηζηνξεκάησλ θαη ζπλδέεηαη κε ηα βηψκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα. Ζ 

θίλεζε ησλ ηξηψλ πξσηαγσληζηψλ ζηνλ εθάζηνηε αζηηθφ ρψξν αλαδεηθλχεη ηελ 
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θνηλσληθφηεηά ηνπο, πνπ παξνπζηάδεηαη έληνλε (Γηνχγθεξκαλ) ή ζρεηηθά 

ζπγθξαηεκέλε (Ληάπθηλ, Μαξίλα), θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο 

ηεο λέαο παηξίδαο. Αληίζηνηρα, ν επηθαλεηαθφο, φπσο απνδεηθλχεηαη, εγθιηκαηηζκφο 

ηνπο γίλεηαη κε πην γξήγνξνπο ή αξγνχο ξπζκνχο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ Καξαγάηζε γηα ηνλ άλζξσπν σο θνηλσληθφ νλ.  

Οη ρψξνη αλάθιεζεο ησλ αλακλήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ινγνηέρλεο είλαη 

δηαθνξεηηθνί ζηνπο ηξεηο μέλνπο. Οη άληξεο ηεο ηξηινγίαο αθήλνληαη ζηε ζχκεζε 

πξνζψπσλ θαη εκπεηξηψλ ζε ρψξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δσή ζηελ παηξίδα ηνπο, ην 

ζπίηη, ην επάγγεικα θαη ηνλ ηξφπν δηαζθέδαζήο ηνπο. ηελ ηζηνξία ηεο Μαξίλαο 

θπξηαξρεί ε αλαπφιεζε πάλσ ζην πινίν, πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ γεληθφηεξε ζρέζε ηεο 

κε ηελ ζάιαζζα, αθνχ θάλεη ζπρλά ηαμίδηα κε ηνλ ζχδπγφ ηεο θαη δεη ζην λεζί ηεο 

χξνπ. Καη ζηα ηξία έξγα, ην λεθξνηαθείν απνηειεί ηελ εηεξνηνπία πνπ ζπλδέεη ηνπο 

μέλνπο κε αγαπεκέλα πξφζσπα ηεο δσήο ηνπο (Αξθάλσθ, Άλλα, Μελάο Ρεΐδεο, 

Βνχια Παπαδέιε). 

πκπεξαζκαηηθά, ν αζηηθφο ρψξνο θαη ε κλήκε ησλ μέλσλ ηεο ηξηινγίαο 

δηαπιέθνληαη κέζα απφ ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ησλ πφιεσλ θαη ηηο δηαδξνκέο πνπ νη 

ίδηνη δηαγξάθνπλ ζηελ πξνζπάζεηα έληαμήο ηνπο ζηελ αλζξσπνγεσγξαθία ησλ 

πφιεσλ πνπ ηνπο ππνδέρνληαη θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ δηακνξθψλεηαη ζε απηέο.   

Χζηφζν, νη αζηηθέο ρσξνζεζίεο θαη νη εηεξνηνπίεο πνπ επλννχλ ηελ αλάθιεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο βησκάησλ, αλαδεηθλχνπλ ην έιιεηκκα ηνπ εγθιηκαηηζκνχ ηνπο ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζηζηψληαο ην ηειηθά αλαπφθεπθην. 
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