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Η ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε επηδηώθεη λα αλαδείμεη ηνπο όξνπο
ηεο κπζνπιαζίαο θαη ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή ζην έξγν ηνπ
Υάξε Μεηηή κε ηίηιν «Ιζηνξίεο αιεζηλέο κε ςεπδώλπκα»,
Λνλδίλν 2004. Με ην δεδνκέλν όηη: (α). πξόθεηηαη γηα δηεγήκαηα,
ζηα νπνία ην ζέκα θάζε θνξά πεξηζηξέθεηαη γύξσ από έλα
επηιεγκέλν από ην δεκηνπξγό θύξην γεγνλόο, ην νπνίν είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηνλ θεληξηθό δξώληα, (β). πεξηθιείεη θαη
νξηζκέλα άιια δεπηεξεύνληα πξόζσπα θαη επί κέξνπο δξάζεηο
πνπ θσηίδνπλ πεξηζζόηεξν ηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα, (γ).
δηαηεξνύλ ηελ ελόηεηα ηόπνπ θαη ρξόλνπ, (δ). παξνπζηάδνπλ
πηζαλόηεηα θαη αιεζνθάλεηα, θαη (ε). έρνπλ θάπνην ζθνπό, θαζ
όζνλ ν δηεγεκαηνγξάθνο ζπλζέηεη ηελ εθάζηνηε ηζηνξία γηα λ’
απνθαιύςεη θαη λα ππνγξακκίζεη θάηη από ην ραξαθηήξα ησλ
πξνζώπσλ ηνπ. Καη κε ην δεδνκέλν όηη εθείλν πνπ έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζηνλ ηξόπν δηάξζξσζεο ελόο δηεγήκαηνο είλαη ε κνξθή ή νη κνξθέο πνπ ιακβάλεη ε
αθήγεζε, ε αίζζεζε ηεο γιώζζαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αθεγεκαηηθή ηθαλόηεηα θαη ηε
βησκέλε αίζζεζε ηεο δσήο, νξίδνπκε κε ηνλ όξν κπζνπιαζία ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν Χάξεο
Μεηηήο ζπλζέηεη, κε ηε ζπλδξνκή ηεο εκπλεύζεσο, ηεο δσήο θαη ηεο θαληαζίαο, κέζα από
ζπγθεθξηκέλεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ έληαζε ηεο
πινθήο θαη ζηε δξακαηηθή θνξύθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγνηερληθνύ είδνπο.
Δπηιέγνπκε από ηνλ ελ ιόγσ ηόκν ησλ ηζηνξηώλ ηε δηήγεζε κε ηίηιν «Έζηη δίθεο
νθζαικόο…»(ζ ζ. 43-51)
ΙΙ
Σν ζπγθεθξηκέλν δηήγεκα θέξεη σο ηίηιν ηελ αξραία ειιεληθή ξήζε, ε νπνία εηζάγεη ηνλ
αλαγλώζηε ζηελ αηκόζθαηξα, κέζα ζηελ νπνία ζα εθηπιηρζεί ε δξάζε. Από ηελ άπνςε απηή
ζα ιέγακε όηη ν ελ ιόγσ ηίηινο ιεηηνπξγεί πξνεμαγγειηηθά θαη πξννηθνλνκεί ηελ εμέιημε
παξαπέκπνληαο, κε ηνλ επαγσγηθό ραξαθηήξα ηνπ γλσκηθνύ, ζηε γεληθή, δεζκεπηηθή θαη
θαζνιηθή ηζρύ ηνπ. Η παξνπζία, κάιηζηα, ζηνλ ηίηιν ησλ απνζησπεηηθώλ επαπμάλεη ην
πξνθαηαβνιηθό ζρόιην ηνπ δεκηνπξγνύ θαη ππνκλεκαηίδνπλ ηελ αλακελόκελε δξακαηηθή
πξννηθνλνκία.
Η δηήγεζε εθθηλεί in medias res, κε ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή ηεο πεξηγξαθήο θαη ηνλ
εκθαλή ζρνιηαζκό ηνπ αθεγεηή γηα ην ήζνο δύν εθ ησλ βαζηθώλ δξώλησλ, ηνπ Γηάλλε θαη
ηνπ Γεκήηξε, ζπγγελώλ θαη κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαηά πξώηνλ σο πξνο ην πνδόζθαηξν.
Παξάιιεια ν αθεγεηήο, ζε ειεύζεξν πιάγην ιόγν, ελζεθεύεη, κε ηε ρξήζε θπξίσο ησλ
επηζέησλ θαη ηνπ αζύλδεηνπ ζρήκαηνο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε θαζελόο αλαθνξηθά κε
ηα απνηειέζκαηα ησλ πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ. πλάκα έρνπκε θαη κηα πξώηε εηζαγσγή ζηνλ
θόζκν ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο, ν νπνίνο θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο ζπιινγηθήο ηαύηηζεο θαη
ηεο απνξξόθεζήο ηνπο ζηα ηδεώδε ελόο νκαδηθνύ αιιά θαη αζιήκαηνο πνπ απεπζύλεηαη ζηηο
κάδεο. Οη δπν δξώληεο θηλνύληαη ινηπόλ κέζα ζε έλα πνιύ ζπλεζηζκέλν θαη ηππνπνηεκέλν
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θύθιν ελδηαθεξόλησλ, έλαλ θόζκν ζηνλ νπνίν νη επηζπκίεο θαη ηα όλεηξα θαίλεηαη όηη
ζπκπίπηνπλ κε ηηο λίθεο ή ηηο ήηηεο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο πνδνζθαηξηθώλ νκάδσλ. Θα
κπνξνύζε θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δύν
εμαδέιθσλ, ραξά γηα ηνλ «ληθεηή» Γηάλλε θαη ιύπε γηα ηνλ «εηηεκέλν» Γεκήηξε, είλαη
αλώδπλε, έζησ θη αλ ν έλαο ζέιεη λα παλεγπξίζεη ηε λίθε ηνπ πξνζθαιώληαο ζηελ γηνξηή θαη
ηνλ εηηεκέλν Γεκήηξε.
Χζηόζν, αλ πξνζέμνπκε θαιιίηεξα, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ζηνλ ειεύζεξν πιάγην ιόγν ηνπ
Γεκήηξε, αιιά θαη ζηα ζρόιηα ηνπ αθεγεηή, εκθαλέζηαηα πξνβάιιεηαη ε βαζύηεξε
αληαγσληζηηθή ζρέζε ησλ δύν εμαδέιθσλ, ε νπνία επεθηείλεηαη θαη πέξα από ηελ
πνδνζθαηξηθή αληηπαξάζεζε «επεηδή, πξώην παηρλίδη ηεο ζεδόλ, ληθήζεθε ε νκάδα ηνπ, ε
πεξζηλή πξσηαζιήηξηα, από ηελ νκάδα ηνπ Γηάλλε, ηελ ηηπνηέληα, ηελ άρξεζηε». Φαίλεηαη,
ινηπόλ, όηη ν θαζέλαο ηνπο δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηό ηνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ληθεηή θαη δελ αλέρεηαη
ηελ επηθξάηεζε ηνπ άιινπ. Από ηελ άπνςε απηή ε εηζαγσγηθή, ελ είδεη πξνιόγνπ,
παξάγξαθνο εκπεξηέρεη ζπκβνιηθά θαη ηε βαζύηεξε αληίζεζε ησλ δύν πξνζώπσλ. Φαίλεηαη
πσο δελ ζπκπίπηνπλ νη πξνηηκήζεηο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζην πνδόζθαηξν. Μάιηζηα ε
παξάγξαθνο απηή θιείλεη κε ηελ ρξήζε ηεο θαηά παξάηαμε ζπληάμεσο πξνθεηκέλνπ λα
απνδνζεί ε ηξηθπκηζκέλε θαη αλαζηαησκέλε ζπλείδεζε ηνπ Γεκήηξε. Έηζη ε παξάγξαθνο
απηή δελ εηζάγεη απιώο ζηελ αηκόζθαηξα, αιιά θαζνξίδεη απνθιεηζηηθά ην ςπρηθό ηνπίν ηεο
ππόζεζεο.
Αθνινπζνύλ δύν παξάγξαθνη, ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ην ηξίην βαζηθό πξόζσπν ηεο
δξάζεο, ε κεηέξα ηνπ Γηάλλε, ε Θεαλώ, θνκκώηξηα ζην επάγγεικα. ηε δεύηεξε παξάγξαθν
ν αθεγεηήο μεθηλά κε ηελ πεξηγξαθή ηεο έθζεζεο αλαθνξηθά κε ην ρώξν δξάζεο θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ηεο κεηέξαο. Καη εδώ, όκσο, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Γεκήηξε, ππάξρεη κηα ζαθέζηαηε δπζκελήο ζηάζε απέλαληη ζην Γηάλλε. Η ελαιιαγή
αλάκεζα ζε αζύλδεηα θαη θαηά παξάηαμε ζρήκαηα απνθαιύπηεη θαη ηε δηθή ηεο
ηξηθπκηζκέλε ςπρή. Η ρξήζε ηνπ αζύλδεηνπ ζρήκαηνο ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο, όπσο
θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γεκήηξε, ζρεηίδεηαη κε ην ραξαθηήξα ηνπ Γηάλλε, όπσο ηνλ
εξκελεύεη ν θαζέλαο ηνπο. Γηα ην Γεκήηξε είλαη αζήκαληε θαη ηηπνηέληα ε νκάδα ηνπ Γηάλλε,
γηα ηε Θεαλώ νη ραξαθηεξηζκνί νη αξλεηηθνί αθνξνύλ επζέσο ην γηό ηεο θαη ηνλ ηξόπν δσήο
ηνπ. ηελ ηξίηε, όκσο, παξάγξαθν ε αξλεηηθή ζηάζε ηεο Θεαλώο ζπλδέεηαη κε ηελ απόθαζε
ηνπ Γηάλλε λα παληξεπηεί ηελ αλεπηζύκεηε γηα ηελ ίδηα αγαπεκέλε ηνπ.
Σώξα ε θαηά παξάηαμε ζύληαμε ζηνλ εζσηεξηθό κνλόινγν ηεο Θεαλώο εμεηθνλίδεη ηελ
αζξνηζηηθή ζπζζώξεπζε ησλ δεηλώλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ απνξξηπηέα λύθε. Δπεηδή, όκσο, ε
ίδηα επηδεηθλύεη κηαλ αλππνρώξεηε εκκνλή ζηε καηαίσζε απηνύ ηνπ γάκνπ, ν αλαγλώζηεο
εηζέξρεηαη ζην βαζηθό άμνλα ηεο δξάζεο, πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πθαλζεί ε ππόζεζε θαη ζα
εμπθαλζεί ν δόινο θαη ε εθδίθεζε κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο. Ο ίδηνο ν Γηάλλεο κέρξη εδώ δελ
έρεη εληαρζεί ζε άκεζε παξνπζίαζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, εθηόο από ηελ πνδνζθαηξηθή ηνπ
πξνηίκεζε. Ό,ηη καζαίλνπκε, πξνέξρεηαη από ηνλ ηξόπν πνπ νη άιινη βαζηθνί δξώληεο
ζρεηίδνληαη καδί ηνπ. Πάλησο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο ελππάξρεη ε αληαγσληζηηθή
ζρέζε κε ην Γηάλλε, ιόγσ ηώξα ηεο αγαπεκέλεο ηνπ. Έηζη θαη ν Γεκήηξεο θαη ε Θεαλώ
έρνπλ ν θάζε έλαο ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο αληηπαξάζεζεο. ε αληίζεζε, όκσο, κε ην
Γεκήηξε, ν νπνίνο δελ πξνηίζεηαη, ηνπιάρηζηνλ έσο εδώ, λα εθδηθεζεί γηα ηελ ήηηα ηνπ, ε
Θεαλώ εκθαλίδεηαη απνθαζηζκέλε λα αθπξώζεη ηε δηθή ηεο «ήηηα» από κηα αληαγσλίζηξηα
ζηε ζρέζε ηεο κε ην γηό ηεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ε ππόζεζε ιακβάλεη κηα δξακαηηθή ηξνπή κε
απξνζδηόξηζηα αθόκε ζηνηρεία.
Ύζηεξα από ηε γεληθή εηζαγσγή θαη ηελ απόδνζε ηεο ςπρνινγίαο ησλ δύν
πξσηνπαξνπζηαδόκελσλ βαζηθώλ δξώλησλ, ν αλαγλώζηεο αλακέλεη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ήζνπο ηνπ Γηάλλε, γηα ηνλ νπνίν ηόζν ε κεηέξα ηνπ, όζν θαη ν
μάδειθόο ηνπ ηεξνύλ απέλαληί ηνπ κηα αξλεηηθή ηειηθά ζηάζε. Απηό ζα παξνπζηαζζεί από
ηνλ ζπγγξαθέα ζηελ επόκελε παξάγξαθν, όπνπ κάιηζηα γηνο θαη κεηέξα αλαπηύζζνπλ ν
θαζέλαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ ηε δηθή ηνπ ηαθηηθή έλαληη ηνπ άιινπ, Η κεηέξα απνθεύγεη λα
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απαληήζεη ζε ηειεθσληθή θιήζε ππνζέηνληαο βάζηκα πσο δεηεί ην γην ηεο ε αγαπεκέλε ηνπ.
Μάιηζηα ν ιόγνο ηνπ Γηάλλε αθνύγεηαη επζύο θαη άκεζνο , είλαη κάιηζηα ν πξώηνο ιόγνο πνπ
εθθσλείηαη από έλαλ δξώληα. Αθνινπζεί ην ζρόιην ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ αληίδξαζε ηεο
κεηέξαο θαη ε δηθή ηεο απάληεζε ζε ειεύζεξν πιάγην ιόγν, αιιά θαη ε ηαπηόρξνλε
επηζήκαλζε γηα ηελ ζθνπηκόηεηα θαη ηελ επηκνλή ηνπ Γηάλλε λα εμαλαγθάζεη ηε κεηέξα ηνπ
λα απαληήζεη ζην ηειέθσλν, ώζηε, έκκεζα ζηελ αξρή, λα απνδερζεί ηελ Πέηθα. Μάιηζηα ν
δεκηνπξγόο παξαζέηεη ακέζσο κεηά θαη ηνλ εζσηεξηθό κνλόινγν ηνπ Γηάλλε, αιιά θαη ηελ
ζρνιηαζηηθή παξέκβαζε ηνπ δεκηνπξγνύ γηα ην αλππνρώξεην πείζκα ηνπ, ζε ζπλδπαζκό κε
ηε θαλαηηθή πξνζήισζε ζηελ νκάδα ηνπ, σο πξννηθνλνκία ησλ αηηίσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ην
Γηάλλε ζηνλ όιεζξν.
Σα πξάγκαηα αξρίδνπλ λα ιακβάλνπλ επηθίλδπλε ηξνπή από ηε ζηηγκή πνπ ν Γεκήηξεο ζα
ιάβεη ηελ πξσηνβνπιία λα απαληήζεη ν ίδηνο ζην ηειέθσλν ζηελ επόκελε παξάγξαθν. Η
θίλεζή ηνπ απηή αλαιύεηαη ζρνιηαζηηθά από ην ζπγγξαθέα θαη εξκελεύεηαη ηόζν κε βάζε,
θαηά πξώηνλ, ηελ πεξηέξγεηα θαη ηελ επηζπκία λα αθνύζεη απηή ηελ γπλαίθα, γηα ηελ νπνία ν
μάδειθόο ηνπ εθθξάδεη ην ζαπκαζκό γηα ηελ νκνξθηά ηεο, ελώ ε ζεία ηνπ ηελ απόιπηε
απνζηξνθή ηεο. ην κπαιό ηνπ Γεκήηξε επαλέξρνληαη επίκνλα ηα ιόγηα ηεο Θεαλώο ζε
ειεύζεξν πιάγην ιόγν, κε αιιεπάιιειε ρξήζε ηνπ αζύλδεηνπ θαη ηελ ηειηθή πξνβνιή ηνπ
άκεζνπ ιόγνπ ηεο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ, θαζώο εμπθαίλεηαη ήδε από θαηξό, από ηελ
πιεπξά ηεο κεηέξαο, ζρέδην θαηά πξώηνλ εθηνπηζκνύ ηεο Πέηθαο κε εθηειεζηηθό όξγαλν ην
Γεκήηξε. Δθδίθεζε, ινηπόλ, δήιεηα, θζόλνο, πάζνο, πεξηέξγεηα, δόινο θαη απάηε είλαη ηα
ζπλδεηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηε ζεία θαη ην Γεκήηξε, ηνλ νπνίν ππνηίζεηαη
όηη είρε παξαθαιέζεη, πνιιέο θνξέο, λα θάλεη θάηη, λα ζώζνπλε ην Γηάλλε από ηα πινθάκηα
ηεο Βνπιγάξαο, ηεο ζθξόθαο, ηεο μεηζίπσηεο, ηεο μεινγηάζηξαο…». Έηζη ν Γηάλλεο κνηάδεη
λα είλαη, ελ αγλνία ηνπ, έξκαην κηαο παγίδαο, ηελ νπνία δελ ζα ππνπηεπζεί, δηόηη είλαη
απνξξνθεκέλνο από ηελ νκάδα ηνπ. Θ α ιέγακε όηη εδώ επαιεζεύνληαη ηα θαβαθηθά ηείρε
κε ηνλ αλππνςίαζην παγηδεπκέλν έγθιεηζηό ηνπο.
Oη κεζνδεύζεηο ηνπ Γεκήηξε θαη νη βαζύηεξνη ζθνπνί ηνπ, νη νπνίνη αλαδεηνύζαλ ηξόπν
πινπνίεζήο ηνπο εδώ θαη θαηξό, (ραξαθηεξηζηηθό είλαη ην ζρόιην ηνπ δεκηνπξγνύ ζηελ
επόκελε παξάγξαθν). Αιιά πώο ζα πινπνηεζεί κε ηελ επθαηξία ηνπ ηειεθώλνπ, θαζώο ζε
κνξθή ειεύζεξνπ πιαγίνπ ιόγνπ ν Γεκήηξεο ζα απαληήζεη ζθόπηκα παξαπιαλεηηθά ζηελ
Πέηθα εληάζζνληαο ζην ζρέδηό ηνπ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Γηάλλε από ηελ ίδηα θαη ηε
δηεθδίθεζή ηεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό ζα απαληήζεη πσο ν Γηάλλεο
απνπζηάδεη καδί κε κηα θνπέια θαη ππόζρεηαη ελεκέξσζε ηνπ ίδηνπ γηα ην ηειεθώλεκά ηεο.
Έηζη εμαπαηά ηόζν ηνλ εμάδειθό ηνπ θαη ηνλ ππνλνκεύεη ζηνρεύνληαο λα πθαξπάμεη ηελ
αγαπεκέλε ηνπ, αιιά ζπλάκα επηδηώθεη θαη ηελ εμαπάηεζε ηεο Πέηθαο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ
εγθαηαιείςεη θαη λα ηε δηεθδηθήζεη, ηθαλνπνηώληαο θαη ηελ εθδηθεηηθή επηζπκία ηεο ζείαο
ηνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε παξνπζία ηνπ ζαπκαζηηθνύ σο ηνπ κνλαδηθνύ ζρνιίνπ κε ην
νπνίν ηειεηώλεη ε παξάγξαθνο απηή, ζρνιίνπ πνπ απεηθνλίδεη ηελ εμύθαλζε ηνπ δόινπ εηο
βάξνο ελόο αλππνςίαζηνπ ζύκαηνο.
Η απάληεζε απηή ηθαλνπνίεζε απνιύησο ηε Θεαλώ, θαη κε ηελ πνλεξία ηεο αληειήθζε
πιήξσο θαη από ηελ πξώηε ζηηγκή ηελ επηηπρή απηελέξγεηα ηνπ πνιπαγαπεκέλνπ ηεο
αληςηνύ, γηνπ ηεο αδειθήο ηεο. Η ζθελνζεηεκέλε απάληεζε ζην Γεκήηξε απνθαιύπηεη
πιήξσο κηα ζπληνληζκέλε ζπλνκσζία εηο βάξνο ηνπ παηδηνύ ηεο. Η απνξξόθεζε σζηόζν
ηνπ Γηάλλε από ηελ πνδνζθαηξηθή λίθε ηεο νκάδαο ηνπ είλαη ηέηνηα, ώζηε ζα κπνξνύζε λα
παξνκνηαζζεί κε ιήζαξγν ή κέζε θαη κσξία, θαζώο «ελζνπζηαζκέλνο θαη ζπλεπαξκέλνο
όπσο ήηαλε κε ην πνδόζθαηξν θαη ηε λίθε ηνπο, νύηε πνπ ην ζθέθηεθε λα ηεο ηειεθσλήζεη».
Με ηνλ ηξόπν απηό ιεηηνπξγεί σο πνιηνξθεηηθόο θξνηόο θαη νη ίδηεο ηνπ νη ελέξγεηεο ζα
ππξνδνηήζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. Όζν κάιηζηα δνιεξνί θαη κεραλνξξάθνη είλαη ε κεηέξα
ηνπ θαη ν εμάδειθόο ηνπ, ηόζν αλππνςίαζηνο θαη αζώνο παξακέλεη ν ίδηνο βηώλνληαο ηε
κεγαιύηεξε απηνεπηβεβαίσζή ηνπ σο νηνλεί ληθεηήο κέζσ ηεο νκάδαο ηνπ, αιιά θαη σο
θαξδηνθαηαθηεηήο ηεο Πέηθα. Καη όκσο ε κέγηζηε απηή θαηά ηνλ ίδην ζηηγκή ηεο
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απηνεπηβαίσζεο είλαη ηόζν επηζθαιήο, ώζηε θαη από ηε ζηηγκή απηή κεζνδεύεηαη από ηνπο
ζπγγελείο ηνπ ε εμαπάηεζή ηνπ. Θα παλεγπξίδεη εμαθνινπζεηηθά, αιιά δελ πξνβιεκαηίζηεθε
θαη κε ηελ Πέηθα. Η κέζε από ηελ ενξηή ηεο νκάδαο ηνπ, αιιά θαη ε κέζε γηα ηελ
ππνηηζέκελε δεδνκέλε θαη ζηαζεξή ζρέζε ηνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απηνθαηαζηξνθή ηνπ.
ηελ πεξίπησζή ηνπ ζα ηαίξηαδε απόιπηα ν ζηίρνο ηνπ Καβάθε: Τπεξνςία θαη κέζε.
Η θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη πεξηζζόηεξν θαη ζα ιέγακε πσο έρνπκε κηα Αξηζηνηειηθνύ ηύπνπ
«κεηαβνιή ησλ πξαηηνκέλσλ εο ην ελαληίνλ», δειαδή πξόθεηηαη γηα ηελ αηθλίδηα αιιαγή
ησλ εμειίμεσλ εηο βάξνο ηνπ Γηάλλε. Ο ζπγγξαθέαο επηιέγεη ηελ πξνζσπηθή ζρνιηαζηηθή ηνπ
παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα απνδώζεη ηηο δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο ηεο ζθεπσξίαο εηο βάξνο
ηνπ. Η επίκνλε αλαδήηεζε ηνπ Γηάλλε από ηελ Πέηθα ζα πξνζθξνύεη γηα ηηο επόκελεο δπν
εκέξεο ζηελ πξόζπκε πιεξνθόξεζε εθ κέξνπο ηεο κεηέξαο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ απνπζία ηνπ.
Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθό όηη ε Πέηθα δελ ππνςηάζηεθε νύηε κηα ζηηγκή ην ελδερόκελν
ζθεπσξίαο, από ηε ζηηγκή, κάιηζηα, πνπ ε Θεαλώ απαληνύζε «κε ηελ ίδηα πάληα
κειηζηάιαρηε απάληεζε».
Η πιήξεο δξακαηηθή αιιαγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ηξίηε εκέξα αθνινπζώληαο ηελ
θιαζηθή ειιεληθή ηερληθή ηεο αθήγεζεο λ+1. Απηή ηελ εκέξα, Γεπηέξα, έρνληαο πιένλ
ζπλέιζεη από ηε κέζε κηαο αιιόηξηαο λίθεο, ν Γηάλλεο ζα αλαδεηήζεη ηελ Πέηθα. ε ειεύζεξν
πιάγην ιόγν παξνπζηάδεηαη ε Πέηθα ζην ηειέθσλν λα ηνπ απαληά ππνγξακκίδνληαο ηελ
απνπζία ηεο σο πξνο ηνλ ίδην. ηελ επόκελε ηειεθσληθή πξνζπάζεηα, ε εθδίθεζε πξνήιζε
από ηνλ εμάδειθό ηνπ Γεκήηξε, ρσξίο λα κπνξεί λα πηζηέςεη ζηελ απαίζηα ζύκπησζε. Η
εμηζηόξεζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα δνζεί κε ηελ ηξηηνπξόζσπε έθζεζε ηνπ αθεγεηή,
αλαδεηθλύνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηελ ακεραλία θαη ηελ παγεξή έθπιεμε ηνπ Γηάλλε. Ο
ίδηνο, ζε εζσηεξηθό κνλόινγν, πξνζπαζεί λα ηαμηλνκήζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη ζπκβαίλεη, επηδηώθνληαο όκσο θαη κηα απάληεζε ζηηο απνξίεο ηνπ. Γηα
ην ιόγν απηό ηειεθσλεί ζηε ζεία ηνπ, ηελ αδειθή ηεο κεηέξαο ηνπ, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε
νηνλεί δηάινγν κε ηνλ αληςηό ηεο. Ο Γηάλλεο πιεξνθνξείηαη πσο απνπζηάδεη ν Γεκήηξεο.
Πξόθεηηαη γηα νκόινγε δήισζε απνπζίαο, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεζνδεπκέλεο
δήισζεο απνπζίαο ηνπ Γηάλλε ζηελ Πέηθα από ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπ. Μόλν πνπ ζηελ
πεξίπησζε ηεο ζείαο Διέλεο, ηεο κεηέξαο ηνπ Γεκήηξε, είλαη ηώξα απηή πνπ αγλνεί ηελ
αιήζεηα, όπσο θαη ν Γηάλλεο θαη ε Πέηθα, όηαλ ε δεύηεξε πξνζπαζνύζε λα κάζεη λέα ηνπ
κέζσ ηεο Θεαλώο. Η Διέλε, σζηόζν, όπσο θαη ν Γηάλλεο λσξίηεξα, κόιηο θιείζεη ην
ηειέθσλν, ζπλεηδεηνπνηεί όηη ν δηθόο ηεο γηνο απνπζηάδεη ήδε ηξεηο κέξεο. ε κνξθή
ζρνιίνπ, θαη εζσηεξηθνύ κνλνιόγνπ θαη ειεύζεξνπ πιάγηνπ ιόγνπ, απνδίδνληαη νη ζθέςεηο
ηεο θαη νη αλεζπρίεο ηεο.
Αθνινπζεί ε εμήγεζε ησλ δηαδξακαηηζζέλησλ ζπκβάλησλ από ηελ πιεπξά ηνπ αθεγεηή
πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γεκήηξε θαη νη κεζνδεύζεηο ηεο Θεαλώο. Με
δεδνκέλε ηε βίσζε θαη ηε γεύζε ηεο ήηηαο ηεο πνδνζθαηξηθήο ηνπ νκάδαο, ν Γεκήηξεο δελ
ζα αθνινπζήζεη ζε ληθεηήξην μεθάλησκα ην Γηάλλε, πξνο ηνλ νπνίν εθδειώλεη ελδόκπρε
δήιεηα κε δίαπιν ηελ αληηπαξάζεζή ηνπο σο πξνο ηηο πνδνζθαηξηθέο ηνπο νκάδεο. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα ε αληηπαξάζεζή ηνπο είλαη βαζύηεξε θαη ε ηαύηηζή ηνπο κε ηηο δηαθνξεηηθέο
ηνπο νκάδεο ιεηηνπξγεί σο έλα ηζρπξό άιινζη ή πξνζσπείν, πνπ θαιύπηεη άξηζηα ηε
βαζύηεξε αληίζεζή ηνπο. Μάιηζηα ε αληίζεζε απηή, όπσο έρεη παξνπζηάζεη ήδε από ηελ
αξρή ηνπ δηεγήκαηνο ν ζπγγξαθέαο, είλαη θπξίσο από ην Γεκήηξε θαη όρη από ην Γηάλλε.
ε νηνλεί δηάινγν κε ην Γεκήηξε, ε Θεαλώ θαηαζηξώλεη ην ζρέδην εθδίθεζήο ηεο πξώηηζηα
πξνο ηελ Πέηθα θαη ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπό απηό ηνλ αληςηό ηεο. Οη ραξαθηεξηζκνί ηεο
γηα ηελ Πέηθα είλαη γεκάηνη εκπάζεηα, θζόλν θαη αληηδειία. Η πξόζεζή ηεο είλαη λα ζώζεη,
όπσο ε ίδηα ηζρπξίδεηαη, ην γηό ηεο, αιιά θαη ε ίδηα παξνπζηάδεη κηα αλεμήγεηε επηκνλή λα
αληηηαρζεί ζηε ζέιεζε ηνπ γηνπ ηεο. Σν πείζκα ηεο, όκσο, απηό ζα ηελ σζήζεη λα δειεάζεη ην
Γεκήηξε κε ρξήκαηα, εμαγνξάδνληαο έηζη ηε ζησπή ηνπ θαη εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλεξγαζία
ηνπ, αιιά θαη ηελ εμαγνξά ηεο Πέηθα, ώζηε λα ελδώζεη ζην Γεκήηξε. Σα ππόινηπα ηνπ
ζρεδίνπ ηεο δελ ηα εθκπζηεξεύεηαη ζηνλ αληςηό ηεο. Όκσο δεηεί από ην Γεκήηξε ην θιεηδί
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ηνπ ζπηηηνύ ηεο, γεγνλόο πνπ ζα έπξεπε λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ αξρηθά αλαπνθάζηζην
Γεκήηξε.
Ο ζπγγξαθέαο, ζε ζρόιην, αλαιύεη ηα θίλεηξα ηνπ Γεκήηξε, ηελ επηζπκία λα ηθαλνπνηήζεη ηε
ζέιεζε ηεο ζείαο ηνπ, αιιά πεξηζζόηεξν ηελ πξόζεζε λα πθαξπάμεη από ην Γηάλλε ηελ
Πέηθα, ρσξίο λα ηύπηεηαη από ελδνηαζκνύο θαη αίζζεζε ελνρήο. Άιισζηε σο δηθαηνινγία
πξνο ηνλ εαπηό ηνπ πξνηάζζεη ηελ πξόζθιεζε ηεο Πέηθα. ε κνξθή κνλνιόγνπ
δηθαηνινγείηαη βηαζηηθά πξνο ηνλ εαπηό ηνπ θαη ζπεύδεη λα ζπλεξγήζεη ζε κηα αλίεξε πξάμε.
Ο απηνραξαθηεξηζκόο ηνπ, όπσο έκκεζα πξνβάιιεηαη από ην ζρόιην ηνπ ζπγγξαθέα, θαη
πάληα ζε αληηπαξάζεζε κε ην Γηάλλε, αθνύ ν ίδηνο ν Γεκήηξεο ήηαλ «λένο … θαη ιεβέληεο,
θαη αλνηρηνρέξεο θαη κε ζηξσκέλε δνπιεηά, ελώ ν Γηάλλεο ήηαλ ζπλερώο άλεξγνο», θαη ε
ιαλζάλνπζα εθδίθεζε πξνο ην Γηάλλε ζα ηνλ νδεγήζνπλ πξνο ηελ Πέηθα. Αιιά θαη ε ίδηα
θηλείηαη από δηάζεζε εθδίθεζεο πξνο ην Γηάλλε, θαη δελ αλαινγίδεηαη θαζόινπ εάλ όια ήηαλ
κηα θαινζηεκέλε παγίδα. Θα θαηαθύγεη κάιηζηα θαη ζην ςέκα πξνο ηνλ εξγνδόηε ηεο, ώζηε
λα παξακείλεη πεξηζζόηεξν κε ην Γεκήηξε.
Παξαηεξνύκε, κέρξη ην ζεκείν απηό, όηη όια ηα πξόζσπα ηεο ππόζεζεο, εθηόο από ην
Γηάλλε, δελ εθδειώλνπλ αηζζήκαηα αγάπεο αιιά ηπθισκέλεο εκπάζεηαο θαη εθδηθεηηθήο
καλίαο πξνο ην Γηάλλε. Ο νπνίνο, όκσο, δελ έρεη πάςεη λα αλαξσηηέηαη γηα ηελ Πέηθα θαη
πξνζπαζεί λα κάζεη γηα ηελ ίδηα. Θα αλαιάβεη, ινηπόλ, ηελ παξαθνινύζεζή ηεο γηα λα
δηαπηζηώζεη πσο ν Γεκήηξεο θαη ε Πέηθα ηνλ είραλ πξνδώζεη. Ο ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη κε
παξνκνίσζε ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ Γηάλλε, «γύξηζε ζην ζπίηη ηνπ ζαλ πιεγσκέλν
πνπιί». πλαληά ηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία αλακέλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζρεδίνπ ηεο. Ο Γηάλλεο
έρεη, όκσο, ηελ ππνςία όηη ε όιε εμέιημε δξνκνινγήζεθε από ηε κεηέξα ηνπ θαη δελ ζέιεη
θαζόινπ λα ηεο κηιήζεη. ε κνλόινγν, ν Γηάλλεο εθηπιίζζεη ηηο απνξίεο ηνπ θαη θαηαιήγεη
πσο όια ήηαλ ζρέδην ηεο κεηέξαο ηνπ. Μνινλόηη ε ςπρή ηνπ ηαξάδεηαη θαη αγαλαθηεί γηα ηε
κεζόδεπζε, ππνζρόκελνο ζηνλ εαπηό ηνπ εθδίθεζε πξνο ηε κεηέξα ηνπ, θαη δεηώληαο από
ηελ ίδηα κηα έληηκε εμήγεζε, πνπ θπζηθά δελ ηε ιακβάλεη, απνζύξεηαη ζησπειόο ζην δσκάηηό
ηνπ. Αηζζάλεηαη δηπιά εηηεκέλνο ν ζξηακβεπηήο ηεο νκάδαο ηνπ θαη έρεη ληθεζεί από ηε
κεηέξα ηνπ, ηνλ εμάδειθό ηνπ θαη ηελ Πέηθα.
Η Θεαλώ, όκσο, έρεη ζην λνπ ηεο ηελ εθδίθεζε πξνο ηελ Πέηθα, θαη ηώξα ζα ρξεζηκνπνηήζεη
σο άιινζη ηελ πξόζεζε λα ζώζεη θαη ηνλ αληςηό ηεο από ηα ρέξηα ηεο. Από ην ζεκείν δε απηό
θαη εμήο ηα γεγνλόηα ζα ιάβνπλ κηα ηξαγηθή έθβαζε θηλεκέλα από ην δνιεξό κπαιό θαη ηελ
εκπαζή ςπρή ηεο Θεαλώο.
Η ηειεπηαία πξάμε ηνπ δξάκαηνο ζα δηαδξακαηηζηεί ζην θησρό δηακέξηζκα ηεο Πέηθα, όηαλ
ζα ην επηζθεθηεί ελαγώληα ν Γηάλλεο. Οη δύν αδίζηαθηνη δξάζηεο, θεύγνληαο θαη
ππνινγίδνληαο από ηε δηθή ηνπο πιεπξά ηε δεκηνπξγία άιινζη, άθεζαλ ην θιεηδί ζηελ
εμώπνξηα θαη δηεπθνιύλνπλ έηζη άζειά ηνπο ηελ νδό πξνο ην δηθό ηνπο ηέινο.
Ο ζπγγξαθέαο απνδίδεη θαη πάιη κέζσ ηνπ αθεγεηή ηελ θνξύθσζε ηεο ηξαγηθήο έθβαζεο κε
ηε ζύληνκε, ιηηή θαη άκεζε απόδνζε ηεο γνεξήο θαη απειπηζκέλεο αληίδξαζεο ηνπ Γηάλλε.
Μάιηζηα ζε ηξηηνπξόζσπν ζρόιην ν αθεγεηήο επηζεκαίλεη ηελ εηιηθξηλή αγάπε ηνπ λένπ
πξνο ηελ Πέηθα θαζώο αληίθξηζε ηε ρακέλε αγάπε ηνπ. Οη γνεξέο θαη απειπηζκέλεο ηνπ
θξαπγέο απνηεινύλ ηελ πιένλ ζπαξαθηηθή απόδεημε κηαο αληδηνηεινύο θαη αιεζηλήο αγάπεο,
δηακεηξηθά αληίζεηεο από ην ηπθιό θαη ιπζζαιέν κίζνο ηεο κεηέξαο ηνπ απέλαληί ηεο. Σπθιό
όξγαλν κηαο απεξίγξαπηεο εθδηθεηηθόηεηαο θαη ν ίδηνο, ζα γίλεη παξαλάισκα ηεο θαθίαο ηεο
κεηέξαο ηνπ θαη ζα ζεσξεζεί αξρηθά έλνρνο, θαζώο ε αζηπλνκία ζα ηνλ βξεη ζηνλ ηόπν ηνπ
εγθιήκαηνο. Η αλαθνξά ζηελ πξόζζεηε απηή ηξαγηθή επίηαζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο θαηά
παξάηαμε ζύληαμεο πνπ δεκηνπξγεί κηα πξννδεπηηθή ζπζζώξεπζε ζηελ ηξαγηθή ζπγθπξία λα
ζπλεγνξνύλ όια αξρηθά γηα ηε δηθή ηνπ ππαηηηόηεηα.
Παξάιιεια κε ηελ θαηά παξάηαμε ζύληαμε, επηηπγράλεηαη ε θνξύθσζε ηεο ηξαγσδίαο κε
ηελ παξνπζίαζε ηνπ δξώληνο λα πάζρεη άδηθα θαη λα ελνρνπνηείηαη άδηθα από ηηο κηαζκέλεο
πξάμεηο άιισλ. Δπίζεο, κε ην ζρήκα απηό, απνδίδεηαη ελαξγώο ε δηαδνρή ησλ γεγνλόησλ κε
ακεζόηεηα, ζπληνκία θαη πξννδεπηηθή πξνώζεζε ηεο δξάζεο. «Καη νη θσλέο ηνπ
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αλαζηάησζαλ ηελ πνιπθαηνηθία. Καη ήξζε ε Αζηπλνκία. Καη ηνλ ζπλέιαβαλ ζαλ ην δνινθόλν
ηεο Βνπιγάξαο. Γηαηί ην καραίξη ην ’ραλε αθήζεη θαξθσκέλν ζηελ θαξδηά ηεο Πέηθα». Η
δνινθνλία κάιηζηα ηεο ππνςήθηαο λύθεο από ηελ εζηθά άξξσζηε πεζεξά αλαθαιεί ζηε
κλήκε ηελ αλάινγε εγθιεκαηηθή πξάμε πεζεξάο πξνο λύθε ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ηδίσο
ζηηο παξαινγέο. «Καη ην ’βγαιε ν Γηάλλεο. Καη η’ απνηππώκαηα δηθά ηνπ. Καη ην θιεηδί από
ηελ πόξηα ην θξαηνύζε αθόκε ζην ρέξη ηνπ».
Αθνινπζεί, κε ζπλδπαζκό θαηά παξάηαμε ζύληαμεο θαη αζύλδεηνπ ζρήκαηνο, ε
ζπκπεξηθνξά ησλ δπν δξαζηώλ. Καζώο έρνπλ δηαπξάμεη έλα ηόζν θξηθηό έγθιεκα, ζα
αθνινπζήζνπλ ηελ ηππηθή θαη αλακελόκελε δηαδξνκή ησλ θνιαζκέλσλ, ε νπνία ζα ηνπο
νδεγήζεη πξνο ηελ θαηαζηξνθή, αλ θαη νη ίδηνη απνθιείνπλ θπζηθά θάηη ηέηνην, θαζώο
ζεσξνύλ όηη ελήξγεζαλ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε δελ έγηλαλ αληηιεπηνί. Η βεβαηόηεηα, όκσο,
απηή εκπεξηέρεη ηελ θνξύθσζε ηεο ύβξεσο θαη γηα ην ιόγν απηό ε ζηηγκή ηεο ηίζεσο ζα είλαη
θνβεξή θαη ακεηάθιεηε. Γελ είλαη βέβαηα κόλν ζύκα ν Γηάλλεο, αιιά θαη ε ζεία ηνπ ε Διέλε
θαζώο «θαη ε Θεαλώ θαη ν Αλδξέαο ην ραλε βάιεη ζηα πόδηα, θαη βξήθαλε θαηαθύγην ζην
ζπίηη ηεο, ζην θξεβάηη ηεο, ζηελ αγθαιηά ηεο». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ρξήζε ηνπ αζύλδεηνπ
ζηελ παξάγξαθν απηή, δηόηη απνδίδεη κε πξννδεπηηθό ηξόπν ηε βαζκηαία δηνιίζζεζε ζηνλ
θόζκν ησλ θνιαζκέλσλ θαη ησλ αλήζηθσλ πξάμεσλ, πξνθαιώληαο ζηνλ αλαγλώζηε ηελ
αγαλάθηεζε αιιά θαη ηελ πξνζδνθία ηεο απνλνκήο δηθαηνζύλεο.
Ο Γηάλλεο δελ ζα κπνξέζεη λα ζπλέιζεη πνηέ από ην θξηθηό ζέακα θαη ηελ απώιεηα ηεο
Πέηθα. Καζώο ν γθηώλεο, ζα αλαδεηεί κε ζπαξαγκό ςπρήο ηελ αγάπε ηνπ ζηνπο ςπρξνύο
ζαιάκνπο ελόο αζύινπ θξελνβιαβώλ. Γελ θαηαδηθάζηεθε θαη δελ νδεγήζεθε ζηε θπιαθή,
γηα πξάμε κάιηζηα πνπ δελ είρε δηαπξάμεη, αιιά ε ίδηα ηνπ ε κεηέξα «ρσξίο πεξίζθεςηλ,
ρσξίο ιύπελ, ρσξίο αηδώ» νδήγεζε ηε δσή ηνπ παηδηνύ ηεο ζηελ απόιπηε θαηαζηξνθή, απηή
πνπ σο άιινζη ζηηο κηαξέο πξάμεηο ηεο επηθαιέζηεθε ηελ επηζπκία λα ζώζεη ην παηδί ηεο από
έλα ιάζνο δσήο. Έηζη ν Γηάλλεο ζα δηαλύζεη ηε δσή ηνπ ζηνηρεησκέλε από ηελ αλεμήγεηε
θξίθε, θαη ε παξάλνηα ζα απνηειεί ην παξήγνξν θαηαθύγην απηήο ηεο ηαπεηλήο δσήο,
«αγάπεο θαη αξλεζηάο δσνύια ζε κηα θόρε» θαηά ηνλ Παιακά. «Απιά ηνλ θεξύμαλε ηξειό
θαη ηνλ έθιεηζαλ ζε άζπιν θξελνβιαβώλ, λα θσλάδεη θαη λα μαλαθσλάδεη «Πέηθα κνπ,
Πέηθα κνπ…» ζαλ ηελ θνπθνπβάγηα ζηα καύξα ραιάζκαηα».
Η ππόζεζε όκσο δελ ηειεηώλεη ζην ζεκείν απηό. Ο αθεγεηήο ζρνιηάδεη ηελ πεξίπησζε απηήο
ηεο πξάμεο κε αλαθνξέο ζην αμηαθό ζύζηεκα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη νπζηαζηηθά
θαηαηνπίδεη ηνλ αλαγλώζηε γηα ηε δίθαηε πιεξσκή ησλ ελόρσλ κε παξάιιειε ππνγξάκκηζε
ηνπ ηίηινπ ηνπ ελ ιόγσ δηεγήκαηνο. «Όκσο, όπσο ιέγαλε θαη νη αξραίνη, «έζηη δίθεο
νθζαικόο πνπ ηα βιέπεη όια». Καη ηα είδε θη έβγαιε ηελ αδήξηηε θη αδέθαζηε απόθαζή ηνπ ν
νθζαικόο απηόο ηεο Γηθαηνζύλεο».
Πξόθεηηαη γηα ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο πνπ ζα απνδώζνπλ ηόζν νη ζεζκηθό θνξείο
(ηαηξνδηθαζηήο . αζηπλνκία) όζν θαη νη άκεζα αλακεηρζέληεο ζην έγθιεκα ζπλεηδεηά ή
αζπλείδεηα. Η Διέλε, ε αδειθή ηεο Θεαλώο, καδί κε ην γηό ηεο Γεκήηξε, ζα ιάβνπλ ηε δηθή
ηνπο εθδίθεζε όρη όκσο γηα ην θόλν πνπ δηεπξάρζε θαη ηελ ηύρε ηνπ Γηάλλε, αιιά γηα ηελ
επηινγή ηνπ Αλδξέα λα ηνπο εγθαηαιείςεη πξνθεηκέλνπ λα δήζεη κέζα ζηελ θόιαζε πνπ ν
ίδηνο επέιεμε, «ηε Θεαλώ, ηελ θνπληάδα ηνπ, ην πάζνο θαη ν πόζνο, αιιά θαη ην κεγάιν θαη
αζπγρώξεην ιάζνο ηεο δσήο ηνπ».
Η ηειεπηαία απηή ελόηεηα ηνπ δηεγήκαηνο εκπεξηέρεη θαη ζηνηρεία αζηπλνκηθήο δηήγεζεο,
θαζώο ε αλαθνξά ζηνλ ηαηξνδηθαζηή θαη ηελ αζηπλνκία νδεγεί ζηε ιύζε ηνπ ελόρνπ ηνπ
θόλνπ. H αλαδήηεζε θαη ε πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηνπο
αιεζηλνύο ελόρνπο.
ΙΙΙ
Χο πξνο ηνλ ρξόλν ηεο αθήγεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηήγεκα, παξαηεξνύκε όηη ν δεκηνπξγόο
ρξεζηκνπνηεί δύν θπξίσο ηερληθέο, ηελ παξάιεηςε θαη ηελ επηηάρπλζε. Με ηελ πξώηε,
πξνζπεξλά γεγνλόηα ηα νπνία ζεσξνύληαη δεπηεξεύνληα ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο
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πινθήο, ελώ κε ηελ επηηάρπλζε πξαγκαηνπνηεί κηα πεξίιεςε εθηελέζηεξσλ γεγνλόησλ, ε
νπνία θεηκεληθά δειώλεηαη κε ηνλ επηκεξηζκό ζε ππνελόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
δηεγήκαηνο. Μάιηζηα ε επηηάρπλζε είλαη δηαδνρηθή κε ηελ έλλνηα όηη ηα πξνβαιιόκελα ελ
ππθλώζεη γεγνλόηα ηνπνζεηνύληαη ζηε ρξνληθή ηνπο ζεηξά, θαηά ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε
ηεο πινθήο. Δπίζεο, κε ηελ ηερληθή ησλ αλαδξνκώλ θαη ησλ πξναγγειηώλ ηεο δξάζεο ν
ζπγγξαθέαο θαηνξζώλεη λα απνδώζεη ρξνληθά παξάιιεια γεγνλόηα. Με ηνλ ηξόπν απηό
πξνβάιιεηαη θαη ε απνζπαζκαηηθόηεηα θαη ε παλνξακηθόηεηα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.
Ιδηαίηεξα κάιηζηα ζην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο δηαιπηηθήο
αλαδξνκήο, θαηά ηελ νπνία πξνγελέζηεξα γεγνλόηα ηεο αθήγεζεο, ηα νπνία είραλ
αλαθεξζεί ειιεηπηηθά θαη ππαηληθηηθά, παξνπζηάδνληαη επεμεγεκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί
ν θόκπνο ηεο αθήγεζεο θαη λα νδεγεζεί ε ππόζεζε ζηε ιύζε ηεο.
Χο πξνο ηε κνξθή ηεο πξναγγειίαο, ηδηαίηεξα παξαηεξνύκε ηε κνξθή ηεο αβέβαηεο
πξναγγειίαο, θαηά ηελ νπνία πξόζσπα ηεο αθήγεζεο, (ν Γηάλλεο θαη ε Θεαλώ),
πξναηζζάλνληαη ηε κειινληηθή ηνπο ηύρε. Βέβαηα, ππάξρεη ζην δηήγεκα θαη ε κνξθή ηεο
βέβαηεο πξναγγειίαο, θαηά ηελ νπνία ν αλαγλώζηεο πξντδεάδεηαη εθ κέξνπο ηνπ αθεγεηή
γηα ηε κειινληηθή έθβαζε ηεο ππόζεζεο, όπσο θαηαθαίλεηαη ήδε θαη από ηνλ ηίηιν ηνπ ελ
ιόγσ δηεγήκαηνο. Από ηελ άπνςε απηή, ε πξναγγειία ηνπ πξνιόγνπ είλαη εηζαγσγηθή, ελώ ε
πξναγγειία ηνπ ζπγγξαθέα ιίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο ζα κπνξνύζε λα
ραξαθηεξηζζεί σο ηειηθή. Σα δπν απηά ηερληθά κέζα ηεο αλαδξνκήο θαη ηεο πξναγγειίαο
εμππεξεηνύλ ηνπο ζηόρνπο ηεο επηθήο νινθιήξσζεο ηεο αθήγεζεο, κε ηελ έλλνηα όηη
ζπκβάιινπλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ δηαθόξσλ λνεκάησλ θαη γεγνλόησλ ηεο αθήγεζεο, ώζηε
λα δεκηνπξγεζεί κηα εληαία αθεγεκαηηθή, ζεκαηηθή θαη λνεκαηηθή ελόηεηα.
Χο πξνο ην ήζνο ησλ δξώλησλ, παξαηεξνύκε πσο ηα πξόζσπα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίαο
είλαη άλζξσπνη, εθ πξώηεο όςεσο, ζπλεζηζκέλνη θαη ηαπεηλνί. Χζηόζν, ηα θίλεηξα ησλ
ελεξγεηώλ ηνπο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηαδεηθλύνπλ άηνκα κε ζθνηεηλά έλζηηθηα θαη
αζίγαζηα πάζε, αδίζηαθηα ζηηο επηδηώμεηο ηνπο, αηκνραξή θαη εκπαζή. Ο ζπγγξαθέαο
θαηαδεηθλύεη απηέο αθξηβώο ηηο ζθνηεηλέο δπλάκεηο ηεο ςπρήο πνπ δελ θαηαπγάδνληαη από
θαλέλα θσο θαη δελ θαηαζηγάδνπλ παξά κόλν όηαλ νδεγεζνύλ ζηελ ηπθιή εθδίθεζε θαη ηελ
αλζξσπνθηνλία. Έηζη, ε ζεξησδία ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο παξακέλεη αθόκε κηα θνξά έλα
δεηνύκελν πνπ αλαδεηεί ηελ εξκελεία ηνπ.
ην ζπγθεθξηκέλν δηήγεκα ν ζπγγξαθέαο δελ επηδηώθεη λα αηηηνινγήζεη ηηο πξάμεηο ησλ
δνινθόλσλ. Δλδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν λα επηζεκάλεη θαη λα ππνγξακκίζεη πσο ηα ηπθιά
πάζε θαη νη άλνκνη έξσηεο έρνπλ πάληνηε ηελ πιεξσκή πνπ ηνπο αλαινγεί θαη επηβάιιεηαη
πάληνηε ζην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ. Η θαθία, ε απιεζηία, ε εθδίθεζε θαη ε ζεξησδία κπνξεί
λα παξνπζηάδνληαη επαλεηιεκκέλα κέζα ζηνλ θύθιν ηεο δσήο, αιιά ε ηειηθή έθβαζε
παξακέλεη πάληνηε ε λνκνηέιεηα ηνπ εζηθνύ λόκνπ πνπ απνδίδεη κε ηελ αηθλίδηα θαη
νξκεηηθή ηνπ επέιαζε ηελ δηθαηνζύλε θαη ηελ ηηκσξία. ηελ ηξαγηθή απηή πνξεία ππάξρνπλ
βέβαηα θαη νη αζώνη πνπ πθίζηαληαη ηελ νξγή θαη ην θνληθό καραίξη. Ο ζπγγξαθέαο ζθύβεη
κε αγάπε ζηα δύν ζύκαηα, ηα πην ηξαγηθά, ην Γηάλλε θαη ηελ Πέηθα, γύξσ από ηα νπνία
εμπθάλζεθε ην ζρέδην ηεο εμόλησζήο ηνπο.
Ο θ. Μεηηήο δελ αλαθέξεηαη ζηελ κεηακέιεηα ησλ ελόρσλ, δηόηη απηνί από ηελ πξώηε ζηηγκή
δελ εμεδήισζαλ ηνλ παξακηθξό ελδνηαζκό ή ηηο ηύςεηο θαη ηελ ελνρή ηεο ζπλείδεζήο ηνπο.
Οη ζηξειαηεκέλνη από ηα πάζε ηνπο εθνξκνύλ θαη ζθνηώλνπλ. Τπαηληθηηθά αιιά κε
ζαθήλεηα, ν ζπγγξαθέαο ζην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο, κέζα από ηηο ελέξγεηεο ησλ ππνινίπσλ
δξώλησλ πιεξνθνξεί θαη θαηαδεηθλύεη ηελ ηηκσξία ησλ ελόρσλ. Η ηξαγηθή θαη αζώα
παξνπζία ηνπ Γηάλλε ιεηηνπξγεί αληηζεηηθά ζε ζρέζε κε ην ππόινηπν πιαίζην ησλ
θνιαζκέλσλ ζπγγελώλ ηνπ. Δπηπόιαηνο, όρη όκσο θαθόο, απνξξνθήζεθε ζηελ ηαπεηλή δσή
ηνπ από ηελ αγάπε ηνπ γηα ην πνδόζθαηξν, πνπ ζηάζεθε νιέζξηα, δηόηη δηεπθόιπλε ην ρέξη
ησλ κηαηθόλσλ. Έηζη δελ ππνπηεύζεθε, παξά όηαλ ήδε ήηαλ αξγά, ην ζρέδην κηαο
δνινπιόθνπ κεηέξαο, θαη πάιη δελ κπόξεζε λα ζθεθηεί, ή δελ ήηαλ δπλαηόλ λα ζθεθηεί πσο ε
ίδηα ηνπ ε κεηέξα ζα έθζαλε ζην θόλν ηεο αγαπεκέλεο ηνπ.
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ΙV
Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη πινπνηεκέλε, ξεαιηζηηθή θαληαζία είλαη
νη άμνλεο, ηα επίπεδα, νη θύθινη πνπ ζε απόζηαζε, ηεκλόκελνη ή εθαπηόκελνη, ζε ζπλδπαζκό
κε ηε δεκηνπξγηθή ειεπζεξία ηνπ θ. Μεηηή, κέζα από ηνλ θώδηθα ηεο γιώζζαο, κεηαδίδνπλ
ηδέεο θαη ζθέςεηο κε ζηόρν πάληα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιήζεηα, ώζηε νη άλζξσπνη λα
γίλνπλ πξαγκαηηθά ειεύζεξνη. Καη ίζσο ζηελ επνρή καο, ηελ ηόζν θησρή ζε ηδέεο θαη
ηδαληθά, ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνξά ηα θηεξά ηεο ινγνηερλίαο, ώζηε λα
αηζζαλόκαζηε άλζξσπνη. Υσξίο ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο
δσήο δελ δεη ν άλζξσπνο. Υσξίο, όκσο, ηε θαληαζηηθή πξαγκαηηθόηεηα, ηε κεηά- ή ππέξ –
πξαγκαηηθόηεηα, δελ δεη ν άλζξσπνο. Καη απηή ηελ ππέξβαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, κε
ζθνπό ηε βίσζή ηεο, καο πξνζθέξεη κε ηα δηεγήκαηά ηνπ ν θ Μεηηήο. Η δσή παξνπζηάδεηαη
έηζη σο έλα βαζύ θαη αλεμήγεην κπζηήξην, έλα παηρλίδη ζπρλά επηθίλδπλν, ζην νπνίν νη
κεηαπηώζεηο θαη νη αηθλίδηεο αιιαγέο παξακέλνπλ ν θαλόλαο θαη όρη ε εμαίξεζε. Σα πάζε, ε
αιόγηζηε θξίζε, ε εκπάζεηα θαη ε εθδίθεζε δηακνξθώλνπλ έλα εξεβώδεο πιαίζην δξάζεο
πξνζώπσλ, ζην νπνίν νη ζπγγεληθέο ζρέζεηο θαη ε αγάπε ππνρσξνύλ κπξνζηά ζηελ
παζηαζκέλε έπαξζε θαη ηε κσξία.
ηνλ αθεγεκαηηθό θόζκν ηνπ θ. Μεηηή, ε ιύηξσζε επέξρεηαη κε ηε κνξθή θάζαξζεο ζην
ηέινο, ελώ νη αζώνη θαη νη αλάμηα πάζρνληεο από ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ κπνξεί θαη λα
δηθαησζνύλ, ρσξίο όκσο απηό λα απνηειεί θαη ην γεληθό θαλόλα ζηα δηεγήκαηα ηνπ ηόκνπ
«Ιζηνξίεο αιεζηλέο κε ςεπδώλπκα». Έηζη, ε δηθαίσζε από ηελ πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο
δηθαηνζύλεο παξακέλεη πάληνηε έλα δεηνύκελν, ελώ νη πξάμεηο ησλ δξώλησλ βπζίδνληαη
ζπρλά νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηελ αδηθία. Τπάξρεη, όκσο, πάληνηε ε Θεία Γίθε γηα λα
απνθαηαζηήζεη ηε δηαζαιεπζείζα ηάμε θαη ηελ εζηθή δηθαίσζε ησλ παζρόλησλ. Ο θόζκνο
ηειηθά ησλ δηεγεκάησλ ηνπ θ. Μεηηή είλαη ν αλζξώπηλνο θόζκνο, αηκάηηλνο, αθάλζηλνο,
ζθνηεηλόο, αιιά θαη ππέξνρα αζώνο, όηαλ ε αγάπε απνηειεί ην θύξην ζπζηαηηθό ηνπ. Απηή,
όκσο, ρξεηάδεηαη αγώλα θαη ζπζίεο πξνθεηκέλνπ λα ηελ αμησζεί θαη λα ηε δήζεη ν άλζξσπνο,
λα ηελ ηηκήζεη θαη λα ηε βηώζεη.
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εβδομαδιαία εθημεπίδα ηος Λονδίνος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ηην Πέμπηη, 16 Φεβποςαπίος
2012, και ηην Πέμπηη, 23 ηος ίδιος μήνα]
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