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Κξηηηθφο ζρνιηαζκφο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο 

ηνπ ηακάηε Σζαξνπρά 

 

“Το ρόδο της Κσζίκοσ” 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

 

ε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα πλεπκαηηθή ελαζρφιεζε, ε 

νπνία ζην πέξαο ηεο γελλά κηα αηκφζθαηξα θνηλσληθφηεηαο. Κάζε 

ινγνηερληθφ έξγν είλαη θχζεη θνηλσληθφ φξγαλν πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο, ην 

νπνίν αιηεχεη κέζσ ηεο ηέρλεο θαη πξνβάιεη ηα κεγάια αλζξψπηλα 

πξνβιήκαηα ζηηο θξίζηκεο ηζηνξηθέο εθδειψζεηο ηνπο. 

“Σν ξφδν ηεο Κπδίθνπ” κε ηνλ ηίηιν ηνπ θαη κφλν απνπλέεη έλα άξσκα 

κηθξαζηαηηθήο δξνζηάο θαη ελεξγνπνηεί θάπνηα ιαλζάλνπζα ή ιηπφζπκε 

επηζπκία καο λα ην κπξίζνπκε ή αθφκε θαη λα ην δξέςνπκε αλαγλσζηηθά. Ο 

ηίηινο ηνπ βηβιίνπ είλαη αξθεηά επξεκαηηθφο θαη, θαηά ζπλέπεηα, παξαπέκπεη 

αβίαζηα ζην ξφδηλν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιεληθήο Μηθξαζίαο θαη ζε 

κηα κήηξα ηνπ γφληκνπ Μηθξαζηαθνχ Διιεληζκνχ, ηελ Κχδηθν. Έηζη, γίλεηαη κηα 

πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ ηζηνξηθή κεηαιαβηά πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνλ 

αλαγλψζηε.  

Ο ζπγγξαθέαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηακάηεο Σζαξνπράο 

παξνπζηάδεηαη σο ηθαλφο αλαηφκνο ηεο Ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη επηδέμηνο 

ρεηξηζηήο ηεο Διιεληθήο ηζηνξίαο. Με απηά ηα δχν βαζηθά εθφδηά ηνπ έγξαςε 

θαη καο πξνζθέξεη σο αλαγλσζηηθφ αληίδσξν έλα ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα κε 

ηελ ηζηνξία είηε σο απιή θξνχζηα ζηα θαζεκεξηλά δξψκελα είηε σο 

παξάγνληα πξνζδηνξηζηηθφ ησλ θηλήζεσλ ή απνθάζεσλ ησλ εξψσλ ηνπ. 

Έηζη, ηα επεηζφδηα ζην πιαίζην ηεο κπζνπιαζίαο ηνπο, εληαγκέλα πάληνηε 

εχζηνρα ζην ρσξνρξφλν, πξνζθέξνπλ εχιεπην ην ηζηνξηθφ ηνπο πεξηερφκελν 

θαη νη επδηάθξηηεο εηθφλεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζπγθξνηνχλ έλα εχπεπην 

αλαγλσζηηθφ θείκελν. 
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Ο ζπγγξαθέαο θαηαγφκελνο απφ ηε Νέα Αξηάθε, ηεο νπνίαο ην φλνκα 

παξαπέκπεη αλαπφθεπθηα ζηελ παιηά Αξηάθε, κε κηα νμχηαηε καηηά θαη 

ζπλεηή πέλλα αλαπιάζεη ην παξειζφλ ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ, ηαμηδεχεη 

ζηα πεξαζκέλα ηεο γεληάο ηνπ θαη απηνπξνζδηνξίδεηαη. πκπαξαζχξεη ζεηηθά 

ηνλ αλαγλψζηε ζηα πγηή ηδενινγηθά ζθνπνχκελά ηνπ θαη ηνλ μελαγεί κε ηε 

ινγνηερληθή πεξηδηάβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπ ςπρνξξαγήκαηα. Ο 

ζπληαμηδηψηεο αλαγλψζηεο απνιακβάλεη κηα κπζηζηνξεκαηηθή επηπρία πνπ 

ζπληζηά θαηά θχξην ιφγν ε αξηζηνπξγεκαηηθή παξάζεζε ηεο ππφζεζεο θαη ηα 

ζπλζεηηθά ηεο ζηνηρεία, ηα νπνία πξνβάιινπλ σο ηα θπξηφηεξα κνηίβα ηνπ 

ξνκαληηζκνχ, δειαδή ε παηξίδα, ε θχζε, ν έξσηαο, ε ηζηνξία. Όια απηά 

θαηαγξάθνληαη αδηάιεηπηα φρη ηφζν απφ ηελ ππθλφηεηα ησλ ιανγξαθηθψλ 

κνληέισλ φζν απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Δχζηνρα ν 

ζπγγξαθέαο γηα ηελ νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξφληνο θαη ηνπ 

παξειζφληνο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαηήξεζε, ηελ αηνκηθή κλήκε θαη καξηπξία, 

ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε. θνπφο ηνπ δελ είλαη λα θαηεπλάζεη ηελ 

αηκνξξαγνχζα κλήκε ηνπ, αιιά, φπσο θαη ν ίδηνο δηαθεξχηηεη, λα απνηειέζεη 

ην ζχγγξακκά ηνπ έλα θφξν ηηκήο ζηηο αλψλπκεο ηπξαγληζκέλεο ειιεληθέο 

ςπρέο κέζα ζηε θξίθε ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ πνιέκνπ. πζηήζεθε 

αλακθηζβήηεηα θαη έλα ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ εθπαίδεπζεο, αθνχ ην θείκελν 

πξνζθέξεηαη θαη σο γλήζηα ηζηνξηθή πεγή, θαιχπηνληαο ηα εζληθά γεγνλφηα 

απφ ηε Μηθξαζηαηηθή ζπληξηβή ηνπ ‟22 κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ ‟73. Γη‟ απηφ 

αθξηβψο, κπνξεί αβίαζηα λα ραξαθηεξηζηεί έκκεζε ηζηνξηθή πεγή. Οη βαζηθέο 

λνεκαηηθέο αξηεξίεο ηνπ είλαη γαιβαληζκέλεο απφ ην ηζηνξηθφ πιηθφ ηεο 

πξνζθπγηάο κέρξη ην επψδπλν κπφιηαζκά ηεο ζηε Μεηξφπνιε Διιάδα. 

Απφ φια φζα δηαδξακαηίδνληαη αλαδχεηαη ε πξνζδνθία κηαο λέαο 

αξρήο, ε λνζηαιγία γηα ηα «καησκέλα ρψκαηα» θαη ην νριεξφ αίζζεκα ελνρήο 

πνπ ρξεψλεηαη ζε πνιιά πξφζσπα επψλπκα θαη αλψλπκα. Ο ζπγγξαθέαο 

δελ είλαη έλαο απιφο παξαηεξεηήο, αιιά κε ην βιέκκα ηεο αθεγήηξηαο κάλαο 

δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ζε φια ηα δξψκελα, 

απνθαξδηψλεηαη απφ ηε βαξβαξφηεηα θαη εγθιεκαηηθή δξάζε ησλ Σνχξθσλ, 

αεδηάδεη απφ ηελ πξνδνηηθή θιεγκαηηθφηεηα ησλ ππνηηζέκελσλ ζπκκάρσλ 

καο θαη βγάδεη έληνλεο θξαπγέο απειπηζίαο σο ζχκα, αιιά θαη θσλέο 

εηπκεγνξίαο σο δεκφζηνο θαηήγνξνο. Με ην ζπγγξαθηθφ λπζηέξη ηνπ  
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πξνζπαζεί λα αλαηάκεη ηνλ χπνπιν θαη λνζεξφ ξφιν ησλ μέλσλ δπλάκεσλ, νη 

νπνίεο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Κεκάι ή ηελ εμφθζαικε αλνρή ηεο δξάζεο ηνπ, 

είραλ δξνκνινγήζεη ηνλ αθαληζκφ ησλ Διιήλσλ ηεο πεξηνρήο. Φπζηθά φια 

απηά παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηε δξάζε ησλ εξψσλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζε 

επεηζφδηα, πνπ ηα δηέπεη άιινηε ν έξσηαο θαη ε αηζηνδνμία, άιινηε ν 

πεζζηκηζκφο θαη ε ζπληξηβή θαη άιινηε ε ειπίδα θαη ε αλαδήηεζε ηεο ζετθήο 

αξσγήο. 

ηελ αθεγεκαηηθή αθεηεξία βξίζθεηαη θαη αξρίδεη λα μεηπιίγεηαη ν 

λνεκαηηθφο κίηνο κε ηελ επίζθεςε ησλ εξψσλ ζηελ παιηά Αξηάθε. Απηή 

ζήκεξα εκθαλίδεηαη σο ζηεγλφ θαη ηα κέγηζηα ειιεηκκαηηθφ θαθέθηππν ηεο 

πξψελ Διιεληθήο πφιεο κε θχξην γλψξηζκά ηεο ην ηζηνξηθφ απνγχκλσκα. Η 

λνζηαιγία είλαη ην πξψην ηζρπξφ ζπλαίζζεκα πνπ εηζπξάηηεη ν αλαγλψζηεο. 

Όια ζηε ζπλέρεηα εμειίζζνληαη κε κία ζεακαηηθή θπζηθή ξνή, πνπ ζα „ιεγε 

θαλείο φηη ζρεδηάζηεθαλ απφ έλαλ παληεπφπηε αθεγεηή, γηα λα νηθνδνκεζνχλ 

σο έλα άξηζηα δηαξζξσκέλν αθήγεκα. 

Η νηθνγέλεηα, ηελ νπνία παξαθνινπζεί απφ πνιχ θνληά ε ζθέςε θαη ε 

βνχιεζε ηνπ ζπγγξαθέα, ρσξίο λα είλαη έλα κσζατθφ ραξαθηήξσλ, είλαη κηα 

ζπκπαγήο θνηλσληθή νκάδα κε θπζηθέο ελδνγελείο αληηζέζεηο. Όια ηα κέιε 

ηεο δξνπλ, φπσο αθξηβψο ππαγνξεχεη ε ηζηνξία θαη νη πξνζσπηθέο επηινγέο 

γίλνληαη παξάγνληεο ζχγθξνπζεο κε πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο. Πέξαλ 

απηνχ, φκσο, νη ήξσεο δηαηζζάλνληαη ηηο νπζηαζηηθέο επζχλεο ησλ επψλπκσλ 

ππεπζχλσλ θαη ζιίβνληαη παζεηηθά ή ηνπο ινηδνξνχλ επηζεηηθά κε κηα θξηηηθή 

ηζνξξνπηψλ: “Σψξα πνπ πέζαλε ν Βεληδέινο, βξέζεθε άιινο ερζξφο, νη 

θνκκνπληζηέο”, ιέεη ν παηέξαο ηεο Φξνζχλεο ζε έλα παξαιήξεκα εζληθή 

απηνζαξθαζκνχ. 

Η δηαδξνκή απφ ηε γελέηεηξα κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο λέαο πφιεο είλαη 

ηφζν νδπλεξή, φζν θαη επηθή. ηε δνκή ηνπ έξγνπ δηαθξίλεηαη εχθνια ε 

ζπλνρή ησλ επεηζνδίσλ θαη ηα λνεκαηηθά γεθπξψκαηα είηε κέζσ ζπλεηξκψλ, 

είηε κε ηελ παξέκβαζε ηεο αθεγήηξηα κάλαο. ηα πεξηζηαηηθά ππάξρεη κηα 

ηέηνηα θπζηθφηεηα ζπκπεξηθνξάο, ψζηε δίδεηαη ε εληχπσζε φηη ν 

ζπγγξαθηθφο λνπο δελ πξνζρεδηάδεη ηηο επφκελεο θηλήζεηο ησλ εξψσλ ηνπ, 

αιιά ππνρξεψλεηαη λα ηνπο αθνινπζήζεη σο απηφθιεηνο ξεπφξηεξ.  
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ηνπο θπξηφηεξνπο ήξσεο δηαπηζηψλνπκε εηδηθνχο ρξσκαηηζκνχο 

ραξαθηήξσλ, πνπ πιάζνληαη δσληαλνί. Σν θάζε κέινο ηεο θεληξηθήο 

νηθνγέλεηαο έρεη επσκηζηεί έλαλ εηδηθφ ξφιν, ν νπνίνο ζηαδηαθά 

κεηαιιάζζεηαη ζε ζπληζηψζα πξνζδηνξηζηηθή ηνπ άμηνπ νηθνγελεηαθνχ 

κνληέινπ ηεο επνρήο θαη ηεο έκθπηεο Διιελνθξνζχλεο. Ο παππνχο ην πην 

παιηφ θχηξν ηεο Μηθξαζίαο δελ παξαηηείηαη, δελ αληέρεη ηελ ηαπείλσζε ηεο 

θπγήο. Μέλεη πίζσ κφλνο ηνπ, φηαλ νη άιινη θεχγνπλ, σο ζεκαηνθχιαθαο ησλ 

ηδαληθψλ πνπ νηθνδφκεζε ηφζα ρξφληα ν ίδηνο. “Δγψ δελ αθήλσ ηα ρψκαηά 

κνπ” κνλνινγεί. 

Ο ζπγγξαθέαο ηνλ θαηαρσξίδεη ζηνπο αγλννχκελνπο, δελ ηνλ 

ζθνηψλεη, δελ επηβεβαηψλεη ην νηθηξφ ηέινο ηνπ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ 

εμαυιψλεη. Ο ηξαηήο πξφηππν νηθνγελεηάξρε ηεθκεξηψλεη κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ην πφζν ήπηνο, πξνζελήο θαη εξγαηηθφο είλαη. Η ζχδπγνο 

Μαξηγψ κφληκε δεζπνηηθή αληηπνιίηεπζε θαηαπλίγεη ελ ηε γελέζεη ηνπο φιεο 

ηηο ζπαλίδνπζεο ελδννηθνγελεηαθέο κηθξνραξέο. Δθδειψλεη κηα άξλεζε 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηα λέα δεδνκέλα. “Γε ζα παο πνπζελά! … θψλαμε κε 

ζπκφ ε Μαξηγψ”. Γεληθά, ην ήζνο ησλ εξψσλ ζκηιεχεηαη κε πξνζνρή κέρξη 

ηελ εθθφιαςε θαη ζηαζεξνπνίεζή ηνπ θαη φινη νη ήξσεο, “φηαλ αληηκεησπίδνπλ 

ηελ σκή πξαγκαηηθφηεηα, δε ιεζκνλνχλ ην φλεηξν”. 

ηηο πεξηγξαθέο ηνπ ην έξγν παξνπζηάδεη κηα εμαηξεηηθή ινγνηερληθή 

δχλακε θαη εηθνλνπιαζία. Αξθεηέο ξεαιηζηηθέο εηθφλεο θηάλνπλ ζην επίπεδν 

ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, δειαδή ηεο απνηχπσζεο ηεο σκήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη 

ζθελέο ησλ απειπηζκέλσλ ζηελ πξνθπκαία ηεο Πφιεο είλαη εηιεκκέλεο απφ 

ηελ θφιαζε ηνπ Γάληε. Δίλαη ζθελέο κε ηδηαίηεξε παξαζηαηηθφηεηα θαη 

ζθελνζεηηθή ζπγθξφηεζε. θελέο αλείπσηεο νδχλεο πνπ βήκα – βήκα 

ζπλζέηνπλ ηνλ ηξφκν, θαη γεληθά ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο ηεο 

παζνινγίαο ηνπ πνιέκνπ. 

Ο ζπγγξαθέαο επηκειψο ζρεδηάδεη ηηο πεξηγξαθηθέο αληηζέζεηο. Οη 

βαζαληζηηθέο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο κηαο, εηθνληθήο έζησ, αλζξψπηλεο 

δηαβίσζεο ζπλνδεχεηαη αληηζεηηθά θαη ζρεδφλ κφληκα απφ κηα δηαθξηηηθή 

γιπθχηεηα ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθέξνληαη αθεηδψο θαη 

πξνεηνηκάδνπλ ηελ ζλεζηγελή, φκσο, πξννπηηθή χθεζεο ζην ηπξξαληθφ 

θαζεζηψο ηεο πξνζθπγηάο. “Σα ρξψκαηα ζηνλ νξίδνληα άιιαδαλ ζην ιεπηφ.  



Σηηήο, σηήξηνο, Κριτικός στολιασμός τοσ μσθιστορήματος τοσ Σταμάτη Τσαροστά «Το Ρόδο 
της Κσζίκοσ», Λάξηζα, 5.3.2013. 

 

Απ‟ ην βαζχ θφθθηλν ζην κελεμεδί θη έπεηηα ζην ςπρξφ κπιε”. Λεο θαη ε θχζε 

ακέηνρε θαη αδηάθνξε γηα ηα αλζξψπηλα ηα ριεπάδεη εζθεκκέλα. Σελ 

πεξηγξαθηθή πνηφηεηα εληζρχνπλ ειθπζηηθέο ερνπνηεηηθέο εηθφλεο: “Οη ρνληξέο 

αιπζίδεο άξρηζαλ λα ηπιίγνληαη ζηα ζηδεξέληα βαξνχιθα ζηξηγθιίδνληαο” θαη 

ιίγν παξαθάησ: “Έλα βνπβφ θιάκα, έλα κνηξνιφη άξρηζε λ‟ απιψλεηαη ζηγά 

ζηγά πάλσ ζην θαξάβη”. Κάζε θνξά πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζηε θχζε ν 

ζπγγξαθέαο εκθνξείηαη απφ έλα ιπξηθφ νίζηξν. 

ε φια ηα θεθάιαηα πλέεη κηα αχξα ζξεζθεπηηθφηεηαο κε απνζπάζκαηα 

απφ ηε ρξηζηηαληθή ζενινγία θαη πκλνγξαθία. Ο ηαπεηλφο ήξσαο ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο αλαδεηεί θαηαθχγην ζσηεξίαο ζηε ζετθή δεμακελή πλεχκαηνο 

αγίνπ. Με ηε ζηάζε ηνπ πξνζηαηεχεη ηε Χξηζηηαληθή παξάδνζε θαη ηελ πίζηε 

ηνπ ηε ζεσξεί ηεξφ θαη ρξήζηκν ζθνπνχκελν. “Κχξηε πξνο ζε θαηέθπγα”, 

πξντδεάδεη ν ηίηινο ζην έβδνκν θεθάιαην. ε φια ηα θεθάιαηα άιισζηε ν θάζε 

ηίηινο πξννηθνλνκεί θαη πξνζεκαίλεη ην ηη ζα αθνινπζήζεη. 

ε επίπεδν αθήγεζεο ην κπζηζηφξεκα έρεη ην ραξαθηήξα ηεο 

αλαδξνκήο, έληερλα ζρεδηαζκέλεο κε ηελ επηλφεζε ηεο κεηέξαο-αθεγήηξηαο. 

Σα γεγνλφηα μεηπιίγνληαη ζε δχν ρξνληθέο βαζκίδεο, δει. ηνπ παξφληνο θαη 

ηνπ παξειζφληνο, πνπ ελαιιάζζνληαη κε ηηο δηάζπαξηεο ζηελ επζχγξακκε 

αθήγεζε αλαδξνκέο. Απηή ε ελαιιαγή θαηαιχεη ηε κνλνηνλία ηεο θιαζηθήο 

επζχγξακκεο αθήγεζεο. Δληππσζηαθά δνκεκέλε είλαη θαη ε δηάζηαζε 

αλάκεζα ζην κηθξφ παηδί αληηθείκελν ηεο αθήγεζεο θαη ζηε κεηέξα – 

αθεγεκαηηθφ ψξηκν ππνθείκελν. Πάλησο, ην αθεγεκαηηθφ “εγψ” ζηέθεηαη 

αληηθεηκεληθφο θξηηήο ρξεψλνληαο επζχλεο θαη ζηνπο Έιιελεο, έζησ θαη 

πνζνζηηαία, θξνληίδεη λα κε γίλεη ηζηνξηθφο θηβδεινπνηφο: “Ο πφιεκνο είλαη 

ζάλαηνο θαη γηα ηνπο εηηεκέλνπο θαη γηα ηνπο ληθεηέο”, ηζρπξίδεηαη κε ζνθία ν 

ζπγγξαθέαο. 

πρλά παξεκβάιινληαη απνζπάζκαηα ηξαγνπδηψλ πνηθίιεο 

πξνέιεπζεο, ηα νπνία κέζα ζηνλ αθεγεκαηηθφ ξνπ θαληάδνπλ ζρεδφλ 

απηνθπή θαη δε δηαθφπηνπλ ηελ αθήγεζε, ηνπλαληίνλ ηελ εληζρχνπλ λνεκαηηθά 

απνθιείνληαο ηελ αλία ηεο νκνηνκνξθίαο. Ο ζπγγξαθέαο θαηξνθπιαθηεί θαη 

θαηαζέηεη: 

“αλ ηα πιαηάληα ηνπ βνπλνχ  

ρηλφπσξν δελ μεχξνπλ  
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έηζη θη εγψ δελ πάληερα  

γεξάκαηα λα κ‟ εχξνπλ…” 

ε πνιιά ζεκεία ηνπ έξγνπ ε αθήγεζε είλαη έκθνξηε απφ δηδαθηηζκφ 

δαζθαιεχνληαο φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα αληιεί ζάξξνο εθ ηνπ κεδελφο. 

Χξήζηεο ηέηνηαο δπλακηθήο παξνπζηάδεη ηνπο ήξσέο ηνπ, επηζεκαίλνληαο φηη 

κέζα ηνπ ν Έιιελαο έρεη “κηα αληίκαρε δχλακε πνπ, φηαλ ππνθέξεη, ηνλ 

ζπξψρλεη λα καζά θαη λα μαλακαζά ηνλ πφλν, ίζσο γηαηί, κε έρνληαο δηέμνδν 

γηα ηε ραξά, πξέπεη λα ηζνθαξίζεη ηε ζηέξεζή ηεο κε ηνλ πην θνξπθαίν ηφλν 

ηεο ιχπεο”. Η αγσληζηηθφηεηα, ε απζηεξή πξνζήισζε ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο, 

ν ζεβαζκφο ζηηο πξνγνληθέο παξαθαηαζήθεο είλαη κέζα ζηηο δηδαθηηθέο 

πξνηάζεηο ηνπ έξγνπ. 

Σν απιφ, θπζηθφ, αληηξξεηνξηθφ θαη ζπρλά ιπξηθφ χθνο ρσξίο 

ινγνηερληθνχο αθξνβαηηζκνχο, αιιά κε θξπθνχο ηφλνπο δηακαξηπξίαο γχξσ 

απφ ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο θπγήο θαη επψδπλεο εγθαηάζηαζεο ζηε κεηξφπνιε 

Διιάδα, δηαζέηεη ζηνηρεία θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, φπσο 

“ν θαλαηηζκφο θη ν πφιεκνο μππλνχλ ηα πην άγξηα έλζηηθηα  

ζηνλ άλζξσπν”.  

Σέηνηεο ζέζεηο ηνλίδνπλ θαη ην αληηπνιεκηθφ θιίκα πνπ δηέπεη ην κπζηζηφξεκα, 

γεληθά.  

Η αθεγήηξηα κάλα μεδηπιψλεη νξγαλσηηθά έλα ρακειφθσλν θαη 

εμνκνινγεηηθφ χθνο ηθαλφ λα θάλεη ηνλ αλαγλψζηε θνηλσλφ ηεο ςπρνινγίαο 

πνπ βίσλε ε ίδηα. 

Η γιψζζα είλαη ε απιή θαζνκηινχκελε δεκνηηθή ρσξίο ιφγηεο 

πξνζκίμεηο. Χαξαθηεξίδεηαη κάιηζηα θαη απφ κηα πνηεηηθή ιεηηνπξγία: 

“θξπζηάιιηλε απισζηά ηεο αθχκαληεο ζάιαζζαο”. 

Σν κπζηζηφξεκα ζην ζχλνιφ ηνπ είλαη έλαο χκλνο ζηνλ Έιιελα 

Μηθξαζηάηε ηνπ κφρζνπ, ηεο αγσληζηηθφηεηαο, ηεο αηειεχηεηεο πξνζπάζεηαο 

γηα επηβίσζε, είλαη έλα ζπκπαζεηηθφ βιέκκα ζηνλ ήξσα Μηθξαζηάηε πνπ 

αληιεί αηζηνδνμία κέζα απφ ηα ραιάζκαηα, πνπ βξίζθεη επθαηξίεο 

αλαζχζηαζεο κέζα ζην δξάκα, πνπ δελ νξξσδεί κπξνζηά ζην ιπθφθσο ηεο 

δσήο ηνπ, κπξνζηά ζηηο νξαηέο θαη αφξαηεο απεηιέο, αιιά πξνκεζεηαθά 

παιεχεη γηα ηελ πξνζσπηθή θαη εζληθή αλαζπγθξφηεζε. 
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Παξάιιεια είλαη θαη έλα πηθξφ ηξαγνχδη γηα ηνλ ελνξρεζηξσκέλν 

αθαληζκφ ησλ Διιήλσλ Μηθξαζηαηψλ, κηα ειεγεία ηεο ζπκθνξάο ηνπο. Δίλαη 

νιφθιεξν έλαο ιπγκφο, απφηνθν ηνπ ζαλαηεθφξνπ αθξσηεξηαζκνχ πνπ 

ππέζηε ν Μηθξαζηαηηθφο Διιεληζκφο. Δίλαη, φκσο, θαη εθκαγείν 

ρξηζηηαληθφηεηαο, ε νπνία πξνβάιιεηαη σο δπλακηθφ θαη ήξεκν εθφδην 

αλαζηνιήο ηνπ ζαλάηνπ ζηα πξφζπξα ηεο νινζρεξνχο θαηαζηξνθήο. Η 

ζενινγία πνπ απνπλέεηαη ζπλάδεη κε ηα εζψςπρα ησλ εξψσλ. Σν 

κπζηζηφξεκα αμηνπνηεί ηερλεέλησο δχν βαζηθά Διιεληθά ζηνηρεία: Σν 

Χξηζηηαληθφ θαη ζπλάκα θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο δσήο θαη ην ηζηνξηθφ 

πεξηβφιαην ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Καη ηα δχν ηα πξνβάιιεη επζαξζψο θαη 

αδηαθξίησο σο γφληκα κλεκεία Διιεληζκνχ αθελφο θαη αθεηέξνπ σο 

αλαπφδξαζηε “βηνηηθή κέξηκλα” φισλ καο. 

πκπεξαζκαηηθά, “ην Ρφδν ηεο Κπδίθνπ” είλαη θαηά ηεθκήξην έλα πνιχ 

ειθπζηηθφ αλάγλσζκα θαη καδί κηα πξφηαζε “γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία λα 

αμηνπνηήζεη ηηο κεγάιεο ζπζίεο ησλ πιεγέλησλ Διιήλσλ Μηθξαζηαηψλ θαη λα 

ελζσκαηψζεη ζηελ θνηλή ζπιινγηθή κλήκε ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία 

δηακνξθψλνληαο έλα αξξαγέο ηζηνξηθφ βάζξν γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Ο 

ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ αλαδεηθλχεηαη δηάθνλνο θαη κχζηεο ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο, θαη ζπλάκα ξχζηεο ηεο Διιελνξζφδνμεο θαη δεκνηηθήο 

παξάδνζεο”. 

 

αο επραξηζηψ πνιχ 

Σηηήο σηήξηνο  

Φηιφινγνο 

 

 

 

 

* Σν θείκελν ζπληάρζεθε επ‟ επθαηξία απηήο θαη αλαγλψζηεθε απφ ηνλ 

ζπληάθηε ηνπ ζηελ εθδήισζε παξνπζίαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο 

ηνπ ηακάηε Σζαξνπρά «Σν Ρφδν ηεο Κπδίθνπ» (εθδ. Αλάπινπο) ζηε Λάξηζα, 

ζηηο 5 Μαξηίνπ 2013. 


