
             ΛΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΗΝΙΑ 

   ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΤ (ΙΘΩΜΑΣΑ): «ΣΟΤ ΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΣΟ ΔΕΝΣΡΟ» 

 

    Σελ Σξίηε 2 Ινπλίνπ 2009, ζηε Λέζρε Αλάγλσζεο ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ 

Μεζζελίαο παξνπζηάζηεθε θαη ζρνιηάζηεθε ην βηβιίν ηνπ ζπληνπίηε καο Μαλώιε Καξαθατδνύ 

(Ιζσκάηα) «ηνπ Μαιιηαξνύ ην δέληξν». Η ξαζηώλε ηνπ θαινθαηξηνύ θαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ηνπ 

θζηλνπώξνπ δελ καο επέηξεςαλ λα δεκνζηνπνηήζνπκε ηηο απόςεηο καο θαη ηελ θξηηηθή καο γηα ην 

ζπγγξαθέα θαη ην έξγν ηνπ. Ελ ησ κεηαμύ θπθινθόξεζε ην δεύηεξν βηβιίν ηνπ θ. Καξαθατδνύ  

«Φιεγόκελα θεξάζηα», ζην νπνίν ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα. 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη ε ζπλόςηζε ηεο ζπδήηεζεο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ, 

πνπ έγηλε παξνπζία ηνπ ζπγγξαθέα (ζε ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν θιίκα) δηα ρεηξόο ηεο Μαξίαο 

Σζαγθαξάθε, Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μεζζελίαο. 

Σν βηβιίν αξρίδεη κε έλα πνίεκα-πξόινγν, όπνπ ν ζπγγξαθέαο δειώλεη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ αλάγθε γηα γξάςηκν γηα λα εθδειώζεη ηελ νξγή ηνπ γηα όζα άδηθα θαη ζηξαβά ζπκβαίλνπλ 

ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηε θύζε. Είλαη ζαθώο έλαο ηδενινγηθόο πξνζαλαηνιηζκόο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ δηθαίνπ ζηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη κηα νηθνινγηθή ζπλείδεζε κε λνζηαιγία γηα 

ηελ παξειζνύζα εηδπιιηαθή δσή ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο. 

Σν πξώην κέξνο ηνπ βηβιίνπ θαιύπηεη ε κπζηζηνξία  «ηνπ Μαιιηαξνύ ην δέληξν», ε 

νπνία έδσζε θαη ηνλ ηίηιν ζην βηβιίν. Αθεγείηαη κηα παιηά ηζηνξία , ε νπνία εμειίζζεηαη κε 

ακείσην ελδηαθέξνλ θαη έρεη ηξαγηθή έθβαζε. Αλαθέξεηαη ζ’  έλαλ αγλό βνπθνιηθό έξσηα πνπ 

ηειηθά δελ αληέρεη ζηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, μεληηεύεηαη ζηελ Ακεξηθή θαη επηζηξέθεη ζηα πάηξηα 

εδάθε γηα ηελ ηειηθή καηαίσζε. 

Η αθήγεζε είλαη επζύγξακκε, από έλαλ παληνγλώζηε αθεγεηή, ν νπνίνο απεπζύλεηαη 

ζπρλά ζηνλ αλαγλώζηε γηα λα ζρνιηάζεη, λα θαπηεξηάζεη ηα δξώκελα θαη ζπρλά γηα λα 

θαζνδεγήζεη, δηαηππώλνληαο ηηο ηδενινγηθέο ηνπ επηινγέο. 

Σν θείκελν είλαη ρσξηζκέλν ζε ελόηεηεο, κε εγθηβσηηζκέλεο ζπρλά παξάιιειεο 

ηζηνξίεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηόλνκα, σο δηεγήκαηα. πρλά καο παξαπέκπεη ζε 

γλσζηά ινγνηερληθά θείκελα, (ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα), όπσο ζηε «Φόληζζα» θαη «Τπό ηελ 

βαζηιηθήλ δξπλ» ηνπ Παπαδηακάληε, «Σν θέληεκα ηνπ καληειηνύ» ηνπ Κξπζηάιιε, «Σν άγαικα ηεο 

Ειεπζεξίαο» ηνπ Καξπσηάθε, ηα «Θενθξίηνπ Εηδύιιηα» θ.α. 

Η ηζηνξία έρεη εζνγξαθηθό θαη ιανγξαθηθό ελδηαθέξνλ θαη απνηειεί γηα ην ζπγγξαθέα 

ηελ αθνξκή λα πεξηγξάςεη κε ξεαιηζηηθό-λαηνπξαιηζηηθό ηξόπν θαη ξνκαληηθή δηάζεζε απιά 

ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, λα ζπλνκηιήζεη κε δέλδξα θαη δώα, λα θξίλεη ηελ θνηλσλία, λα 

ζπκπνλέζεη ηνπο πεξηζσξηαθνύο θαη λα πκλήζεη ηε θύζε. 

Επί κέξνπο ζέκαηα: Η αγξνηηθή δσή, ε νξθάληα, ηα παξακύζηα, ηα μεραζκέλα 

επαγγέικαηα, ην δέζηκν κε ηα δώα, ε μεληηηά, ν εζσηεξηθόο ξαηζηζκόο, ν εκθύιηνο, ην θηινπόιεκν 

ησλ Ακεξηθαλώλ, ε ππνθξηηηθή εζηθή, ηα δεζκά ηεο ζξεζθείαο, ε ραξά ηνπ έξσηα. 

Ο ζπγγξαθέαο έρεη εμαηξεηηθή πεξηγξαθηθή ηθαλόηεηα, ε νπνία θνξπθώλεηαη, όηαλ 

πεξηγξάθεη ηε θύζε θαη ζε παξαζύξεη λα αθνύο ηα πνπιηά, λα νζθξαίλεζαη ηηο κπξσδηέο, λα 

δξνζίδεζαη από ηα ηξερνύκελα λεξά. Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο αθήλεη κηα πηθξή γεύζε αιιά έρεηο 

απνδεκησζεί ζηε δηάξθεηα όινπ ηνπ ηαμηδηνύ ηεο αλάγλσζεο κε πξσηόγλσξεο ραξέο. 

Σν δεύηεξν κέξνο ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν «Εύζπκα θαη ζνβαξά» απνηειείηαη από ηξία 

πνηήκαηα θαη ηξία δηεγήκαηα. Σα πνηήκαηα είλαη αθηεξσκέλα ζηε «Υξίζηαηλα» θαη «ην Λεσλίδα 

πν’ θπγε λσξίο». ην πξώην απνηππώλεη ην ζαπκαζκό ηνπ γηα ηε δύζθνιε δσή ηεο γπλαίθαο 

αγξόηηζζαο θαη ζην δεύηεξν πκλεί ηε ιεβεληηά ηνπ αθνύξαζηνπ άλδξα αγξόηε. Ο ζπγγξαθέαο έρεη 

θαη πνηεηηθέο ηθαλόηεηεο, νη νπνίεο βεβαίσο παξαπέκπνπλ ζηε δεκνηηθή πνίεζε(Πνιύ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηεί έκκεηξν ιόγν ζηα πεδά θείκελα). 

Σα ηξία δηεγήκαηα αλαβηώλνπλ ξνκαληηθέο εηθόλεο από ηελ παιηά αγξνηηθή δσή («Σν 

πέηξηλν αιώλη»), αλαδεηθλύνπλ ην ρηνύκνξ ησλ απιώλ αλζξώπσλ («Σν ιεθνύκη ηεο ζάιαζζαο») θαη 

ζρνιηάδνπλ κε πίθξα ηελ μεληηηά θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζύγρξνλεο αλνηθνδόκεζεο («Η ρακνθέια»). 



ηα δηεγήκαηα απηά ν ζπγγξαθέαο κε ιηηή θαη ζπκππθλσκέλε αθήγεζε επηηπγράλεη άξηζηα 

απνηειέζκαηα θαη επηβεβαηώλεη ηηο ζπγγξαθηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο. 

Σν ζηνηρείν όκσο πνπ θαηαμηώλεη ην έξγν ζην ζύλνιό ηνπ είλαη ε γιώζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο. Είλαη έλα πνιύηηκν θείκελν κε ηδηαίηεξν γισζζηθό ελδηαθέξνλ, θαζώο 

ν ζπγγξαθέαο καο δηαζώδεη κηα ηδηόηππε δηάιεθην ησλ αγξνηώλ ηεο Μεζζελίαο, ε νπνία έρεη 

ζρεδόλ παξνπιηζηεί σο ζεκαίλνπζα καδί κε ηα ζεκαηλόκελα ηεο. Η ηζηνξία ηεο εμέιημεο ηεο 

γιώζζαο αλαδύεηαη νινδώληαλε κε όια ηα πάζε ηεο ζηελ εθθνξά, ζηηο θαηαιήμεηο, ζηελ 

κεηνλνκαζία, ζηε θσλεηηθή απόδνζε ησλ ελλνηώλ, ζηελ πεξηγξαθηθή δύλακε ησλ ιέμεσλ. Η γλήζηα 

ιατθή γισζζνπιαζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα πινπηίδεη αθόκε πεξηζζόηεξν απηήλ ηελ 

πνιύηηκε θηβσηό ηεο ηδηνιέθηνπ θαη πεξηκέλεη ην κειεηεηή, ν νπνίνο ζα αλαδείμεη ηνπο ρακέλνπο 

γισζζηθνύο ζεζαπξνύο. 

 

Σημείωση:Η ιεηηνπξγία ηεο Λέζρεο Αλάγλσζεο ησλ Φηινιόγσλ γηα ηελ πεξίνδν 

2009-2010 ζα αξρίζεη ηελ Σξίηε , 3 Ννεκβξίνπ 2010, ζηηο 7 ην βξάδπ ζην 1
ν 

 Γπκλάζην Καιακάηαο, 

κε αληηθείκελν κειέηεο ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γηώξγνπ Μαξθόπνπινπ «Με ζθεπάδεηο ην 

πνηάκη».   

 

Μαρία Τσαγκαράκη 


