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«ΜΕΘΤΜΕΝΗ ΠΟΛΘΣΕΘΑ» ΣΟΤ ΩΣΗΡΗ ΠΑΣΑΣΖΗ 

  

        Η «Λέζρε Αλάγλσζεο» ηνπ ζπλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μεζζελίαο, ζπλερίδνληαο ηε κειέηε ινγνηερλώλ ηνπ ηόπνπ 
καο, ηελ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 2010 αζρνιήζεθε κε ην έξγν ηνπ Νεζηώηε πεδνγξάθνπ σηήξε Παηαηδή, ηδηαίηεξα κε 
ην κπζηζηόξεκά ηνπ «Μεζπζκέλε Πνιηηεία». 

        Ο σηήξεο Παηαηδήο γελλήζεθε ζηε Μεζζήλε, ζην Νεζί, ην 1914.΄Δδεζε κηα δσή γεκάηε πξνβιεκαηηζκνύο θαη 
αλαδεηήζεηο πλεπκαηηθέο θαη θνηλσληθέο από ηελ νπηηθή ηεο αξηζηεξήο ηδενινγίαο, ειεύζεξνο όκσο από θνκκαηηθέο 
εμαξηήζεηο θαη «γξακκέο». Γηαηεξνύζε δεζκό κε ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ θαη πέζαλε ζηελ Αζήλα, ζην Μαξνύζη ην 
1991. Σν έξγν ηνπ, αλ θαη όρη ηόζν γλσζηό όζν ζα ηνπ άμηδε, είλαη πινύζην, εκπλεπζκέλν θπξίσο από ηελ θαηνρή, ηελ 
αληίζηαζε, ηνλ εκθύιην θαη ηε κεηεκθπιηαθή θαη κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Παξνπζηάδεηαη ζηα Γξάκκαηα κε ηε ζπιινγή 
δηεγεκάησλ «Μαησκέλα Υώκαηα» ην 1946. Αθνινπζνύλ θη άιιεο ζπιινγέο δηεγεκάησλ, δύν κπζηζηνξήκαηα, ζεαηξηθά 
έξγα πξσηόηππα θαη δηαζθεπέο, κεηαθξάζεηο. Πνιιά έξγα ηνπ κεηαθξάζηεθαλ ζε μέλεο γιώζζεο, δηαθξίζεθε κε 
βξαβεία ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό (Βξαβείν Δζληθήο Αληίζηαζεο, Βξαβείν «Καζεκεξηλήο» θαη «New York 
Tribune», Κξαηηθό Βξαβείν Γηεγήκαηνο»). Ο Γηάλλεο Υαηδίλεο ιέεη: «Ο σηήξεο Παηαηδήο είλαη έλα παηδί κε δεζηή θαη 
ηξπθεξή θαξδηά κέζα ζ’ έλα θόζκν ζθιεξό θαη απάλζξσπν». Φαίλεηαη  απηό ζηε « Μεζπζκέλε Πνιηηεία» ηνπ. 

        Σε «Μεζπζκέλε Πνιηηεία», πνπ είλαη «έλα από ηα πην ζεκαληηθά κπζηζηνξήκαηα ηεο κεηαπνιεκηθήο 
ινγνηερλίαο», «ν πην ζεκαληηθόο ζηαζκόο ηνπ ζπγγξαθηθνύ έξγνπ ηνπ Παηαηδή» θαηά ηνλ Σάθε Καξβέιε, ηελ εμέδσζε 
ην 1948 θαη ζε δηαζθεπή ηνπ ίδηνπ πξνβιήζεθε ζε ζεηξέο ζηελ θξαηηθή ηειεόξαζε. Σν κπζηζηόξεκα εμειίζζεηαη ζε κηα 
κηθξή επαξρηαθή πόιε, πνπ σο ζθεληθό ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ην Νεζί, - κε ηελ νπνία ν 
ζπγγξαθέαο είρε βησκαηηθή ζρέζε - κε ηελ πιαηεία, ην πάξθν, ην πνηάκη, ην βάιην, ηα βνπβάιηα, ζην βάζνο ηε 
ζάιαζζα. ΄Οκσο «όιεο νη κηθξέο πόιεηο ηνπ θόζκνπ κπνξνύλ λα έρνπλ έλα πνηάκη, ηδέεο, θαξκαθνπνηνύο, 
γπκλαζηάξρεο θαη, πξν πάλησλ, αζηπλόκνπο, ην βηβιίν όκσο απηό είλαη ειιεληθό όζν κπνξεί λα είλαη ειιεληθό έλα 
πιαηάλη ή έλα πνηάκη», γξάθεη ν Λαθαξηέξ ζηελ εηζαγσγή ηεο γαιιηθήο έθδνζεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. 

Σν κπζηζηόξεκα, πνπ ρσξίδεηαη ζε νθηώ θεθάιαηα άηηηια, ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηε κεηαμηθή πεξίνδν ακέζσο πξηλ 
από ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ(Λνγνθξηζία, «δήησ ν Μεηαμάο», θήξπμε πνιέκνπ θαη επηζηξάηεπζε). 

        Ο αθεγεηήο είλαη έλαο από ηνπο θαηνίθνπο. Παξνπζηάδεηαη σο παληνγλώζηεο παξαηεξεηήο-αθεγεηήο, 

επηζθνπεί ηε δξάζε σο απηόπηεο κάξηπξαο αθεγνύκελνο ζε γ’ πξόζσπν. Η παξνπζία ηνπ δειώλεηαη ζηηο θξάζεηο 
πνπ ρξεζηκνπνηεί α’ πξόζσπν, όπσο «ε κηθξή καο πόιε», «ην κηθξό καο άιζνο», ρσξίο όκσο λα παξεκβαίλεη ζηα 
ηζηνξνύκελα. Η αθήγεζε είλαη ρξνληθά επζύγξακκε κε θάπνηεο αλαδξνκηθέο αθεγήζεηο, εγθηβσηηζκνύο, όπσο ε 
εμηζηόξεζε ηεο πξνεγνύκελεο δσήο ηεο Ρέλαο θαη ηνπ Μπε. Η αθεγεκαηηθή θαη πεξηγξαθηθή δεηλόηεηα ηνπ 
ζπγγξαθέα ζπλαξπάδνπλ ηνλ αλαγλώζηε, ηνλ νδεγνύλ ζε αλάγλσζε «ρσξίο αλάζα». Οη δηάινγνη δσληαλνί, ζα 
κπνξνύζαλ λα είλαη απζεληηθνί, βνεζνύλ ζηελ εμέιημε ηνπ κύζνπ θαη ζηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηήξσλ. 

        Η  δξάζε αξρίδεη κε ηνλ εξρνκό ελόο πεξηνδεύνληνο ζηάζνπ, ελόο κπνπινπθηνύ, θαη κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 
πιαηεία, εμηζηνξνύληαη ηα δηαδξακαηηδόκελα θαη ηειεηώλεη κε ηελ απνρώξεζή ηνπ. Η δξάζε εθηπιίζζεηαη γύξσ από ηα 
πξόζσπα πνπ ρσξίδνληαη ζε νκάδεο: ζην θέληξν ν ζίαζνο-είλαη εμάιινπ ε αθνξκή ηεο αθήγεζεο-πνπ δεκηνπξγεί 
αθηηλσηά θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεο, ηνπο αζηνύο, θαη κε ηνπο θαηνίθνπο 
ηνπ θάκπνπ. Αλ θαη ηδενινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ν αθεγεηήο βξίζθεηαη θνληά ζηνπο αγξόηεο, εληνύηνηο δηαηεξεί κηα 
ηζνξξνπία κε ηε ξεαιηζηηθή απόδνζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο αηκόζθαηξαο πνηεηηθήο, νλεηξηθήο. 
Η άθημε ηνπ ζηάζoπ θαη ε επαθή ησλ θαηνίθσλ κε ηα κέιε ηνπ ηαξάδεη ηε βαιησκέλε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο 
επαξρηαθήο πόιεο, ηνπο αλαζηαηώλεη, ηνπο αθππλίδεη, ηνπο νδεγεί κέζα από ηε «κέζε» ζηελ απηνζπλεηδεζία, ηνπο 
θάλεη «λα αλαδεηήζνπλ ηε δηθή ηνπο αιήζεηα». Υαξαθηεξηζηηθά ηα ιόγηα ηνπ γπκλαζηάξρε: «Ο πιάηαλνο, θύξηνη, έκεηλε 
γπκλόο» θη είλαη ζα λα ηνλ βιέπεη έηζη γπκλό γηα πξώηε θνξά. Ή «Πώο έγηλε θαη πέξαζε ε δσή καο; Μα γηαηί ινηπόλ 
ήξζα ζηε γε;» 

       Η  ςπρνγξαθηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα ηνλ θάλεη λα δηεηζδύεη ζην βάζνο ηεο ςπρήο θαη ηνπ λνπ ησλ 
πξνζώπσλ θαη λα ηνπο δηαγξάθεη -ηεξώληαο ην δίπνιν ξεαιηζκόο θαη όλεηξν- κέζα από ηηο ζθέςεηο, ηνπο 
δηαινγηζκνύο, ηηο πξάμεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Οη ηύπνη δίλνληαη κε αθξίβεηα θαη δσληάληα, κε ζπκπάζεηα αιιά θαη 
κε έληνλε  θξηηηθή δηάζεζε. Παξόιν πνπ καο είλαη νηθείνη, είλαη θαη ινγνηερληθνί ηύπνη. Ο ζπγγξαθέαο δε ζηέθεηαη 
αδηάθνξνο, αιιά ζπκκεηέρεη ζηνπο αγώλεο θαη ζηηο αγσλίεο ηνπο. Αθόκε θαη γηα ηνπο ζεσξνύκελνπο αξλεηηθνύο 
ραξαθηήξεο έρεη θάηη λα πεη, ώζηε λα γίλνληαη ζπκπαζείο, όπσο ν αζηπλόκνο κε ηελ αγάπε ζηε γπλαίθα ηνπ θαη ην 
πξόβιεκα ηεο αηεθλίαο. ΄Αιισζηε όινη, ξεαιηζηηθά ηδσκέλνη, έρνπλ θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία. 



       Αο κείλνπκε ιίγν ζε κεξηθά πξόζσπα. Η Ρέλα, ε λεαξή εξσίδα, κηα αηζέξηα ύπαξμε, πνπ δελ πξνθαιεί, δε κηιάεη, 
δελ απαληάεη, μππλάεη ηελ εξσηηθή επηζπκία όισλ ησλ αλδξώλ, γίλεηαη θαληαζίσζή ηνπο: ηνπ ζηαζάξρε, ηνπ Μηδέξηα 
πνπ ηελ αγαπάεη θξπθά όπσο εθκπζηεξεύεηαη ζην ηέινο, ηνπ ελάξεηνπ γπκλαζηάξρε πνπ νλεηξεύεηαη λα ηελ 
παληξεπηεί, ηνπ ζενιόγνπ πνπ ε δηαηξηβή ηνπ « Θεόο θαη Παηξίο» γίλεηαη εξσηηθή επηζηνιή. Αιιά θαη ν Νηθόιαο ζέιεη 
λα πηάζεη ην ρξπζό ηξπγόλη, ν θαζπζηεξεκέλνο Μπεο δέρεηαη θάζε βξάδπ ζηα όλεηξά ηνπ ηελ επίζθεςή ηεο, όινη 
ηξέρνπλ λα ηε δνπλ, λα κπξίζνπλ ην άξσκά ηεο, λα ηελ αγγίμνπλ. Ο Πακεηλώληαο, θύξην πξόζσπν ηνπ έξγνπ, ηελ 
αγαπάεη από ηελ πξώηε ζηηγκή, εθείλε αξλείηαη ηελ αγάπε ηνπ-θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ- θαη ζην ηέινο ηελ παίξλεη θαη 
θεύγνπλ αγθαιηαζκέλνη. Οη γπλαίθεο ζθαλδαιίδνληαη, ηε ζρνιηάδνπλ, ηε θζνλνύλ. 

      Ο Πακεηλώληαο είλαη έλαο άλζξσπνο ηεο επαξρίαο ρσξίο παηδεία ,πνπ πινπηίδεη από ην δσεκπόξην, θάπσο 
αγξνίθνο, κε  απηνπεπνίζεζε θαη ζξάζνο πνπ αληιεί από ην ρξήκα, αιιά κπεζαιήο θαη αλνηρηνρέξεο, κε εζσηεξηθέο 
επαηζζεζίεο. Ο Μπεο, ν ειίζηνο ηεο πνιηηείαο, ηξαγηθό πξόζσπν, πνπ ε δσή ηνπ είλαη νη θαηζίθεο ηνπ, ε Αλληώ θαη ε 
Γηαλληώ, «ην σξαηόηεξν, ην πνηεηηθόηεξν  πξόζσπν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο». Ο ακαζήο θαη θαρύπνπηνο δηνηθεηήο ηεο 
αζηπλνκίαο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ νη ηύπνη θαη νη θαλνληζκνί, ν Πεξηθιάθνο πνπ θνβάηαη ηε γπλαίθα ηνπ πνπ ηνλ 
μπινθνξηώλεη θακηά θνξά, ν δνινπιόθνο  Σζηιηβήζξαο πνπ ζέιεη λα ζπλαγσλίδεηαη ζε γλώζεηο ηνπο κνξθσκέλνπο 
ηεο πόιεο, ν ειηζζόκελνο  νύξαο (ην Κνινθπζνινύινπδν), ν αλνηρηόκπαινο επηζηήκνλαο ν γηαηξόο, ν δνγκαηηθόο 
Μηδέξηαο, ν ήξεκνο επαλαζηάηεο Πεινπίδαο θαη ηόζνη άιινη ζην ζίαζν,  ζηνλ θάκπν, ζηελ πόιε. 

      Ο ζπγγξαθέαο ζπρλά κε εηξσλεία, ζαξθαζκό, πίθξα δίλεη ην θιίκα: Σελ θελή δσή ησλ αζηώλ, ηηο ίληξηγθεο θαη ηα 
γιέληηα ηνπο, ηνλ αγώλα ησλ αγξνηώλ γηα επηβίσζε , ηηο αγσλίεο, ηε κηδέξηα θαη ηηο αξξώζηηεο πνπ ηνπο καζηίδνπλ, ηελ 
ακάζεηα, ηε δπζπηζηία θαη ηε δεηζηδαηκνλία ηνπο. Απνθεύγνπλ γηα παξάδεηγκα ηνλ μέλν γηαηξό, είλαη γη’ απηνύο ή ν 
Υξηζηόο ή ν δαίκνλαο, επεηδή έζσζε-επαλέθεξε ζηε δσή θαηά ηε γλώκε ηνπο-ην Νηθόια. Παξαηεξεί ηα πάληα κε 
θηινζνθηθή δηάζεζε. Τπάξρνπλ θνηλσληθέο αηρκέο, ζέηεη θαη ζρνιηάδεη θνηλσληθά πξνβιήκαηα.    Δθηόο από ηα 
παξαπάλσ ε εμάιεηςε ηεο ακάζεηαο ηνπ ιανύ, ν δνγκαηηζκόο ηνπ Μηδέξηα, ε θαηαδίθε ηεο θνηλσληθήο βίαο από ηνλ 
επαλαζηάηε Πεινπίδα, ε αγάπε γηα ηε δσή, γηα ηε βειηίσζε ηεο νπνίαο αμίδεη λα αγσλίδεηαη θαλείο. (Πεινπίδαο). 

      Σνλ πνηεηηθό ξεαιηζκό ηνπ ηνλ βξίζθνπκε θαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ εξώσλ, θπξίσο 
όκσο ησλ ηόπσλ, όπσο ηνπ πνηακηνύ θαη ηεο ζπειηάο, ζηελ νπνία ε Ρέλα-Νεξάηδα νδεγεί (ζηε θαληαζία ηνπ) ηνλ 
Μπε. 

Σειεηώλνληαο θαη αθνύ ε πνιηηεία «μεκεζύζεη» κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ ζηάζνπ θαη ηεο Ρέλαο ν ζπγγξαθέαο αθήλεη 
αλνηρηή ζηε θαληαζία ηνπ αλαγλώζηε ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ησλ εξώσλ, πνπ δελ είλαη πηα νη ίδηνη, έρεη μππλήζεη κέζα 
ηνπο ε επηζπκία γηα κηα άιιε δσή, έρεη επεξεαζηεί θαηαιπηηθά ν ραξαθηήξαο όισλ σο δηα καγείαο. «Οη μαθληθέο 
θαηαζηξνθέο ή καγείεο πνπ ιηώλνπλ ηελ θαξδηά ησλ  ζησπειώλ αλζξώπσλ θαη ηνπο θάλνπλ λα απνθαιύπηνπλ ηνλ 
εαπηό ηνπο είλαη θαηά βάζνο ην αιεζηλό ζέκα ηεο «Μεζπζκέλεο Πνιηηείαο».» (Λαθαξηέξ). 

     «Γεληθά ε ζύλζεζε ηνπ έξγνπ, όπνπ ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, εληνπηζκέλα όκσο κε ηέρλε κέζα ζηελ 
ηζηνξία ηεο κηθξήο πόιεο , νδεγνύλ ζηνλ ππξήλα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο, θαηνξζώλεη λα βγεη από ην 
ζηελό ηνπηθό πιαίζην ηεο πεξηνρήο , λα απνθηήζεη επξύηεξεο δηαζηάζεηο θαη λα απνηππώζεη πξηζκαηηθά ηελ εηθόλα 
κηαο νιόθιεξεο επνρήο» (Σάθεο Καξβέιεο) θαη νιόθιεξεο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. 

  

Γηα ηε Λέζρε Αλάγλσζεο 

Αθξνδίηε Καηζακπάλε –Υξηζηνδνπιάθνπ, Φηιόινγνο 

                                                  ε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Αθξνδίηε Αβαξιή – Κνπξκαδά, Φηιόινγν. 

  

      ηελ επόκελε ζπλάληεζε ηεο «Λέζρεο Αλάγλσζεο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 8 Φεβξνπαξίνπ ζηε 
Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηεο Καιακάηαο ζα ζπδεηεζεί ην κπζηζηόξεκα «Μαζάδ» ηεο επίζεο Μεζζήληαο Κάηηαο 
Αλησλνπνύινπ. 

 


