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FΙ Mdρω Δo6κα εfvαι μια απ6 τιξ Ι1ιo γνωcrι6q οι1γxρovεq ελληvfδεg
λoγoτ6xvεg. Γεwηθηκε τov Γεvdρη τoυ L947 οτα Xαvιd και απ6 τo
1966 ζει αηv Aθηvα. Σπoιjδαοε Ιαroρiα-Aρxαιoλoγiα σto EΘvικ6
Καπoδιαrριακ6 Παvεπιαι4μ.o τηs AΘηvαξ, απ6 τo oπofo απoφo(τηοε
τo 1972. Eivαι παvιρεμ6vη με τoν Νfκo Δoι5κα, κιvηματoγραφικ6
Παραγωγ6 και οκηvoθι{τη και dxει απoκτηοει dvα γιo.

Πoλιτικoπoιημ6vog dvθρωπoq, αvtiουxo πvε6μα Kαι κριτικ6 μυαλ6
διoxετε6ει τιξ αvησυxiεg τηξ σΕη λoγoτεxvfα απ6 τo 1969, εvc6 κεfμεvα,
διηγηματα Και επιφυλλiδεq τηξ 6xoυv δημooιευτεf οε λoγoτεxvικd
περιoδικd και ημερηoιεg εφημερiδεζ και μεταφρdσrηκαv αια γαλλικd,
cΓrα Yερμαvικd, αια ιταλικd και αια ρc,lοικd.

M6οα απ6 τα dργo τηs διαnραγματε6εται πoικiλα Θ6ματα, καταφ6ρ-
Vovιαq πdιτα να κρατdει τo εvδιαφdροv τoυ αvαγvι6αιη, vα τov αφυ-
πviζει και vα τov πρoβληματ(ζει σε υπαρξιακd και Κoινωvικoπoλιτικd
(ητηματα.

Διακρ(oειq

L979 Bραβεfo "Niκoξ KαζαvιζdKηq> για την Αρyαtα Σκoυριιi, γεγov6g
πoυ Θεωρεf τιμη τηs.

1983 B, κρατικ6 βραβεfo για την Πλωτη n6λη, τo oπofo αρvηΘηκε vα
παραλdβει για ιδεoλoγικoιig λ6γου9.

1995 ,Ειlαq 
Σκoιiφog αn6 Πoρφ,ιiρα, υπoψ4φ.o για τo EυρωπαTκ6 Aριoτεfo

(8η Θdοη) Kαι για τo βραβεio Mπαλκdvικα (2η Θ6oη).

2004 Bραβεio Πεζoγραφiαs Kc6οτα oυρdvη τηs ΑκαδrΙμfαq Aθηvι6ν
για τo μυΘιαι6ρη1:'α Αθτioι και Φταtγτεq.



ο H Πηγιiδα, Κdτι dνθρωnoι
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ο Καρ6 Φιξ

ο H αρχα{α οκουριιi
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ο Ειζ τoν nιiτo τηe εικ6ναe

o o πεζoγρdφog και τo πιθιiρι τoυ

ο ,Εναζ 
oκoιiφog αn6 πoρψιiρα

. oυριiνια Mηlανικη

o Αθτδoι και Φταfyτεg

ο Tα μαιiρα λoυoτρfνια

o Συγγραφικ69 εμμoν6q

Eργoγραφfα

Ι.{oυβdλεq, Aθηvα, Kdδρoq, Ι97 4,
dκδoοη oυμπληρωμι1vη, Πατdκηs 20Ο9.

voυβdλα, AΘηvα K6δροq |975,
vιiα ι{κδooη Πατdκηs 2009.

Διηγηματα, Αθηνα, K6δρog, Ι976,
αvαΘεωρημ6vη dκδooη, Πατdκηs, 2007.

MυΘιαr6ρημα, Aθηvα, Kdδρog,
αvαθεωρημdvη 6κδoοη, Πατdκηs, 2008.

Mυθιαι6ρημα, AΘηvα, Kdδρoq, 1983,
αvαθεωρημdvη dκδooη, Πατdκηs, 2007.

Mυθιαr6ρημα, AΘηvα, Kdδρoq, 1987,
αvαΘεωρημ6vη ιiκδooη, Πατdκηs, 2008.

Mυθιαr6ρημα, Aθηvα, Kdδρog, 199Ο,
αvαθεωρημdvη 6κδoοη, Πατdκηs, 2006.

Kεfμεvα, AΘηvα, Kααιαvιι6τηs, 1 992.

Mυθιαι6ρημα, Aθηvα, K6δρog, 1 995,
v6α 6κδooη, Πατdκηs, 2007

Mυθιαι6ρημα, Aθηvα, K6δρog, 1999,
vdα 6κδoοη, Πατdκηs, 2009.

Mυθιαι6ρημα, ΑΘηvα, K6δρoq, 2004.

πεζoγρdφημα ΑΘηvα, Πατdκηq, 2ΟΟ5.
,Eξι oυγγραφεiq εξομoλoγofιται,

Aθηvα, Kααrαvιι6τηs, 2007.
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H oυγγραφ6α9 Mιiριο Δo6κα

Απ6 τηv πρcδτη εμφdvιοη τηζ σrα
vεoελληvικd γρdμματα, με τηv
Πηγιiδα τo |974 Kαι τo Πoιj ,ναι 

τα

φτεριi τo Ι975, η Mdρω Δoιiκα εξd-
φρασε oαφι6q τηv επιλoγη τηq vα
παρακoλoυΘηοει τηv κfvηoη τηq
Πραγματικ6τηταq, η oπofα Πρoxω-
ρdει ''oα ρoλ6ι'' - κατd τov Kdφκα,
καταγρdφovtαq τιq εKτρoπιig και τιq
Παραμoρφc6οειq τξS, πρooωπικ6q
και Koιvωvικ6g, πoυ oρiζoυv τηv ιδι-
αιτερ6τητα τωv αvΘρι6πων.

Aπ6 τη voυβdλα στo διηγημα
(Kαρ6 Φιξ) και στη ουv6xεια σto
μυθιοτμυθιοτ6ρημα,σε μια πρ16τη αvdγvω-
oη κυρiαρxη εfvαι η Ιαιoρfα. Aπ6η Ιαιoρfα. Aπ6
την Πηγιiδα και την Αρyα{α oκoυριd

τηs δικτατoρfαq oτo Ειq τoν nιiτo τη9 εικ6ναζ τoυ μετα_oxηματιoμoι5 τηs
vεoελληvικηq κοιvωvfαq <rιη δεκ-αετiα τoυ ,80 και την oυριiνια μryανιiη
τoυ τdλoυξ τoυ αιι6vα και σro βυζαιτιv6 

,Εναζ 
oκoιiφoq απ6 noρψιLρα, η

Ι<rιoρfα δεv απoτελεf τo υπ6βαΘρo τηq nλbκηs, αλλd 6vα xωριcrr6 πρ6-
σωΠo, πoυ κιvεfται αυτ6voμα Kαι 6xει τη δυvατ6τητα vα oρfζει τη μo(ρα
τωv υπoλo(πωv. Συμπoρευ6μεvη με την πoλιτικη, η Ιαroρfα καΘδρfζει
τη μofρα τωv ηρι6ων τrΙS Δoιjκα, ακ6μα Kαι σtα λιγ6τερo πoλιτικd τηs
6PΥo,6πωq η Πλωτη n6λη r,oυ αφηγεfται τηv ιαιoρfα εv6q αδιdξoδoυ
6ρωτα.

T6oo η Ιαιoρfα 6οo και η πoλιτικ4, ,ξ εvιoπιoμ6vη XρoνιΚd dκφρα-
94 τηs, 'δεv απoτελoιjv ωαι6oo dvα μovoοημαιτo dξovα αro dργo τηs
Δoσκα. Mαζf με- τηv Πηγιiδα, τoν επ6μεvo αμ6οωq xρ6vo, εixαv κυκλδ-
φ^oρηoει dλλεq-δι5o voυβ6λεq τηs, Ll Κλιμακτ(ριog, η oπofα εξiαιoρεf τηv
oδσvη τηs εvηλικfωoηs ωg dvα μεγdλo ταξfδι οτo δdooξ τωv παιδικιilv
φ6βωv, και Κιiτι riνθρωnoι, μια vtoκιμεvιαρfαιικη KαταYραφη τηs ιδιαιτε-
ρ6τητα^9 εv6q κρητικof xωριoιj, μι1oα απ6 την διdλεκτ6 του: τo 6vειρo, τo
αoυvε(δητo,-η γλι6oσα ωξ .i}ilη Πραγματικ6τητα, τo φα\ταοτικ6 δηλι6-
vo\ταv ωq εξiooυ oημαfvovια οτoιxεfα σ[o dργo τηs. FΙ Δoιjκα επιλdγει
επoμιfvωq εξαρxηs τo ρεαλιoμ6, αλλd με τηv 6woια Πoυ o P. Γκαρωwι5
dδιvε αroν 6ρo, ι{vα ''ρεαλιομ6 xωρiq 6ρια''... oι ηρω6q τηq κιvo6wαι σ,
ιivαν^κ6ιrμo εvδιdμεοo, αvdμεσα σto φα\τασtικ6 και τo rΙραγματικ6. oε
μια δεδoμdvη φιt}ι4, μoιραfα γdρνoυv λ(γo περιoo6τερδ 

'ρos τη μια
μεριd και εγκλωβfζoιται, απεγκλωβfζovιαι με τρdπo εvfoτε επfπovo,
αλλd ουvεxfζoυv. Eιδικd oι γυvαiκεg, αφof απ6 την Πηγιiδα ωq τo Ειq τoν
πιiτo τηe εικdναζ, η συγγραΨdαq παfζει με τηv ταυτ6τητα Kαι τηv ετερ6τη-
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τα, Παρακoλoυθr6ιταq τηv πoρεfα μιαq γυναfκαg με πoλλd πρ6oωπα, το
λ6γo τηq oποiαq απoδfδει με εξαιρετικη δια6γεια και ευαισθηofα.

H Mιiρω Δofκα αφηγεfται ιαιoρ(εq με τ6xνη, ζωvιαvεfει τα πρ6οω-
πd τηs, κιvεi με επιδεξι6τητα vηματα παρdλληλα αvdμεσα σtov κ6ομο
τωv Πραγμdτωv και σtoν κ6ομo τoυ μυαλoιi. Αγγiζovtαq πρoβληματα
υπαρEιακd αιηv oυoiα τoυq, μdοα απ6 τov εφημερo αλλd καΘoριαrικ6
xαρακτηρα τξS ελληvικ6τ4τds τoυξ, αvαζητε( τov πυρηvα τηq ευτυxfαq,
καταγρdφo\Tαq τηv αvιfφαση τηζ Πραγμdτωoηs τηζ μdσα σε dvαv
κ6ομo Πoυ τη μd1εται οε 6λα τα επfπεδα. Aυτη η oιivΘετη oπτικη, πoυ
τη διαφoρoπoιεf τ6οo απ6 τoυg αμιγcδg ρεαλιαrικoιig ουγγραφεig 6οo
και απ6 τoυg ΘερdΠovtεξ τoυ φαvtααιικoιi, εκφρdζεται κατd κσριo λ6γo
αιo ι5φoq τηq, σ[ιξ oυvεxε(g αvαληψειζ τηξ αφηγησηζ, Φηv τεθλαoμ6vη
ευΘεfα τωv γεYov6τωv η αrov παρoξυoμ6 τoυξ... Av 6πω9 dλεγε o P.
Mπαρτ o ρεαλιομ6q dxει oριαιεf πoλσ περιοο6τερo σε ox6oη με τo
περιεx6μεvo παριi με τηv τε1,vικη τoυ, η Δo6κα μαg δ(vει μια απoλrjτωq
oι5γxρovη Kαι μovtερvιαrικη εκδo1η τηq τεXvικηq αυτηs.

Tιτiκα Δημητρo6λια

Tι γριiφoυv για τη Mιiρι,r Δo6κα και τo dρYo τηξ

Καρ6 φιξ' Διηγr{ματα

To βιβλfo τηs Mdρωq Δo{κα ε(vαι oλdκληρo ι1vα uκαριj φιξ"
αιo φιλμ τηs ελληvικηs ιαιoρfαq, πoυ πρoβdλλει με λ6γo τo
ακiνητo πλdνo τoυ ελληvικoι5 παρ6ιτoq. Δεν απoτελεiται
oυσιασtιKd απ6 διαφoρετικd διηγηματα αλλd απ6 περιγΡαφdq
πρooc6πωv και κατασtdoεωγ πoυ λαμβdvoυv Χ6ρα αιo fδιo
ακfvητo πλdvo, την εικ6vα τηs ελι6δoυξ ακιvησiαg μαg 6πειτα
απ6 διjo xρ6vια μεταπoλiτευσηq. 

,oπoυ τiπoτα αληΘιv6 δεv
λ{θηκε κι αιτfθετα, 6λα 6xoυv γivει ιfvα oυγxυoμdvo τdλμα
κfτρινo. T6oo πoυ oυxvd dxoυμε τηv α(oθηoη 6τι δεv καταλαβα(vουμε,Xωρig
6μ,q vα τo oμoλoγo6με.

Mαρtα Παπαδonoιjλoυ, TΑ NΕA, 1.12.1976

H Aρ1gα{α σIζ,oυριd' Mυθιoτ6ρημα

Ιl Αργα{α oκoυριιi, εfvαι ταυτ6xρovα η ιαιoρfα μιαg αιoθηματικηs διαπαι-
δαγιδγηoηq, τo Πoρτρdτo μιαg γεvιdq Kαι η εξoμολ6γηση μιαζ απoτυxiαq.,.

...Edv τo βιβλio τηs Mdρωζ Δoιjκα εfxε μια τdτoια επιτυxfα σ[ηv Ελλdδα,
κατd τηv dκδooη τoυ, και παραμdvει 6να dργo oημαvτικ6, τo Πιo δημoφιλ6q
τηq συγγραφdωq, εiναι γιατf μια oλ6κληρη γεvιd αvαγvωρiσtηκε oε αυτ6 τo

βιβλfo. 
,oλoι 

αυτo(, 6πωq η Mυρoivη, 6πω9 η Mdρω Δofκα, oι oπo(oι γενvη-



θηκαv αιo τι1λog τoυ εμφυλfου πoλdμoυ, μεγdλωσαν σε μια περioδo τgρα-

xι;iδη τωv δεκαετιcδv 
.5b.και .60 και ηταv φoιτητdg.τη αιιγμη-τoυ πραξικo-

"ημ"'oq 
των συvtαγματαρxι6v, αυτo{g Πoυ ovoμdζoυμε γενιd^τoυ Πoλυτε-

x,Ξiou, ξεγελdαuη*ou μ,1ιq iδιεq ελπiδεg και 6ζηoαν τoυq iδιoυq π6voυq

6πωζ η ηρωfδα...
Lucille Fαrnοux Le Monde' 27.8.1993

Tρειg oxεδ6ν δεκαετiεg απ6 τηv εμφdvιoη τηζ, η Αρyα{α

oκoυριd αvrλεi και διατηρεf την αvroxη τηq σro xρ6νo xdρη
σto μετασxηματισμ6 τηs, μdoω τωv επαλληλωv αvαγvcδoεωv

τηs, λπ6 dvα βιβλfo Πoυ αρxικι6q διαβdσrηκε ωq πoλιτικ6 και

γυvαικεio oε dνα λoγoτεxvικ6 dργo πoυ ε(vαι, πρωτfαrωg,

βαθιd αvΘρι6πιvo (κι αq θεωρηθεf dναg τdτoιοq XαραKτηρι-
bμοq αφηρημdvoq η και αφεληs). Toν xρηoιμoπoιι6 επειδη

μb,.ou_,',dδειξε η (δια η Δoιiκα με 6,τι επεoημανε ωg n6μμo-

vη ιδι1α, τoυ dβγου τηq σro βιβλio τηs Tα μαι1ρα λoυaτρ{νια (2005): uTη δυvα-

τ6iητα 4 6x. τbυ αvθρι6ΙΙoυ γα αnoτυπι6νει με αυτεπiγνωση Kαι ειτιμ6τητα

'.q 
.^.,.λ,iiq.o, αrη διαδρoμη απ6 τo εfναι πoυ δικαιo6ται αro dxειv πoυ

διεκδικεi,. Tη, αφετηρiα αυτηs τηq rΙρoσωπικηs τηs oυYYΡαφικηs αγωνfαq,

υλoπoιημdvηcoε υΨηλη λoγoτεxνiα, διακρivω σtηv Αρyαtα ακoυριιi.

Ευριn[δηe Γαραντ oιjδηζ, TΑ N ΕΑ, 29 - 3 0. 1 1'20 1 0

H Πλωτη n6λη, MυΘιαι6ρημα

Πρ6κειται για μια οι1γxρovη αιoθηματικη ιαroρ(α.Tη,.Ψo-

ρfα iv6q αδιdξoδoυ και παρdφoρoυ dρωτα αvdμεοα οε δljo

λνθρι6πoυq απ6 τηv αρxη dωg το αναπ6φευκτo τ6λo9. Tη γdvε-
oη, iη, εξdλιξη Kαι τη φθoρd μιαq οxdolξ oε αvrικειμεvικ6g,
αλλd και υΙΙoκειμεvικ6g, δυoκoλfεg.

FΙ Mdρω Δo6κα πλ6κει αυτη την αιoθηματικη ιαιoρiα και
τηv πλαιδιι6vει με τα πρ6oωπα γsρω απ6 τoυg 4ρωdq τηq για να

πρoβdλει και πdλι τη οιiγxρovη ελληvικ4 ααr1\4 κοιvωviα, τα

xλρλ*.ηριαrικd .ηs,1.s πρooδoκ(εq Kαl τα πdθη Πoυ τηv ταλαιπωρo6v αvα-

ξηiω*"ξ,η,.o,.6.ητd τηs-και τη θ6oη τηq στov κ6oμo (τoν εξευρωπαToμd-

νo, πdvια), με τη xαλαρ6τητα τωv ηθriv οε πρι6τo πλdvo.

FΙ oικoγι1vεια dπαψε Πια vα εfναι εκεfvog o ιερ69 θεoμ6q οε ρ6λoυ9 ξεκd-
θαρoυq για τoν κdθε dvα απ6 τoυq συvtρ6φoυq *Ψ.η oικovoμιKη απoκατ6-

σtαση και ευημερiα οδηγεf αιηv πληEη κα1 την αναζητηoη τρ6πωv εκτ6vωoηs

.ηs, ,,.i ε','.ρ6,}ι τη διdξoδο μ6oα απ6 παρdλληλεg, πρ6oκαιρε9 οxdoειg.

Απd την πτυγακη εργαo[α τηe, Αριιiδνr]9 Ευφραιμ{δoυ oτo ATΕΙ Θεooαλoνfκηe,

Σ γο λη Σ . Δ. o' τ μη].ια Β ιβλιo θηκον oμ[α q και Σ υ oτ ψ ιiτων Π λψ οφ 6 ρηo ηe' 2 0 0 8
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Ειq τoν πdτo τη9 εικ6να9, MυΘιoτ6ρημα

Συxvd με ρωτo{v πoιo απ6 τα βιβλiα πoυ 6xω γρdψει εfvαι
τo Πιo αγαπημdvo μου. Kαι πdιτα... αvαφdρoμαι με επιμovη
αro τdταρτο κατd oειρd μυθιαε6ρημd μoυ, Ειg τον πιiτo τηe εικd-
1)αζ' αναfΙoλc6vιαq τηv επoxη, τoυq 6ρoυq και τιq oυvθηκεg
κdτω απ6 τιg oπofεq γρdφτηκε.

Efxα θεληoει, θυμdμαι, με 6Χημo,αλλd και πρ6oxημα, την
καθημεριvη πoλιτικ4.ηq διετiαq 1988-1990, και για δικ6 μoυ
εwoεiται λoγαριαoμ6, vα θ6oω και πdλι επi xdρτoυ θιiματα

Πoυ αφoρofν αιη ox6oη τηs λoγoτεxνfαq με τηv επoxη τηq και αιη ουvdφεια
τoυ συYγραφdα με τα πλdοματα τηq φαvrαoiαq τoυ. o φαvατικ6q αυτoβιo-

γραφoιiμεvoq αφηγητηs-επιvoητηs τoυ βιβλfoυ, Αλ6ξαvδρoq Παπαδdκoq,
εvοωματι6vει σ[o xαρακτηρα τoυ τη φωvη τoυ συγγραφdα πoυ αvαζητd τιg
πoλλαπλιξg εκδoxdg η εκφdνoειq τηq αδιαμ6ρφωτr}S ακ6μα πραγματικ6τη-
ταq, εvc6 η H6 κρατ[oτη, η φα\τασrικη παραληπτρια τoυ βιβλioυ, θα μπoρoι5-
σε vα oυμnυκvι6σει τηv παρηγoρητικη, και ταυτoxρ6νωq απoτρεπτικη,
dφωvη, παρoυofα μιαq Koιvωvfαg αυτdρεοκηs απdvαvtι σto xdog με το
oπofo oυvδιαλ6γεται ο oυγγραφ6α9.

Mιiρω Δoιiκα, αn6 τοιl nρdλoγo τηe αναθεωρψiνηe iκδooηe,Πατdηe 2006

,Εναζ 
σ'ζ,oιjΨoζ αn6 noρψiρα' MυΘιoτ6ρημα

.,.Tηρriιταg πιαεd τoυq καv6vεξ τoυ ιαrορικof μυθιαcoρη-
ματoζ, η Δoιiκα αvαπλdθει και αναβιc6vει αιιq oελfδεq τoυ

βιβλfoυ τo κλiμα, την ατμ6oφαιρα, τoυq κιvδσvoυζ, αλλd και
τα αvθρι6πιvα πdθη πoυ διατρdxoυv τηv ισroρiα τoυ Bυζαιτf-
oυ σto γι1ριομα τoυ 11ου πρoq τov 12o αιι6vα..,

Εivαι πρoφαv6q 6τι η Δo6κα dxει εγκr5ψει σ[ιq πηγdq τηs
εΠoχηq τωv Koμvηvcbv και εκμεταλλεJεται με oυvθετικη ικα-
v6τητα, αλλιi Kαι αφηγηματικη xdρη, τα σtoιΧεfα πoυ 6xει
oυγκειτρι6oει. Mε τιg αvαδρoμdq πoυ επιxειρεf κdθε τ6oo oε παλαι6τερεq
επoxdg, o ,'ΣκοJφοq'' καλιiπτει περiπoυ 6vαv oλdκληρo αιι6vα βυζαvιιvηs
ιαιoρfαg, παρακoλoυθc6vιαg 6λα τα πρ6oωπα Πoυ Περισtoιxiζoυv τov αυτo-
κρdτoρα...

To μυθιαι6ρημo 6xει τιq κινηoειq εv6g εκκρεμοιig πoυ ταλαvrειjεται ανd-

μεσα σrη Xρovoγραφικη καταγραφη και τηv ειiαιoxη Πρoσωπικη oπτικη τoυ
αφηγητη...
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oυριiνια Mηxgανιmf, Mυθιατ6ρημo

..,FΙ Δoιjκα εδc6 μαq παραο{ρει με μεγdλη πειαιικ6τητα ο,

6ναv ααιεριoμ6 δραματικd πυκνι6v κατααιdoεωv, πoυ δια-
πλιfκovιαι oιγd οιγd η μfα με τηv dλλη και σxηματ(ζoυv μια
ζoφ.ρ4 βθV, αoφαλι6q φιλτραριομ6vη απ6 μια oριoμdvη
αrdοη, αλλd πdιτωq ζωvιανη και πoλυεπfπεδη εικdvα αυτolj
πoυ θα οvoμdζαμε oι5γxρovη ελληvικη ΠραγματιK6τητα. Eivαι
αδ{vατo να μη θαυμdoει καvεiq τηv περfτεxvα Πoικιλ6τρoπη
Πρoφoρικ6τητα τηs αφηγησηq, η oπoiα προoαρμ6ζεται κdθε

φoρd απoτελεoματικd σtηv oΠτιKη και αιo ηθoq πoλιi αν6μoιωV μεταξιj τoυq

πρoοc6πωv... 
Δψooθiνηq Κοι1ρτoβικ, TΑ NΕΑ' 24'3'2000

ΑΘτioι και φτα{yτεg, MυΘιοτ6ρημα

Στo Αθrjoι και φτα[yτεζ, η αφηγηoη θ6τει πoλλodq αι6xoυg:
τηv ΙΙαρατ4ρηoη Kαι τov oxoλιαομ6 βαοικcδv ΧαραKτηρισrι-
κc6v τηs ofγxρovηg ελληvικηg κoιvωviαξ, τΙlV αναζητηoη και
αvdδειξη αιoιxεiωv πολιτικηs και πoλιτιαιικηs oυvdxειαg και

ρ4ξηq. o πρooδιoριoμ6g τηg dνvoιαξ τηξ πατρ(δαg εμπλoυτi-

ζεται με τηv ιδιαιτερ6τητα τηq ματιdg τoυ ξdvoυ. Toπoθετη-

μdvo αrιg αPΧdq τoυ ειKoσto{ πρcilτoυ αιιδνα, τo μυθιαε6ρημo
δfvει μια oκoτειvη εικ6vα τηζ σημεριvηs ελληvικηg πραγματι-
κ6τητα9, o φυoικ6q Θdvατoq oριoμ6vωv απ6 τα πρ6oωπα που βαριivo\ται
για μεγdλα ηΘικd Kαι Πoιvικd αδικηματα δε λειτoυργεi ωq κdθαρoη ο6τε

λιjvει τα αδιdξoδα. o δρ6μoq ΠΡoζ τηv αυτoγvωοiα πoυ φαfvεται 6τι κερδi-

ζoυv κdπoια dλλα πρ6oωπα, εivαι αβ6βαιoq Kαι dxει oxετικη αξiα. Av υπdρ-

xει κdπoιo περιΘι6ριo αιoιoδoξiαq σrη oημεριvη ανdγνωoη τηs ελληvικηs
κoιvωv(αq αυτ6 πρo6ρΧεται απ6 τη αιdoη oριoμdvωv vdωv ανΘριiπωv πoυ
αμφιoβητo6v με τα λ6για Kαι τη αιdoη τoυξ τα κoινωvικd δεδoμdvα..

Βενετ{α Mnαλτd, Σyoλικη Σιjμβoυλoq Φιλολdγων Β' Αθηναq
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