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ζηελ Κσζηνύια Σσκαδάθε 

 

Τελ απόιπηε ειεπζεξία αλαδεηά  ε 

ζπλεηή θαη ππάθνπε Ρόδα δεκηνπξγώληαο 

αλαπόθεπθηα ξόινπο κέζα από ηνπο 

νπνίνπο αλαδεηά ηε ιύηξσζε. ην 

``Φεύγσ``,(Ψπρνγηόο), ε Κώζηηα 

Κνληνιέσλ κε ηελ απιόρεξε 

αθεγεκαηηθή ηεο  άλεζε θαη έλα 

ηδηαίηεξν πξνζσπηθό ύθνο αληιεί εηθόλεο 

από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ή ην όλεηξν θαη 

ηηο αλαπηύζζεη κε ηόικε θαη ειεπζεξία.  

Η ηζηνξία κηαο  θπγήο πξνο ηελ ειεπζεξία 

πνπ ελ ηέιεη, νδεγεί ζηελ νπζία ηεο δσήο. 

Η Ρόδα, ε εξσίδα ηνπ βηβιίνπ, κηα δσή 

πξνζπαζνύζε λα θεύγεη… Από ηνπο 

θαηαπηεζηηθνύο γνλείο ..από ην Φιάβην 

,ηνλ άληξα πνπ εξσηεύηεθε κε πάζνο θαη 

παληξεύηεθε.  

Η Ρόδα θεύγεη θαη από ην Νηθόια πνπ δελ 

έρεη ηελ σξηκόηεηα  λα ηεο πξνζθέξεη  έλα νπζηαζηηθό κέζν απόδξαζεο, 

αλαδεηώληαο ην δηθό ηεο δξόκν.  

 

Θα βξεη ηε ιύηξσζε όηαλ ζα ηνικήζεη… Έλαο κεγάινο έξσηαο 

νινθιεξώλεηαη όηαλ γίλεηαη έλα κεγάιν έξγν ηέρλεο. 

Με ακθίβνιν αιιά ιπηξσηηθό ηέινο ,ε Ρόδα, ππνθιίλεηαη θαη ράλεηαη από ηα 

κάηηα ησλ ζεαηώλ. Όκσο ηίπνηα δελ έρεη ηειεηώζεη.   
   

 

 Πνηα είλαη ε Ρόδα, ε εξσίδα ζαο. Πώο ζα ηελ πεξηγξάθαηε;   
 

Η Ρόδα είλαη κηα γπλαίθα κε πνιιαπιά πξόζσπα, κηα δηραζκέλε πξνζσπηθόηεηα 

ζε ζπλερή ζύγθξνπζε κε ηνλ εαπηό ηεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πνπ ηελ 

θαηαπηέδεη.  Μπαηλνβγαίλεη κε άλεζε ζηνπο ξόινπο πνπ εζειεκέλα παίδεη 

ελαιιάζζνληαο ηελ θαη’ επίθαζε ζπλεηή θαη ππάθνπε Ρόδα, κε ηελ άιιε Ρόδα 

ηελ επαλαζηαηεκέλε, ηελ γεκάηε πάζε, αδηέμνδα θη αλαηξνπέο ζηε δσή ηεο.  

Πνπ ηνικά λ’ αγγίδεη ηα όξηα ηεο, λ’ ακθηζβεηεί πξόζσπα θαη θαηαζηάζεηο, λα 

ζηήλεη παηρλίδηα ζηνπο άιινπο κα θαη ζηελ ίδηα ηεο ηε δσή.  Μηα γπλαίθα πνπ 

κέζα από ηελ ζπλερή ηάζε ηεο γηα θπγή αλαδεηά λα θαηαθηήζεη ηελ εζσηεξηθή 

ηεο ειεπζεξία.       

 

 

 



 

Ση ςάρλεη λα βξεη ζην Νηθόια; Καζώο δηάβαδα ην 

``Φεύγσ``(Ψπρνγηόο), Είρα ηελ αίζζεζε όηη απηόο ν ραξαθηήξαο είλαη 

πεξηζζόηεξα πξόζσπα θαη ηθαλνπνηεί δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηεο Ρόδαο. 

Είλαη θάπσο έηζη; 
 

   Ο Νηθόιαο είλαη ην εηζηηήξην ηεο Ρόδαο γηα κηα λέα θπγή, απηή ηε θνξά από 

όζα ζεκαηνδνηεί ν γάκνο ηεο κε ηνλ Φιάβην.  Ωζηόζν, είλαη θαη ην άιινζη ηεο 

γηα λα θαζπζηεξήζεη όζν αθόκε κπνξεί ην πέξαζκα ηεο από ηελ αλεκειηά ηεο 

ληόηεο ζηελ αιινηξίσζε ηεο σξηκόηεηαο θαη όηη απηή ζπλεπάγεηαη.  πρλά ε 

Ρόδα αλαξσηηέηαη  "Ση είλαη ηειηθά γη’ απηήλ ν Νηθόιαο".  Ο κηθξόο αδειθόο 

πνπ δελ είρε πνηέ;  Ο γηνο πνπ δελ ζέιεζε λ’ απνθηήζεη; Ο αθίλδπλνο αληίδεινο 

ηνπ Φιάβηνπ; Κάζε έλα ρσξηζηά θαη όια καδί.  Μα θπξίσο ην όρεκα κηαο θπγήο.  

 

Καηά βάζνο ε αγάπε είλαη ην δεηνύκελν; 

 

    Η ειεπζεξία βνύιεζεο είλαη ην δεηνύκελν.  Η Ρόδα είλαη ρνξηαζκέλε από 

αγάπε, από έξσηα, ην λαξθηζζηζηηθό ππεξεγώ ηεο είλαη πνπ ηελ εκπνδίδεη λα 

ζέζεη ‘όξηα’ ζηα ζέισ ηεο γηα λα κπνξέζεη λα ηα πξαγκαηώζεη θαη ε αδπλακία 

ηεο λα νξίζεη ηνλ δηθό ηεο ρώξν, γηα λα γίλεη εληέιεη απηό πνπ από παηδί 

ιαρηαξάεη, κηα γπλαίθα αλεμάξηεηε.   

 

     

Μπνξνύκε λα δήζνπκε ην παξόλ. Δελ θνπβαιάκε ηα θαληάζκαηα ηνπ 

παξειζόληνο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ κέιινληνο; 

 

    Είλαη αλαπόθεπθην ην παξειζόλ λα εηζβάιεη ζην παξόλ καο.  Δελ ην 

θνπβαιάκε απιώο ελππάξρεη ζηα γνλίδηα καο, καο ζπλνδεύεη από ηελ πξώηε 

αλάζα καο σο ηελ ηειεπηαία καο.  Καη ππξνδνηεί ηηο εμειίμεηο ηνπ κέιινληνο 

καο.  Παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ ζπλππάξρνπλ κέζα καο.  

Αιιεινζπγθξνύνληαη, αληηκάρνληαη, κα θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαη ζην ηαμίδη 

ηεο δσήο.           

 

Ση ζέιεη ηειηθά ε Ρόδα; Να θύγεη ή λα κείλεη; 

 

       Θέιεη λα θύγεη αιιά ζέιεη θαη λα κείλεη κε όξνπο πνπ κάιινλ ηξνθνδνηνύλ 

κηα αέλαε θπγή παξά κηα ζπκθηιίσζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα.  Γη’ απηό θαη 

πεηπραίλεη ηειηθά ην αληίζεην.  Σελ εμάξηεζε από ηνλ Φιάβην, ηνλ θπξηαξρηθό 

ζύδπγν θαη ηνλ Νηθόια ηνλ ζεμνπαιηθά επακθνηεξίδνληα λεαξό.  Σν ζπλερέο 

παηρλίδη αλάκεζα ηνπο ζα ηελ νδεγήζεη ζηελ αλεμέιεγθηε απην-αλάθιεμε ηεο.  

Με θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο εληέιεη ζηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ εξώσλ ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο.  
 

 

 

 

 

 



 

Σν ``Φεύγσ`` είλαη κηα ηζηνξία απνηπρεκέλεο θπγήο; Μηα πνξεία πξνο 

ηελ ειεπζεξία.  Ή θάηη άιιν; 

    
     Σν ‘Φεύγσ’ είλαη ε ηζηνξία κηαο θπγήο πξνο ηελ ειεπζεξία, ε εξσίδα 

δηεθδηθεί κε πάζνο ηελ ίδηα ηεο ηε δσή, ην δηθαίσκα ηεο ζηελ πεκπηνπζία ηνπ 

έξσηα, δεηάεη λα πεηάμεη από πάλσ ηεο ηα πνιιά πξνζσπεία πνπ έθξπβαλ ηηο 

αλαζθάιεηεο ηεο, από ηελ εθεβεία ηεο σο ηελ σξηκόηεηα ηεο.  Κη όηαλ θαη ην 

ηειεπηαίν πξνζσπείν πέζεη, ε Ρόδα κεηνπζηώλεη ηελ κεγαινζύλε ηνπ έξσηα ζε 

ηέρλε.      

 

  Ο θόβνο ηεο κνλαμηάο είλαη ν θόβνο εαπηνύ;     
 

      Εγώ πξνζσπηθά πηζηεύσ πσο ε κνλαμηά είλαη κηα ζπλερήο ελδνζθόπεζε ζην 

άγλσζην είλαη καο.  Δελ ζπκθσλώ κε ηελ άπνςε πσο κνλαμηά ζεκαίλεη 

εξήκσζε.  Αλ αγαπάκε ηειηθά ηνλ εαπηό καο δελ ζα λνηώζνπκε πνηέ κόλνη καο.  

Είλαη έλαο εηαίξνο πνπ καθξνπξόζεζκα απνδεηθλύεηαη ηόζν πηζηόο όζν ε ζθηά 

καο.    

 

Ση καο θάλεη λα επηιέγνπκε ην δξόκν καο, θπξία Κνληνιέσλ;         
 

      Σα ζέισ θαη νη επηζπκίεο καο.  Η αλάγθε καο λα γθξεκίζνπκε όζα ζηέθνληαη 

εκπόδην ζηνλ δξόκν καο, γηα λα πεηύρνπκε ηελ απόιπηε ειεπζεξία καο από ηηο 

όπνηεο θνηλσληθέο ή άιιεο αγθπιώζεηο, πνπ παζρίδνπλ αελάσο λα θξελάξνπλ θαη 

ελ ηέιεη λα εκπνδίζνπλ ηηο όπνηεο πξνζπάζεηεο απόδξαζεο καο από κνληέια 

παξσρεκέλα πηα αιιά εληέιεη αθόκα ππαξθηά.     

 
 


