
 

Περίιεψε δηδαθτορηθής δηατρηβής κε ζέκα Το κοτίβο τες σύγθροσσες κέσα από τελ 

παροσσία δηπόιωλ στα κσζηστορήκατα τοσ Νίθοσ Καδαλτδάθε 

    Πξόζεζή κνπ είλαη λα εξεπλήζσ δηεμνδηθά ηελ παξνπζία ηνπ κνηίβνπ ησλ 

δηπνιηθώλ ηύπσλ θαη ησλ αληηζεηηθώλ δεπγώλ ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Καδαληδάθε. 

Η εμέηαζε ησλ αληηζέζεσλ ζα γίλεη ζην πιαίζην έξεπλαο ησλ ζεκεησηηθώλ θαη 

αθεγεκαηνινγηθώλ αληηζέζεσλ, θαζώο ηα αληηζεηηθά δεύγε εληάζζνληαη ζε απηό ην 

πιαίζην θαη παξνπζηάδνληαη ινγνηερληθνί ραξαθηήξεο κε αληηζεηηθά ζήκαηα ζην 

ζεκαζηνινγηθό ηνπο πεξηερόκελν θαιιηεξγώληαο θαη επαπμάλνληαο ηελ αληηζεηηθή 

θαηαζθεπή ησλ κπζηζηνξεκάησλ. 

    Εμεηάδνληαο ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ησλ αληηζεηηθώλ δεπγώλ ζα επηδηώμσ 

λα θαλεξώζσ όηη πνιιέο θνξέο ε δπαδηθόηεηα θαη ν δηπνιηζκόο είλαη θαηά βάζνο 

θαηλνκεληθά ππαξθηνί, δειαδή ίζσο λα ζπλζέηνπλ ελ ηέιεη κηα ελόηεηα ησλ 

αληηζέζεσλ, κηα θνηλή πνξεία, όπσο γηα παξάδεηγκα ζπλδένληαη νη έλλνηεο Αλαηνιή 

θαη Δύζε ή Θεόο θαη Δηάβνινο, ηηο νπνίεο ν Καδαληδάθεο παξνπζηάδεη σο ελόηεηα. 

Επηπιένλ, ζα επηρεηξήζσ λα ζπγθξίλσ ηα θνηλώο εκθαληδόκελα δεύγε σο πξνο ην πώο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζην εθάζηνηε ινγνηερληθό πεξηβάιινλ ηνπ Καδαληδάθε, κε 

νκνηόηεηεο, δηαθνξέο θαη ηειηθή θαηάιεμε. Γηα ηα δε άπαμ εκθαληδόκελα δεύγε, ζα 

εμεηαζηεί ν ραξαθηήξαο ηνπο θαη ην πώο αιιειεπηδξνύλ, όηαλ απηό ζπκβαίλεη, κε ηα 

ππόινηπα δηπνιηθά δεύγε. 

    Έλα αθόκε δήηεκα εμέηαζεο είλαη ε αλάιπζε ηνπ ςπρηθνύ θόζκνπ ησλ εξώσλ ηνπ 

Καδαληδάθε, νη νπνίνη βηώλνπλ έλα δηαξθέο θιίκα εζσηεξηθήο ζύγθξνπζεο. Θα 

επηδηώμσ λα παξνπζηάζσ ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ησλ αληηζεηηθώλ ραξαθηήξσλ, 

δειαδή ην πώο αλαπηύζζεηαη ν ινγνηερληθόο ραξαθηήξαο, πνηεο έλλνηεο 

ζπκπιεξώλνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπ θαη πνηεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ζπγθεληξώλεη ζην 

πξόζσπό ηνπ. 

    Επηπιένλ, ζα επηρεηξήζσ κηα πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο ηνπ Καδαληδάθε κε ηνπο 

Φηνληόξ Νηνζηνγηέθζθη θαη Φξεηδεξίθν Νίηζε, όζνλ αθνξά ηε ρξήζε αληηζεηηθώλ 

δεπγώλ γηα λα δηαπηζηώζσ πνύ ππάξρεη ζύγθιηζε θαη πνύ ππάξρεη απόθιηζε κεηαμύ 

ηνπο.  

    Αθόκε, ζα εμεηάζσ ηνλ ηξόπν πνπ ν Καδαληδάθεο νξγαλώλεη ηελ αληηπαξαζεηηθή 

δνκή ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ, κε βάζε ηελ νπνία παξαηάζζεη ηα αληηζεηηθά δεύγε 



 

κε ηξόπν πνπ ζπρλά δεκηνπξγεί κία ζαθή εηθόλα ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ππεξεηεί ην 

θάζε κέξνο ηνπ δεύγνπο. Σε πνιιά κπζηζηνξήκαηα βξίζθνπκε επεηζόδηα, ζηα νπνία 

αληηπαξαηίζεληαη πέξαλ ηνπ ελόο δεπγάξηα πνιιέο θνξέο όρη κε ηνπο κείδνλεο 

ινγνηερληθνύο ραξαθηήξεο, αιιά κε πξόζσπα, ηα νπνία παίδνπλ ηνλ δηθό ηνπο ξόιν, 

κηθξό ή κεγάιν, ζηε ζπλνιηθή εμέιημε ηνπ έξγνπ.  

 

    Σην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ζπρλά ππάξρνπλ αθεγεκαηηθέο αθνινπζίεο, πνπ 

όκσο πξνδίδνπλ κηα αληηζεηηθή ζύλδεζε. Επνκέλσο, ζθνπεύσ λα εμεηάζσ ζε 

αληηδηαζηνιή ηηο αληηζεηηθέο αθεγεκαηηθέο αθνινπζίεο. Μέζα από ηελ εμέηαζε 

απηήλ ζα θαλεί επθξηλέζηεξα ν δηαρσξηζκόο, ζηνλ νπνίνλ πξνρσξά ν Καδαληδάθεο 

αλαθνξηθά κε ηνπο αληηζεηηθνύο ραξαθηήξεο, ν ξόινο πνπ παίδνπλ απηνί ζηελ 

εμέιημε ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ε γεληθόηεξε αμηνινγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Καδαληδάθε 

κέζα από ηε δόκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηνινγηθώλ κνληέισλ. Η κέζνδόο κνπ είλαη 

λα αλαιύζσ θάζε δεύγνο ρσξηζηά, όπσο απηό παξνπζηάδεηαη ζην θάζε κπζηζηόξεκα 

θαη λα εμεηάζσ αλ θάπνηα δεύγε ζπλαληώληαη ζε παξαπάλσ ηνπ ελόο κπζηζηνξήκαηα. 

 

    Γηα ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο, ζα εθαξκνζηεί θαηακεξηζκόο ησλ κεξώλ, ζηα νπνία 

είλαη εκθαλήο ε παξνπζία ησλ αληηζεηηθώλ δεπγώλ, είηε σο κεκνλσκέλα ζήκαηα, είηε 

κέζα ζε αληηζεηηθνύο ιόγνπο ησλ πξσηαγσληζηώλ. Θα απνκνλσζνύλ νη ραξαθηήξεο, 

ζηνπο νπνίνπο νη ελλνηνινγηθέο αληηζέζεηο ιακβάλνπλ ζάξθα θαη νζηά. Με ηνλ ηξόπν 

απηό ζα θαηαδεηρζνύλ νη ζεκαζηνινγηθέο αληηζέζεηο ζε όια ηα επίπεδα. 
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