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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας της Α’ Λυκείου ασχοληθήκαμε με το έργο 

του Νικολάι Γκόγκολ «ο Επιθεωρητής». Εξετάσαμε διεξοδικά τα χαρακτηριστικά 

όλων των κοινωνικών τάξεων που σκιαγραφούνται στον Επιθεωρητή αλλά και 

την έλλειψη ηθικής που παρατηρείται στα πρόσωπα που κατέχουν την εξουσία 

στην Ρωσία του 19ου και 20ου αιώνα. Τα συμπεράσματα αυτής της ανάλυσης 

παραθέτονται αναλυτικά σε αυτήν την εργασία σε συνδυασμό με την συσχέτιση 

του Επιθεωρητή με τη σημερινή εποχή αλλά και την καταγραφή των 

παραστάσεων του Επιθεωρητή που έχουν δοθεί στην Ελλάδα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ1 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΓΚΟΓΚΟΛ 

Ο Νικολάϊ Γκόγκολ γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου του 1809 

στην εμπορική πόλη Σοροτσίνσκυ, μία κωμόπολη της 

Ουκρανίας, όπου και τοποθέτησε αργότερα ένα από τα 

πρώτα του διηγήματα. Η οικογένεια του ανήκε στην τάξη 

των μικροευγενών γαιοκτημόνων της Ουκρανίας που 

βρισκόταν κοντά στην Πολωνία. Ο ποιητής είχε αναμνήσεις 

μιας παιδικής ηλικίας ευτυχισμένης και σοβαρής, 

εμποτισμένης με ανησυχίες αλλά και με μια λαϊκή 

δαιμονολογία που είναι προφανές ότι επηρέασε το έργο του.  

                                                           
1
 Οι πληροφορίες για την βιογραφία του Νικολάι Γκόγκολ πάρθηκαν από τα βιβλία: 

    Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας, D.S.Mirsky, μετ. Ι.Ράλλη-Κ. Χατζηδήμου, Εκδόσεις Ερμής, 
Αθήνα 1977, σσ. 122-132 
    Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Ιω. Φουντούλης, Βυζάντιον-Διοκλής, Αθήνα 1964, 4

ος
 

τόμος, σσ. 546-552,  
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Οι γονείς του καθώς δεν είχαν τα μέσα για να τον μορφώσουν τον έστειλαν στο 

τότε νεοιδρυθέν γυμνάσιο της πόλης Νιέζιν. Οι επιδόσεις του εκεί δεν ήταν παρά 

μέτριες αλλά διακρίθηκε για την καλλιτεχνική κλίση του δηλαδή για την κλίση 

του προς το σχέδιο, τη μουσική και κυρίως το θέατρο. Φαίνεται να ήταν 

αγαπητός στους συμμαθητές του αλλά τους απωθούσε με το καυστικό του 

πνεύμα και την εμπαικτικότητα του. Από τότε είχε ξεκινήσει να γράφει στίχους 

και μεταξύ άλλων ένα σατιρικό ποίημα για το Νιεζίν και τους κατοίκους του. 

Παρόλ’ αυτά δεν προσδοκούσε να ακολουθήσει τη ζωή του συγγραφέα, 

αντίθετα προόριζε τον εαυτό του για της δημόσιες υπηρεσίες. 

Στα 20 του χρόνια, έχοντας τελειώσει τις σπουδές του μετέβηκε στην 

Πετρούπολη, την πρωτεύουσα του ρωσικού κράτους, φιλοδοξώντας όπως και 

πολλοί άλλοι επαρχιώτες να ανέλθει γρήγορα στην εξουσία υπηρετώντας τον 

τσάρο και το ρωσικό κράτος και εισπράτοντας δόξα και πλούτο. 

Παρά τις φιλοδοξίες του, τα 2 πρώτα του χρόνια στην πρωτεύουσα δεν είναι 

καθόλου εύκολα καθώς αναγκαζόταν να ζει με τον πενιχρό μισθό ενός 

κατώτατου δημοσίου υπαλλήλου. Αυτά τα χρόνια γνωρίζει την φτώχεια και την 

πείνα και αποκτά την εμπειρία της ανέχειας αλλά και της απομόνωσης των 

μεγαλουπόλεων που εντυπώνονται στον ψυχισμό του και φανερώνονται και 

στο έργο του.  

Κατά το διάστημα αυτό συνεχίζει να γράφει κυρίως για να ξεγελάσει την 

νοσταλγία του για την πόλη όπου γεννήθηκε αλλά και επηρεασμένος από την 

ελπίδα του να αποκτήσει την θέση που πίστευε ότι άξιζε στην εξουσία. Και έτσι 

ξεφνικά έρχεται η επιτυχία καθώς μία συλλογή του από νουβέλλες με τίτλο «Οι 

βραδιές στο μικρό χωριό» γίνεται γνωστή στο ευρύ κοινό και ελκύει την 

προσοχή των φιλολογικών κύκλων.  

Έτσι, το 1831, δηλαδή στα 22 του χρόνια, η τύχη του φαίνεται να αλλάζει χάρη 

στο ταλέντο του, το οποίο και σπεύδει να εκμεταλλευτεί. Αμέσως μετά τις 

«Βραδιές» εκδίδει το «Μιργκόροντ» (1835) και έπειτα μία σειρά έργων 

εμπνευσμένα από την Πετρούπολη όπως το «Πορτραίτο». Έτσι, ο Γκόγκολ 

έχοντας την προστασία του Πούσκιν αλλά και την υποστήριξη της αυλής 

φαίνεται να παραδίνεται στους στρόβιλους της κοσμικής ζωής.  

Το 1834, ο Γκόγκολ διορίστηκε καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της 

Πετρούπολης, μόνο που δεν κατείχε κανένα προσόν για αυτή την θέση. Έτσι, 

όπως ήταν φυσικό απέτυχε και πέρα από το πρώτο του μάθημα το οποίο ήταν 

μία επίδειξη των ρητορικών του ικανοτήτων όλα τα υπόλοιπα ήταν ανάξια 

λόγου. Έτσι, συνειδητοποιώντας και ο ίδιος την αποτυχία, παρόλο που δεν 

παραδέχτηκε ποτέ την ανεπάρκεια του, παραιτήθηκε το 1835.  

Έτσι, ο Γκόγκολ αφοσιώθηκε με πάθος στις φανταστικές δημιουργίες του και 

παρόλ’η την επιτυχία του δεν είχε πιστέψει ότι οι φιλοδοξίες του θα 
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εκπληρώνονταν με την λογοτεχνική του επιτυχία. Αποδέχτηκε το λογοτεχνικό 

του προοροσμό μόνο μετά το ανέβασμα της κωμωδίας του «Ο Επιθεωρητής» (19 

Απριλίου 1836). Ο «Επιθεωρητής» που είναι βίαια σάτιρα της ρωσικής 

επαρχιακής γραφειοκρατίας, προκάλεσε αμφίρροπες καθώς απέσπασε 

φλογερούς επαίνους αλλά και καυστικές κριτικές. Οι μεν δημοσιογράφοι της 

Πετρούπολης αποδοκίμασαν έντονα τον συγγραφέα, ενώ οι δε αριστοκράτες και 

Ιδεαλιστές εκθείασαν τον συγγραφέα και αναγνώρισαν τον «Επιθεωρητή» σαν 

ένα μεγάλο ηθικό και κοινωνικό γεγονός.  

Έπειτα από συτή την παράσταση, ο Γκόγκολ έφυγε για το εξωτερικό και εκεί 

παρέμεινε για δώδεκα χρόνια (1836-1848), διαλέγοντας την Ρώμη για 

στρατηγείο του. Το κυριότερο έργο του εκείνα τα χρόνια ήταν η η επική σάτιρα 

«Νεκρές Ψυχές», ολοκλήρωσε τη δεύτερη κωμωδία του «Ο Γάμος», έγραψε το 

απόσπασμαα «Ρώμη» και το περίφημο διήγημα του «Το Παλτό».  

Το 1842 το έργο του «Νεκρές Ψυχές» δημοσιεύτηκε στην Μόσχα με τίτλο που 

του είχε επιβάλει η λογοκρισία και αυτό του το βιβλίο χαιρετίστηκε με 

ενθουσιασμό από τους διανοούμενους. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα της 

λογοτεχνικής σταδιοδρομίας του Γκόγκολ και ουσιαστικά το τέλος του ως 

φανατστικού συγγραφέα, καθώς τα όσα επακολούθησαν ήταν τελείως 

απροσδόκητα και αποκαρδιωτικά και ακόμα και σήμερα αποτελούν ένα από τα 

πιο αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά στην ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας. 

Το 1847 δημοσιεύτηκε το βιβλίο του «Διαλεγμένα Αποσπάσματα από 

Αλληλογραφία με Φίλους», το οποίο δεν περιείχε σχεδόν κανένα απόσπασμα 

από πραγματικές επιστολές, και το οποίο βιβλίο ο Γκόγκολ περίμενε πως το 

κοινό θα το υποδεχόταν με δέος και ευγνωμοσύνη. Οι προσδοκίες του όμως δεν 

πραγματοποιήθηκαν καθώς ακόμα και οι καλύτεροι του φίλοι το απέρριψαν με 

οίκτο και αηδία. Μάλιστα, ο Ακσάκωφ και ο Μπελίνσκυ του έστειλαν και 

επιστολή με την οποία του εξέφραζαν την απογοήτευσή τους και τον 

κατηγορούσαν ο πρώτος μεν ότι έκρυβε σατανική αλαζονεία και ο δεύτερος ότι 

παραποιεί τον Χριστιανισμό για να ωφελήσει τους ισχυρούς.  

Ο Γκόγκολ μετά από αυτή του την αποτυχία στράφηκε στην θρησκεία ως 

διέξοδο. Αλλά ούτε και αυτή του προσέφερε καμία παρηγοριά. Έτσι, αποφάσισε 

να ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους (1848) αλλά η ανικανότητα του να νιώσει 

ένα αληθινό θρησκευτικό αίσθημα ακόμα και στον τόπο όπου ο Χριστός 

μαρτύρησε, τον έπεισε πως ήταν χαμένος και καταραμένος για πάντα. Έτσι, από 

την Παλαιστίνη γύρισε στην Ρωσία όπου έζησε πολλά χρόνια περιπλανώμενος. 

Ακόμα, συνάντησε τον ιερέα Ματθαίο Κωνσταντίνοφσκυ, που τον επηρέασε 

βαθιά και τον έπεισε πως ήταν καταδικασμένος σε αφανισμό λόγω των 

«αμαρτωλών» έργων που είχε γράψει.  

Η υγεία του άρχισε σιγά σιγά να κλονίζεται εξαιτίας της υπερβολικά ασκητικής 

ζωής που έκανε, προσπαθώντας να βρει την αληθινή χριστιανική πίστη. Τότε, 
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πάνω σε μία κρίση αυτοταπείνωσης κατέστρεψε μερικά χειρόγραφα με πολλά 

αποσπάσματα από το δεύτερο μέρος των «Νεκρών Ψυχών» και η εξήγηση που 

έδωσε ο ίδιος ο Γκόγκολ για αυτή του την πράξη ήταν ότι ο Διάβολος τον 

παραπλάνησε σε αυτό το λάθος. Έκτοτε έπεσε σε βαθιά μελαγχολία και πέθανε 

στις 21 Φεβρουαρίου του 1852 σε ηλικία 43 ετών. 

 ΝΙΚΟΛΑΪ ΓΚΟΓΚΟΛ και ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 

Η αξία του Γκόγκολ σαν δραματικού συγγραφέα βασίζεται πάνω απ’ όλα στον 

«Επιθεωρητή», το πιο σημαντικό αναμφισβήτητα θεατρικό έργο στη ρωσική 

γλώσσα. Ο διάλογος του «Επιθεωρητή» είναι αξεπέραστος, από την αρχή ώς το 

τέλος η κάθε λέξη βρίσκει τη σωστή της θέση και το σωστό της τόνο, ενώ 

τέτοιου επιπέδου κωμική ένταση δεν απαντιέται ξανά σε ολόκληρο το έργο του 

Γκόγκολ. Δεν είναι μονάχα εξαιρετικό για την περιγραφή των χαρακτήρων και 

για το διάλογο, αλλά είναι από τα ελάχιστα ρωσικά έργα με τόσο αλάνθαστη 

από την αρχή ώς το τέλος τέχνη στη δομή του.  

Η μεγαλύτερή του πρωτοτυπία βρίσκεται στην έλλειψη κάθε ερωτικού 

στοιχείου και κάθε αξιαγάπητου ήρωα. Ο «Επιθεωρητής» επρόκειτο να είναι μια 

ηθική σάτιρα των Δημοσίων Υπηρεσιών, και όχι μια κοινωνική σάτιρα του 

συστήματος της διαφθοράς και του ανεύθυνου δεσποτισμού.  

Η επιρροή του ήταν πολύ πιο μεγάλη από κάθε λογοτεχνικό έργο. Το κοινό 

δέχτηκε την συμβολική έννοια των προσώπων του Επιθεωρητή με κατανόηση 

και ενθουσιασμό. Οι χαρακτήρες του «Επιθεωρητή» είναι ευλύγιστοι και 

ανθρώπινοι, ενώ όλοι τους είναι κοινότατοι και καθημερινοί τύποι. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 «Κοινωνικές τάξεις και στερεότυπα που παρατηρούνται 

στον Επιθεωρητή»2 

Ο Γκόγκολ στο έργο του «Ο Επιθεωρητής» περιγράφει γλαφυρά τους 

κοινωνικούς τύπους της Ρωσίας του 19ου και 20ου αιώνα παρέχοντας μας 

σημαντικές πληροφορίες για τη δομή της ρωσικής κοινωνίας.  

Μέσα από ανθρώπινους χαρακτήρες ο μεγάλος αυτός συγγραφέας συλλαμβάνει 

την τραγικότητα, την στασιμότητα και το αδιέξοδο της ρωσικής κοινωνίας της 

εποχής του, μιας εποχής βαθύτατης παρακμής, αποδιάρθρωσης και διαφθοράς.  

                                                           
2
 Για την άντληση πληροφοριών για την κοινωνιολογία στον Επιθεωρητή χρησιμοποιήθηκε: 
Β. Φίλιας, «Ο Γκόγκολ και η ρωσική κοινωνία της εποχής του», περ. Ομπρέλα τεύχος 88, 
2010, σελίδες 73-76 
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Ο Γκόγκολ με την περιγραφική του δεινότητα διασύρει και εξευτελίζει τους 

ήρωες του όπως έχουν καταντήσει, τους συμπονά, τους λυπάται και τους θεωρεί 

άξιους  της τύχης τους. Θεωρεί ότι η κατάστασή τους είναι μη αναστρέψιμη και 

ότι η διαφθορά και η σήψη είναι η μοίρα τους, μία μοίρα από την οποία δεν 

πρόκειται να λυτρωθούν. 

Στον Επιθεωρητή βλέπουμε ότι όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι, από τον επικεφαλής 

τους τον Έπαρχο ώς τον τελευταίο στην ιεραρχική κλίμακα, συμπεριφέρονται 

σαν δυνάστες του λαού, με κύρια και ουσιαστική τους ασχολία τις απάτες, τους 

εκβιασμούς και τον εκφοβισμό των απλών ανθρώπων που ζουν στην επαρχιακή 

πόλη όπου διαδραματίζεται το έργο. 

Είναι υπερόπτες και αλαζόνες καθώς θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους 

από όλους τους υπόλοιπους. Φαίνεται να είναι άνθρωποι χωρίς ηθικές 

αναστολές καθώς υποπέφτουν σε βαρύτατα ηθικά παραπτώματα χωρίς καν να 

το συνειδητοποιούν. Δεν δείχνουν καμία συμπόνοια για τους φτωχούς, και μη, 

συνανθρώπους τους αφού τους κλέβουν, τους απειλούν και τους εκβιάζουν με 

μόνο στόχο το προσωπικό τους κέρδος. Ακόμα ενώ δουλειά τους είναι να 

διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της πόλης, βλέπουμε, μέσα από τις 

παραστατικές περιγραφές του Γκόγκολ, ότι η πόλη βρίσκεται σε απελπιστική 

κατάσταση καθώς τα χρήματα που σκοπεύουν στην βελτίωση της πόλης 

καταλήγουν στις τσέπες τους.  

Επίσης, ενώ συμπεριφέρονται σαν να είναι ανώτεροι όλων, βλέπουμε ότι αυτό 

δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι καθώς όταν μαθαίνουν τα νέα ότι έρχεται ένας 

επιθεωρητής από την Πετρούπολη φαίνονται να χάνουν κάθε ψίγμα 

αυτοέλεγχου και αυτοσυγκράτησης που δίνουν την θέση τους στον πανικό και 

στην αγανάκτηση κάνοντας τους να μην βλέπουν ότι ο άνθρωπος που νομίζουν 

ότι είναι επιθεωρητής, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένας κατώτατος 

κρατικός υπάλληλος που έχει ανάγκη από χρήματα και τους εκμεταλλεύεται. 

Ένας άλλος χαρακτήρας που δείχνει την κοινωνική διάβρωση της Ρωσίας είναι ο 

Χλεστιακόβ, δηλαδή ο άνθρωπος που παριστάνει τον επιθεωρητή από την 

Πετρούπολη. Πρόκειται για έναν οκνηρό κατώτατο κρατικό υπάλληλο, με 

πενιχρό μισθό,  χωρίς καμία διάθεση για εργασία και χωρίς να κάνει καμία 

προσπάθεια να ανέλθει στην ιεραρχεία της κρατικής διοίκησης. Συντηρείται με 

τα χρήματα που του στέλνει ο πατέρας του και τα οποία αντί να τα ξοδεύει με 

σύνεση τα σπαταλά αλλόγιστα διασκεδάζοντας με κάθε δυνατό τρόπο με 

αποτέλεσμα στο τέλος να μην έχει χρήματα ούτε για φαγητό. Είναι ένας  τυπικός 

τεμπέλης που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να περνάει καλά χωρίς να έχει 

καμία φιλοδοξία ή προσδοκία για το μέλλον. Μάλιστα, όταν του έχουν τελειώσει 

όλα του τα χρήματα και φτάνει σε οριακό σημείο ώστε να μην έχει να φάει και 

όλη η τοπική εξουσία τον περνάει για τον Επιθεωρητή, εκείνος δεν διστάζει να 

αρπάξει την «ευκαιρία» όπως πιστεύει ότι είναι, να υποκριθεί αυτόν τον ρόλο 
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προκειμένου να κερδίσει χρήματα, να περάσει ευχάριστα μερικές μέρες και να 

καταφέρει να επιστρέψει στο σπίτι του. Διανυκτερεύει στο σπίτι του Επάρχου, 

απολαμβάνει τις τιμές που του κάνουν, συμμετέχει σε πλουσιοπάροχα γεύματα 

προς τιμήν του, παίρνει χρήματα από όλους λέγοντας τους ότι θα είναι δανεικά 

και ακόμα φτάνει στο σημείο να ερωτοτροπεί με την κόρη του Επάρχου και να 

της υποσχεθεί γάμο λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί οριστικά από αυτή την 

επαρχιακή πόλη.  

Άλλοι δευτερεύοντες χαρακτήρες είναι η γυναίκα και η κόρη του Επάρχου οι 

οποίες παίζουν τον ρόλο των τυπικών θηλυκών που μόνη τους ασχολία είναι το 

σπίτι αλλα και το κουτσομπολιό, καθώς βλέπουμε ότι κάνουν τα πάντα 

προκειμένου να ξέρουν τι συμβαίνει ακριβώς την ώρα που συμβαίνει. 

Ατελείωτοι μικροκαυγάδες γίνονται μεταξύ τους για επουσιώδη θέματα 

δείχνοντάς μας έτσι την μικρή γκάμα των δραστηριοτήτων τους αλλά και την 

άγνοια τους για τα πραγματικά σημαντικά θέματα. 

Εν κατακλείδει, παρατηρούμε ότι κανένας από τους ήρωες του Γκόγκολ δεν 

είναι ιδανικός. Όλοι έχουν μειονεκτήματα τα οποία υπερτονίζονται αντί να 

καλύπτονται από τον Γκόγκολ και τα οποία είναι περισσότερα από τα 

πλεονεκτήματα τους που είναι είτε ανύπαρκτα είτε ελάχιστα με μικρή σημασία, 

καθώς τα ελαττώματα τα επισκιάζουν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

«Ηθικές αναπηρίες στην Ρωσία του 19ου αιώνα» 

Ο Γκόγκολ στο έργο του και ειδικότερα στον «Επιθεωρητή» περιγράφει 

σατιρικά τα ηθικά παραπτώματα στα οποία υποπέφτουν οι ηγέτες της ρωσικής 

κοινωνίας και όχι μόνο.  

Πρώτη και σημαντικότερη αναπηρία που εντοπίζει ο Γκόγκολ είναι η δωροδοκία 

των δημοσίων υπαλλήλων που εντοπίζεται σε πολλά σημεία του έργου του. 

Αναλυτικότερα, παρατηρούμαι ότι όλες οι βαθμίδες και όλοι οι τομείς της 

ρωσικής εξουσίας δωροδοκούνται. Θεωρούν, μάλιστα, ότι αυτό είναι απόλυτα 

φυσιολογικό και ότι είναι δικαίωμά τους να δέχονται δώρα και ακόμα, θεωρούν 

ότι «όλοι οι έξυπνοι άνθρωποι δεν χάνουν την ευκαιρία όταν είναι να 

τσεπώσουν», όπως διαβάζει ο έπαρχος σε γράμμα απεσταλμένο από κάποιον 

φίλο του στην Πετρούπολη3. Στη συνέχεια του έργου ο Γκόγκολ παρουσιάζει τον 

δικαστή, δηλαδή τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της 

                                                           
3
 Ο Γκόγκολ στην σελίδα 12 του έργου του δείχνει τον Έπαρχο να διαβάζει ένα γράμμα από τον φίλο 

του Αντρέα Ιβάνοβιτς Τσμίχοβ, ο οποίος τον προειδοποιεί για την επερχόμενη άφιξη του Επιθεωρητή 
και σε εκείνο το σημείο γίνεται λόγος για τις «μικρές αμαρτίες» των δημοσίων υπαλλήλων. 
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δικαιοσύνης στις δικαστικές υποθέσεις να παραδέχεται ότι είναι δωρολήπτης 

και μάλιστα θεωρεί ασήμαντα τα δώρα που παίρνει και υποστηρίζει την άποψη 

ότι δωροδοκία θεωρείται μόνο όταν κάποιος δέχεται ακριβά και μεγάλα δώρα4. 

Ένα ακόμα στοιχείο στον «Επιθεωρητή» που δείχνει την ηθική αναπηρία των 

ηθικών αρχών όσον αφορά στο ζήτημα της δωροδοκίας είναι ότι ο Έπαρχος 

επικαλείται την κακή περιουσιακή του κατάσταση και τον χαμηλό μισθό του 

επάρχου ως αίτια που τον αναγκάζουν να υποπέσει στο παράπτωμα της 

δωροληψίας, κάτι που φαίνεται στους αναγνώστες του έργου ή στους θεατές 

της παράστασης αδιανόητο5.  

Το πρόβλημα, όμως, της διαφθοράς της πολιτικής εξουσίας δεν περιορίζεται 

μόνο στην δωροληψία αλλά επεκτείνεται και στην κατακράτηση δημοσίων 

κονδυλίων για την ανάπτυξη της πόλης από τους ηγέτες τα οποία καταλήγουν 

στις προσωπικές τους περιουσίες6. Αυτό το παράπτωμα είναι πιθανότατο ακόμα 

σοβαρότερο από αυτό της δωροληψίας καθώς οι τοπικοί ηγέτες ουσιαστικά 

κλέβουν το ρωσικό δημόσιο και σφετερίζονται τα χρήματα που προέρχονται 

από την φορολογία των πολιτών και που στόχο έχουν την εξέλιξη και πρόοδο 

της χώρας. 

Ένα άλλο σύμπτωμα ηθικής αναπηρίας της ρωσικής κοινωνίας του 19ου αιώνα 

που υπογραμμίζεται στο έργο του Γκόγκολ, εντοπίζεται στο σημείο του 

«Επιθεωρητή» όπου ο Έπαρχος ζητάει από τον υπεύθυνο του ταχυδρομείου να 

ανοίγει τα γράμματα που περνούν από τα χέρια του για να έλεγχει άμα έχει γίνει 

κάποια καταγγελία. Μάλιστα, ο υπεύθυνος του ταχυδρομείου απαντάει στον 

Έπαρχο ότι ακολουθεί από καιρό αυτή την τακτική για να ικανοποιεί την 

περιέργειά του. Αυτή λοιπόν η τακτική φαίνεται απαράδεκτη και εντελώς 

ανήθικη καθώς οι αρχές παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των πολιτών χωρίς 

μάλιστα να το θεωρούν και σημαντικό παράπτωμα7. Η παραβίαση των 

προσωπικών δικαιωμάτων φανταζει τη σημερινή εποχή αδιανόητη καθώς 

                                                           
4
 Ο δικαστής παραδέχεται ότι δωροδοκείται αλλά εξηγεί ότι δέχεται μόνο κυνηγόσκυλα σε 

νεαροτάτη ηλικία, κουτάβια, και μάλιστα όταν ο Έπαρχος αντιτίθεται στην άποψη του λέγοντας ότι 
ό,τι και να δέχεται κάποιος πάλι δωροληψία είναι, εκείνος επιμένει ότι είναι τελείως διαφορετικό να 
δέχεται κάποιος ένα γούνινο παλτό παρά κουτάβια. 
5
 Ο Έπαρχος στην δεύτερη πράξη του έργου όπου συζητάει με τον υποτιθέμενο Εοιθεωρήτη του 

ζητάει να τον λυπηθεί και να μπει στη θέση του λέγοντας του ότι ο μισθός του δημοσίου δεν του 
φτάνει ούτε για το τσάϊ και τη ζάχαρη και ότι αν καταδέχτηκε κάποιο δώρο ήταν όλα ασήμαντα όπως 
κάποια κουστούμια ή μερικά τρόφιμα. 
6
 Στον «Επιθεωρητή» ο Έπαρχος επισημαίνει στους υφιστάμενους τους άμα ρωτήσει ο επιθεωρητής 

για το χτίσιμο της εκκλησίας του νοσοκομείου να απαντήσουν ότι ξεκίνησε να χτίζεται αλλά κάηκε 
ενώ στην πραγματικότητα το πόσο για το χτίσιμό της τους είχε δωθεί πέντε χρόνια νωρίτερα και 
εκείνοι δεν είχαν σκάψει ούτε τα θεμέλια. Μάλιστα, βλέπουμε πως για να διασφαλίσει την θέση του 
είχε καταθέσει και ανάλογη ψευδή αναφορά. (σελ. 26) 
7
 Ο υπεύθυνος του ταχυδρομείου παρουσιάζεται να ανοίγει τα γράμματα που περνούν από το 

ταχυδρομείο για να ικανοποιεί την διάθεσή του για να μαθαίνει νέα παραβίαζοντας τα προσωπικά 
δεδομένα των κατοίκων της πόλης και μάλιστα κρίνει αυτά τα γράμματα ανάλογα με την συγγραφική 
δεινότητα των αποστολέων τους και ένα γράμμα που του άρεσε ιδιαίτερα το κράτησε μαζί του για να 
το μοιραστεί και με άλλους. (σελ. 18)  
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προστατεύονται αυστηρά από το νόμο και η πραξη αυτή του ταχυδρόμου 

θεωρειταί αμιγώς κατακριτέα και καταδικάσιμη. 

Στη Ρωσία, επίσης, εκείνης της εποχής σημαντικό πρόβλημα αποτελούσε το 

πρόβλημα της μέθης. Όλοι οι πολίτες έπιναν ιδιαίτερα αυξημένες ποσότητες 

οινοπνευματώδων ποτών και οι εκπρόσωποι της εξουσίας δεν αποτελούσαν 

εξαιρέσεις. Στον «Επιθεωρητή» το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται στο σημείο όπου 

ο Έπαρχος αναζητά τον αρχηγό της αστυνομίας προκειμένου να αναλάβει 

υπηρεσία εν όψει της άφιξης του επιθεωρητή. Τότε, ο υπαρχιφύλακας του εξηγεί 

πως «τον φέρανε στουπί στο μεθύσι» και πως δεν ήταν επ’ ουδενί ικανός να 

αναλάβει υπηρεσία. Έτσι, λοιπόν, παρατηρούμε ότι το πρόβλημα αυτό ήταν 

ιδιαίτερα ισχυρό καθώς το ποτό ήταν μια καταστροφική συνήθεια των Ρώσων 

του 19ου αιώνα που είχε ολέθριες συνέπειες για την γενικότερη ηθική 

κατάσταση της Ρωσίας του 19ου αιώνα.  

Τέλος, ο Γκόγκολ κάνει λόγο και για το θέμα της χαρτοπαιξίας σε μικρότερο 

βαθμό, βέβαια, αλλά δεν παραλείπει να το αναφέρει. Οι Ρώσοι εκείνης της 

εποχής απολάμβαναν να περνάνε τον χρόνο τους παίζοντας χαρτιά και 

ειδικότερα η χαρτοπαιξία ήταν αναπόσπαστο στοιχείο των ταξιδιών τους. Στον 

«Επιθεωρητή» βλέπουμε τον Χλεστιακόβ, που παριστάνει τον επιθεωρητή, μέσα 

από τα μάτια του υπηρέτη του ο οποιός σε έναν μονόλογό του παρουσιάζει το 

αφεντικό του να χάνει σε κάθε του ταξίδι όλα του τα χρήματα παίζοντας χαρτιά 

χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς κανέναν λογικό περιορισμό8. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   

«Η επικαιρότητα του Επιθεωρητή» 

Οι σύγχρονοι αναγνώστες του «Επιθεωρητή» θα εντοπίσουν σίγουρα πολλά 

κοινά στοιχεία μεταξύ της ρωσικής κοινωνίας της εποχής του Γκόγκολ με τις 

συγχρόνες κοινωνίες του 21ου αιώνα. 

Οι κύριες ομοιότητες αφορούν κυρίως την διαφθορά της πολιτικής εξουσίας. Η 

δωροδοκία στην οποία ο Γκόγκολ κάνει εκτενή αναφορά, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα των κρατικών υπηρεσιών, ειδικά στην Ελλάδα. 

Στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία βλέπουμε τους δημοσίους υπαλλήλους να 

κερδίζουν τεράστια ποσά μη δηλωμένα στην εφορία από τις δωροδοκίες των 

πολιτών προκειμένου να ξεπεράσουν την γραφειοκρατία και να τελειώσουν την 

δουλειά τους με τις κρατικές υπηρεσίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.  
                                                           
8
 Ο Οσίπ – ο υπηρέτης – σε αυτό του το μονόλογο κατακρίνει την συμπεριφορά του αφεντικού του 

που τον έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση και επισημαίνει ως κύριο λόγο της έλλειψης 
χρημάτων το ότι ξοδεύει όλα του χρήματα σε χαρτοπαίγνια τα οποία μάλιστα δεν σταματάει μέχρι 
να χάσει και την τελευταία του πεντάρα, όπως χαρακτηριστικά λέει ο υπηρέτης.  
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Οι σημερινές κυβερνήσεις βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωπες με οικονομικά 

σκανδαλα που έχουν να κάνουν είτε με την δωροληψία από μέρους των 

κρατικών υπαλλήλων είτε με τον σφετερισμό δημοσίων χρημάτων για 

προσωπικό όφελος, δύο γεγονότα που παρατηρούνται και στο έργο του 

Γκόγκολ.  

Ο Γκόγκολ, λοιπόν, κάνει μέσα από το έργο του καταγγελία της χρηματιζόμενης 

γραφειοκρατίας και της αυθαιρεσίας του κρατικού μηχανισμού που είναι 

αδιαμφισβήτητα προβλήματα και των σημερινών κοινωνιών. Επομένως, όταν 

κάποιος παρακολουθεί δραματοποιημένο το έργο του Γκόγκολ ή διαβάζει το 

έργο του δεν μπορεί παρά να αναλογιστεί ποσά κοινά έχουν οι τότε ρωσικές 

ηγεσίες με τις αντίστοιχες παγκόσμιες σημερινές σε σχέση με τις ηθικές 

αναπηρίες και την έλλειψη διαφάνειας στην διαχείριση των κρατικών 

χρημάτων.  

Ακόμα, ομοιότητες παρατηρούμε και στην κοινωνική στάση αυτών των βαθιά 

διεφθαρμένων δημοσίων υπαλλήλων. Αυτοί οι τοπικοί ηγέτες είναι άνθρωποι με 

πολύ περιορισμένη ηθική η οποία κυρίως εφαρμόζεται όταν πρόκειται να 

κρίνουν τους άλλους και όχι τους εαυτούς τους. Επίσης, επιδεικνύουν και μία 

αλαζονική και υπεροπτική στάση απέναντι στους απλούς πολίτες θεωρώντας 

τους εαυτούς τους ανώτερους. Αυτά είναι χαρακτηριστικά πολύ συνηθισμένα 

και στους σημερινούς τοπικούς ηγέτες οι οποίοι συχνά μας παρουσιάζουν 

συμπεριφορές ανάλογες με αυτές των ηρώων του Γκόγκολ.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από το έργο αυτό μας παρέχονται σημαντικά συμπεράσματα για την Ρωσία του 

19ου αιώνα. Συμπεραίνουμε ότι ήταν μία χώρα με βαθιά κοινωνική και ηθική 

διάβρωση όχι μόνο των ανθρώπων που κατείχαν την εξουσία αλλά και των 

ίδιων των πολιτών. Ήταν μια χώρα κατακλυσμένη από ανηθικότητα και από 

κοινωνικές αναπηρίες. Οι πολιτικοί της ήταν άνθρωποι παραδόπιστοι με μόνο 

σκοπό της ζωής τους την απόκτηση χρημάτων με κάθε θεμιτό και αθέμιτο 

τρόπο, ενώ παρουσιάζονται γλαφυρά και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα ηθικής 

που αντιμετώπιζαν, όπως η μέθη και η χαρτοπαιξία.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο Γκόγκολ μέσω του «Επιθεωρητή» σατιρίζει τα κοινωνικά και πολιτικά 

προβλήματα της ρωσικής κοινωνίας κάνοντας το έργο του διαχρονικό. Μας δίνει 

χρήσιμες πληροφορίες για εκείνη την εποχή διασκέδαζοντας και περνώντας 

υποσυνείδητα μηνύματα στους θεατές – αναγνώστες. Γι’ αυτό και το έργο αυτό 



 

11 
 

έχει παιχτεί από αναρίθμητους θιάσους σε όλο τον κόσμο και θεωρείται από τα 

πιο επιτυχημένα θεατρικά έργα.  
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