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ΟΙ ΒΙΣΔΛΟΝΟΙ – I VITELLONI 

Μηα εκβιεκαηηθή ηαηλία ηνπ Φεληεξίθν Φειίλη θαη ηαπηόρξνλα έλαο θόξνο ηηκήο ζηελ παιην-
παξέα ηεο ληόηεο ηνπ, ζηα πέληε «παρηά κνζράξηα» ηεο ηηαιηθήο θσκόπνιεο πνπ παξαδέξ-
λνπλ ζε κηα αηώληα εθεβεία. Αλάκεζα ζηνλ λενξεαιηζκό θαη ηελ σξίκαλζε ηεο πξνζσπηθήο 
ηνπ πνίεζεο, ν κεγάινο Ιηαιόο δεκηνπξγόο ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ γιπθηά λνζηαιγία θαη 

ηελ θξηηηθή ζεώξεζε ηνπ παξειζόληνο. Κέξδηζε ην Αξγπξό Ληνληάξη ζην Φεζηηβάι Βελεηίαο. 
 

 
 

Η ηζηνξία εμειίζζεηαη ζε κία επαξρηαθή πόιε ηεο Ιηαιίαο, πνπ ην θαινθαίξη κεηαηξέπεηαη ζε 
παξαζεξηζηηθό θέληξν. Δθεί δνπλ πέληε λεαξνί άλδξεο, «θάηη αξγόζρνινη ηξηαληάξεδεο», πνπ 

ελώ ζα έπξεπε λα είραλ απνγαιαθηηζηεί από θαηξό, εμαθνινπζνύλ λα εμαξηώληαη από ην 
παηξηθό ζπίηη θαη δνπλ θιπαξώληαο θαη αλακαζώληαο ηηο ίδηεο θνπξαζηηθέο ακπεινθηινζνθί-

εο. Γειάλε αθόκα κε ηηο εθεβηθέο ηνπο πιάθεο θαη παξακέλνπλ έηζη, άπξαγνη, θαη άλεξγνη 
αζηνί, ηεο «κάλαο ηνπο θακάξηα». 

 
Ο Φειίλη ππνγξάθεη ηελ απόιπηε ζπνπδή επάλσ ζηε δσή ζηελ επαξρία θαη πάλσ ζηε 

κνλαδηθόηεηα ηήο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο. Μηα παξέα αληξώλ δεη θαη θηλείηαη ζηελ 
ηηαιηθή επαξρία, αγαπάεη, κηζεί, παζηάδεηε, δηαζθεδάδεη κε ηνλ δηθό ηεο κνλαδηθό ηξόπν. Ο 
εξσηύινο, ν ληξνπαιόο, ν θνπιηνπξηάξεο, ν αλήζπρνο, ν ζπκβηβαζκέλνο είλαη όινη εδώ θη 

αλαπηύζζνληαη ζε όιν ηνπο ην κεγαιείν. Αλαπηύζζνληαη, όκσο, γύξσ από έλαλ θνηλό 
άμνλα, ηελ δηάζεζε ηνπο γηα κηα θαηλνύξηα δσή, καθξηά από ηελ κηδέξηα θαη ηελ κνλόηνλε 

δσή ηεο κηθξήο ηνπο πόιεο. Ο ήξσαο ζα θύγεη, ζα εγθαηαιείςεη όια απηά πνπ δελ αληέρεη 
θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο ε δσή ζπλερίδεηαη... όκνηα θη απαξάιιαθηε.  

 
Γελ είλαη, όκσο, κνλάρα ε απαξάκηιιε αλάιπζε ησλ ραξαθηήξσλ, είλαη θαη ε ιπξηθή 
ζθελνζεζία. Τα ηνπία ηεο κηθξήο καο πόιεο, ζπλδπαζκέλα κε ηνπο αζπξόκαπξνπο 

ρξσκαηηζκνύο, ζε γεκίδνπλ λνζηαιγία γηα κηα παηξίδα ζηελ νπνία δελ έδεζεο πνηέ θαη νύηε 
ζα δήζεηο. Όρη, όκσο, κνλάρα λνζηαιγία, αιιά θαη ζπκπόληα γηα ηελ κνλόηνλε δσή ησλ 

πξσηαγσληζηώλ θαη ππνζηήξημε ζην ηαμίδη ηνπο γηα ηελ αλεύξεζε ηεο κνλαδηθήο ηνπο δηεμό-
δνπ.  
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