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Πρόκειται για σπουδαίο έργο, ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα 

του 20ού αιώνα. Η αποδοχή του από την κριτική και το αναγνωστικό κοινό 

είναι σχεδόν ομόφωνη. 

Ο Γκάτσμπυ ενσαρκώνει το Αμερικανικό Όνειρο, το ιδεώδες της 

προσωπικής επιτυχίας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ανέλιξης και 

του πλούτου, σε συνθήκες ελευθερίας, ασχέτως καταγωγής, μόρφωσης, 

θρησκείας. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ερωτική επιτυχία. Το 

Αμερικανικό Όνειρο έχει ατομιστική και υλιστική βάση, μολονότι κάποιες 

όψεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ιδεαλιστικές. Ο Γκάτσμπυ 

εκπληρώνει το Αμερικανικό Όνειρο μέσα σε τρία μόνο χρόνια (Καλοκαίρι 

1919-Καλοκαίρι 1922): γίνεται πάμπλουτος, αγοράζει μια μεγάλη έπαυλη 

με «γαλάζιους κήπους», έχει μπάτλερ, υπηρέτες και μια Ρολς-Ρόυς, 

διοργανώνει θρυλικά πάρτυ. Τα λεφτά τα έκανε ως λαθρέμπορος ποτών 

και έχει συναλλαγές με ανθρώπους του υποκόσμου, αλλά αυτό δεν 

αμαυρώνει καθόλου την υπόληψή του στα μάτια του αναγνώστη – 

αντιθέτως, προσθέτει στη γοητεία του. Ωστόσο, εκείνο που πάνω απ’ όλα 

τον καθιστά μεγάλο –μυθικό– ήρωα και παραδειγματικό εραστή για κάθε 

εποχή είναι ο έμμονος, ανυποχώρητος, απόλυτος, κατακτητικός, 

ρομαντικός έρωτάς του για την Νταίζυ, ένας έρωτας που είναι αμήχανα 

και ιδεαλιστικά εφηβικός και, ταυτόχρονα, δυναμικά και ακράδαντα 

ανδρικός. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Γκάτσμπυ αναδεικνύεται σε ηθικά 

ανώτερο χαρακτήρα από την Νταίζυ που αποδεικνύεται τελικά πως δεν 

είναι παρά μια «όμορφη χαζούλα» με μια ψιθυριστή ναζιάρικη φωνή, μια 

«φωνή γεμάτη λεφτά». Ο Γκάτσμπυ δεν έχει αυταπάτες, γνωρίζει καλά 

ότι η Νταίζυ υπολείπεται των ονείρων του – «όχι από δικό της λάθος, 



αλλά εξαιτίας της κολοσσιαίας δυναμικότητας της φαντασίωσής του που 

υπερέβαινε και την Νταίζυ, υπερέβαινε τα πάντα. Είχε ριχτεί σε αυτήν την 

ψευδαίσθηση με δημιουργικό πάθος, πλουτίζοντάς τη συνεχώς, στολίζοντάς 

τη με κάθε λαμπερό φτερό που έβρισκε στο δρόμο του. Δεν υπάρχει φωτιά ή 

παγωνιά που μπορεί να αντιμετρηθεί με αυτό που φωλιάζει στην άγρια 

καρδιά ενός άντρα».  
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ζωή του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ είναι ένα τραγικό παράδειγμα των 

δύο όψεων του Αμερικανικού Ονείρου: οι χαρές του έρωτα, του πλούτου 

και της επιτυχίας και η τραγωδία που είναι συνυφασμένη με τις 

ακρότητες και την αποτυχία. Γεννημένος το 1869 στο Σαιντ Πωλ της 

Μινεσότα σε καθολική και ευκατάστατη οικογένεια, άρχισε να γράφει 

από πολύ νωρίς. Όταν οι ΗΠΑ μπαίνουν στον πόλεμο το 1917 

κατατάσσεται στο στρατό, υπηρετώντας τη διετή θητεία του στην 

Αμερική, και γνωρίζει τη Ζέλντα Σέαρ, η οποία αρνείται να τον 

παντρευτεί λόγω έλλειψης χρημάτων. Το 1920 όμως κυκλοφορεί το πρώτο 

του μυθιστόρημα (This Side of Paradise) που θα σημειώσει μεγάλη επιτυχία· 

ο γάμος με τη Ζέλντα γίνεται αμέσως. Ο Φιτζέραλντ, επαγγελματίας 

πλέον συγγραφέας, συνεργάζεται και με διάφορα περιοδικά, συνεργασία 

που θα ήταν επικερδής αν οι δαπάνες του ζεύγους δεν ήταν αυξημένες 

εξαιτίας της πολυτελούς ζωής τους. Το δεύτερο μυθιστόρημα του 

Φιτζέραλντ, The Beautiful and the Damned, περιγράφει ακριβώς ένα ζευγάρι 

που ζει μες στην τρυφηλότητα και στον ηδονισμό. Λίγο μετά τη γέννηση 

του μοναδικού τους παιδιού θα κυκλοφορήσει το σπουδαιότερο 

μυθιστόρημά του, Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ.  

Η σπάταλη ζωή, οι συνεχείς μετακινήσεις (ταξίδευαν από πόλη σε πόλη 

της Ευρώπης και διέμειναν σε οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ), καθώς και η 

θυελλώδης σχέση των Φιτζέραλντ επιβάρυναν την υγεία και των δύο: ο 

Φιτζέραλντ αντιμετώπιζε ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα αλκοολισμού και 

η Ζέλντα, μετά από αρκετούς νευρικούς κλονισμούς, διεγνώσθη εντέλει 

ότι πάσχει από σχιζοφρένεια.  

Ωστόσο ο Φιτζέραλντ κατόρθωσε να τελειώσει και να εκδώσει το 1934 το 

τέταρτο μυθιστόρημά του, Tender Is the Night, που βρίθει αυτοβιογραφικών 

στοιχείων· είναι και αυτό χρονικό μιας αποτυχίας ή πολλαπλών 

αποτυχιών. 

Ο Φιτζέραλντ πέθανε το 1940 στα σαραντατέσσερά του, από καρδιακή 

προσβολή. Μολονότι στον καιρό του ήταν κυρίως γνωστός ως εκκεντρικός 

μέθυσος και ενσαρκωτής των υπερβολών και ακροτήτων που 

χαρακτήριζαν την εποχή της τζαζ, η αποτύπωση αυτής της εποχής στα 

έργα του και το αναμφισβήτητο ταλέντο του του χαρίζουν σήμερα επάξια 

μια ξεχωριστή θέση στην ομάδα των νεωτερικών συγγραφέων.  


