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Μ Ε ΡΟ Σ 	 Π ΡΩ ΤΟ 	

Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς 	 Σ ο λωμ ό ς 	 “ Κ ρ η τ ι κ ό ς ” 	
	

Η	ζωή	του	Διονύσιου	Σολωμού:	

	

Ο	 Διονύσιος	 Σολωμός	 (1798-1857)	 ήταν	 Ζακυνθινός	 Έλληνας	 ποιητής.	
Περισσότερο	 γνωστός	 για	 την	 συγγραφή	 του	 ποιήματος	 «Ύμνος	 προς	 την	
Ελευθερία»	το	1823,	οι	πρώτες	δυο	στροφές	του	οποίου	έγιναν	ο	Ελληνικός	εθνικός	
ύμνος.	Κεντρικό	πρόσωπο	της	Επτανησιακής	σχολής,	ο	Διονύσιος	Σολωμός	ορίστηκε	
εθνικός	ποιητής	της	Ελλάδας	όχι	μόνον	γιατί	έγραψε	τον	Εθνικό	Ύμνο,	αλλά	και	γιατί	
επηρέασε	σε	μεγάλο	βαθμό	τον	νεοελληνικό	ποιητικό	λόγο.	

Γεννήθηκε	στη	 Ζάκυνθο	 το	1798	 εξώγαμο	 τέκνο	 του	 κόντε	Νικόλαου	Σολωμού	
και	 της	 Αγγελικής	 Νίκλη.	 Έμεινε	 ορφανός	 σε	 νεαρή	 ηλικία,	 αλλά	 τα	 άφθονα	
οικονομικά	 μέσα	 του	 επέτρεψαν	 να	 συνεχίσει	 τις	 σπουδές	 του.	 Σε	 ηλικία	 δέκα	
χρονών,	 συνοδευόμενος	 από	 τον	 οικοδιδάσκαλό	 του	 καθολικό	 αββά	 Σάντο	 Ρόσι,	
πήγε	 στη	 Βενετία	 (λύκειο),	 Κρεμόνα	 (λύκεια)	 και	 την	 Παβία	 της	 Ιταλίας	 (Νομική	
Σχολή).	

Δεδομένων	 των	 φιλολογικών	 ενδιαφερόντων	 του,	 η	 άνθηση	 της	 ιταλικής	
φιλολογίας	δεν	τον	άφησε	ανεπηρέαστο.	Καθώς	μάλιστα	μιλούσε	πλέον	θαυμάσια	
την	 ιταλική	γλώσσα,	τα	ποιήματά	του	τα	έγραφε	στα	 Ιταλικά.	Εξάλλου	γνωρίστηκε	
με	γνωστά	ονόματα	της	πνευματικής	Ιταλίας	(πιθανώς	Μαντσόνι,	Μόντι	κ.ά.),	μπήκε	
στους	φιλολογικούς	κύκλους	τους	και	τελειοποιούμενος	στις	ποιητικές	κατακτήσεις	
του,	εξελισσόταν	σ'	έναν	καλό	ποιητή	της	ιταλικής	γλώσσας.	

Το	 1818	 χρειάστηκε	 να	 γυρίσει	 στη	 Ζάκυνθο,	 αλλά	 τα	 δέκα	 χρόνια	 που	 έζησε	
στην	 Ιταλία	βέβαια	τον	επηρέασαν	αρκετά	ώστε	συνέχισε	να	γράφει	στην	 Ιταλική.	
Άρχισε	 τότε	 να	 διαβάζει	 Χριστόπουλο,	 να	 μελετάει	 τα	 δημοτικά	 τραγούδια,	 να	
παρακολουθεί	 όλη	 την	 πριν	 απ’	 αυτόν	 ποιητική	 παραγωγή	 (για	 παράδειγμα	
προσολωμικούς	ποιητές,	δημώδη	και	κρητική	λογοτεχνία),	ώσπου	να	είναι	σε	θέση	
να	 γράψει	 ελληνικά	 ποιήματα.	 Σημαντική	 για	 την	 στροφή	 του	 προς	 τη	 συγγραφή	
στα	 ελληνικά	 θεωρείται	 η	 συνάντηση	 του	 με	 τον	 Σπ.	 Τρικούπη,	 ο	 οποίος	 τον	
παρότρυνε	να	γράψει	στα	ελληνικά	και	τον	βοήθησε	να	μελετήσει	τη	γλώσσα.	

Το	 1828	 μετά	 από	 προστριβές	 και	 οικονομικές	 διαφορές	 με	 τον	 αδελφό	 του	
Δημήτριο,	 ο	 Σολωμός	 πηγαίνει	 στην	 Κέρκυρα,	 σημαντικό	 πνευματικό	 κέντρο	 της	
εποχής,	 και	 ζει	 εκεί	 στο	 επίκεντρο	 ενός	 κύκλου	 θαυμαστών	 και	 ποιητών,	 ενός	
πυρήνα	από	πνευματικούς	ανθρώπους	με	μεγάλη	μόρφωση,	με	προοδευτικές	 και	
φιλελεύθερες	 ιδέες,	με	αισθητική	κατάρτιση,	με	αυστηρές	αξιώσεις	από	την	τέχνη	
και	 με	 φιλοδοξίες	 για	 μιαν	 αναγέννηση	 της	 Νεοελληνικής	 Γραμματείας.	 Είναι	 ο	
κύκλος	που	δημιούργησε	την	Επτανησιακή	Σχολή,	με	καθοδηγητή	και	σύμβουλο	τον	
Σολωμό.	 Από	 τον	 κύκλο	 αυτόν	 αρχίζει	 η	 ποιητική	 άνοδος	 της	 ελληνικής	 ποίησης,	
πολλές	 δεκαετίες	 πριν	 από	 την	 Αθήνα,	 όπου	 ο	 Κωστής	 Παλαμάς	 επιχείρησε	 μια	
δεύτερη	ποιητική	αναγέννηση.	Η	περίοδος	της	παραμονής	στην	Κέρκυρα	συμπίπτει	
με	την	γονιμότερη	περίοδο	του	ποιητικού	του	έργου	και	γι’	αυτό	γενικά	το	έργο	του	
χωρίζεται	σε	δύο	περιόδους,	 τη	 ζακυνθινή	και	 την	κερκυραϊκή.	 Στην	πρώτη,	 εκτός	
από	 τον	 «Ύμνο	 εις	 την	 Ελευθερία»,	 ανήκουν	 κυρίως	 σύντομα	 ποιήματα,	
εμπνευσμένα	 ακόμα	 από	 την	 ιταλική	 στιχουργία	 και	 τον	 αρκαδισμό.	 Τα	 μεγάλα	
συνθετικά	 έργα	 της	 ωριμότητας	 («Κρητικός»,	 «Ελεύθεροι	 Πολιορκημένοι»,	
«Πορφύρας»),	ανήκουν	στην	κερκυραϊκή	περίοδο.	

Την	 περίοδο	 1833-1838,	 παρ’	 όλο	 που	 οι	 σχέσεις	 με	 τον	 αδελφό	 του	 είχαν	
αποκατασταθεί,	 η	 ζωή	 του	 συνταράχθηκε	 από	 μια	 σειρά	 δίκες,	 στις	 οποίες	 ο	
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ετεροθαλής	αδελφός	του	Μανόλης	Λεονταράκης	από	την	πλευρά	της	μητέρας	του	
διεκδικούσε	 τμήμα	 της	 πατρικής	 περιουσίας.	 Παρ’	 όλο	 που	 η	 κατάληξη	 της	
περιπέτειας	 ήταν	 ευνοϊκή	 για	 αυτόν	 και	 τον	 αδελφό	 του,	 η	 δικαστική	 διαμάχη	
οδήγησε	σε	αποξένωση	 του	Σολωμού	από	 τη	μητέρα	 του	και	στην	απόσυρσή	 του	
από	τη	δημοσιότητα.	

Ο	Σολωμός	στο	διάστημα	1847-51	επιχείρησε	να	ξαναγράψει	ιταλικά	ποιήματα,	
τα	 οποία	 σώζονται	 μόνο	 σε	 προσχέδια,	 όπως	 το	 “La	 donna	 velata”.	 Ωστόσο,	 τα	
προβλήματα	 υγείας	 που	 αντιμετώπιζε	 ήταν	 σοβαρά,	 μετά	 από	 αλλεπάλληλες	
εγκεφαλικές	 συμφορήσεις.	 Ήταν	 τόσο	 γενική	 και	 στέρεη	 η	 φήμη	 του,	 ώστε	 όταν	
μαθεύτηκε	ο	θάνατός	του	(21	Νοεμβρίου	1857)	όλος	ο	λαός	πένθησε.	Το	θέατρο	της	
Κέρκυρας	 έκλεισε,	 η	 Ιόνια	 Βουλή	 σταμάτησε	 τις	 εργασίες	 της	 και	 αποφάσισε	 να	
γίνει	δημόσιο	το	πένθος	για	τον	ποιητή.	Τα	οστά	του	μεταφέρθηκαν	στη	Ζάκυνθο	το	
1865.	Ιδιότροπος	και	μονήρης	άνθρωπος,	με	ανίκητη	έξη	για	το	αλκοόλ,	ο	Σολωμός	
ποτέ	δεν	παντρεύτηκε.	
	

Το	έργο	του:	

	

Ποιήματα:	
? Ύμνος	εις	την	Ελευθερίαν	(1823)	
? Εις	Μάρκον	Μπότσαρη	(1823)	
? Η	καταστροφή	των	Ψαρών	(1824)	
? Ωδή	 στον	 θάνατο	 του	 Λόρδου	

Βύρωνα	(1824)	
? Η	Φαρμακωμένη	(1826)		
? Εις	μοναχήν	(1829)	
? Ο	Λάμπρος	(1829)	
 Ο	Κρητικός	(1833)	
? Ελεύθεροι	 Πολιορκημένοι	 (1826-

1844)	
? Εις	το	θάνατο	Αιμιλίας	Ροδόσταμο	

(1848)	
? Εις	Φραγκίσκα	Φραίζερ	(1849)	

? Ο	Πορφύρας	(1849)	
? Ο	θάνατος	της	ορφανής	
? Ο	θάνατος	του	βοσκού	
? Η	Ευρυκόμη	
? Η	Ξανθούλα	
? Η	Αγνώριστη	
? Η	Ψυχούλα	
? Η	άνοιξη	του	μεταστασίου	
? το	καλοκαίρι	του	μεταστασίου	
? Η	φαρμακωμένη	στον	Άδη	
? Ωδή	εις	τη	Σελήνη	
? Νεκρική	ωδή	
? Η	σκιά	του	Ομήρου	

	
				Πεζά:

Σατιρικά:	
? Η	Πρωτοχρονιά	(1824)	
? Το	Ιατροσυμβούλιο	(1825)	
? Το	όνειρο	(1826)	
? Η	Τρίχα	(1833)	

? Ο	Διάλογος(1822-1825)	
? Η	 Γυναίκα	 της	 Ζάκυνθος	 (1826-

1829)	
? Ωδή	του	Πετράρχη	

			Μεταφράσεις:
Συλλογές:	
Άπαντα	τα	ευρισκόμενα	–		
Ι.	Πολυλάς	(1859)	
	
Ιταλικά	ποιήματα:	
La	navicella	Greca	(1851)	
Saffo	
In	morte	di	Stelio	Marcoran	

La	madre	Greca	
La	donna	velata	
L’usignolo	e	lo	sparviere	
	
Ιταλικά	πεζά:	
Per	Dr.	Spiridione	Gripari	(1820)	
	
		

Elogio	 di	 Ugo	 Foscolo	 (1827)
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Χαρακτηριστικά	του	έργου	του:	

	

Τα	πρώτα	ποιήματα	του	Σολωμού,	αυτά	της	Ζακυνθινής	περιόδου,	ήταν	κυρίως	
σύντομα	 στιχουργήματα	 στα	 πρότυπα	 των	 ιταλικών	 ποιημάτων.	 Πρώτος	 σταθμός	
στην	 εξέλιξή	 του	 είναι	 ο	 Ύμνος	 εις	 την	 Ελευθερίαν	 (1823),	 χάρη	 στον	 οποίο	
καθιερώθηκε	 ως	 εθνικός	 ποιητής	 και	 απέκτησε	 τη	 φήμη	 που	 απολάμβανε	 ως	 το	
θάνατο	του.	Η	δεκαετία	1823-1833	είναι	καθοριστική	για	την	μετέπειτα	εξέλιξή	του.	
Τότε	ο	ποιητής	προσπάθησε	να	εγκαταλείψει	την	ευκολία	του	αυτοσχεδιασμού	και	
άφησε	 οριστικά	 τον	 νεοκλασικισμό	 των	 ποιημάτων	 «Ύμνος	 εις	 την	 Ελευθερίαν»,	
«Ωδή	στον	θάνατο	 του	Λόρδου	Βύρωνα».	 Σημαντική	ήταν	 και	 η	 εγκατάστασή	 του	
στην	 Κέρκυρα.	 Εκεί,	 απομονωμένος	 από	 τις	 εύθυμες	 συντροφιές	 της	 Ζακύνθου,	
αφοσιώθηκε	στο	ποιητικό	έργο	και	στη	μελέτη	γερμανικής	φιλοσοφίας.	

Το	1833	έγραψε	το	πρώτο	σημαντικό	έργο	της	ωριμότητας,	τον	«Κρητικό»,	σε	
στίχο	 εμπνευσμένο	 από	 την	 κρητική	 λογοτεχνία.	 Αφηγείται	 την	 ιστορία	 ενός	

Κρητικού	που	έφυγε	από	την	Κρήτη	μετά	την	αποτυχημένη	επανάσταση	του	1826,	

το	 ναυάγιο	 και	 την	 προσπάθειά	 του	 να	 σώσει	 την	 αγαπημένη	 του	 από	 την	

τρικυμία.	Κεντρικό	σημείο	του	ποιήματος	είναι	η	εμφάνιση	ενός	οράματος,	μιας	

Φεγγαροντυμένης.	Κατά	τη	δεκαετία	1833-1844	επεξεργάστηκε	και	το	Β	Σχεδίασμα	
των	«Ελεύθερων	Πολιορκημένων»,	έργου	που	αναφέρεται	στη	δεύτερη	πολιορκία	
του	 Μεσολογγίου	 και	 την	 ηρωική	 έξοδο	 των	 κατοίκων,	 σε	 ομοιοκατάληκτο	
δεκαπεντασύλλαβο.	 Μετά	 το	 1845	 άρχισε	 να	 το	 επεξεργάζεται	 σε	 άλλη	 μορφή,	
χωρίς	 ομοιοκαταληξία.	 Το	 τελευταίο	 έργο	 της	 ωριμότητας	 είναι	 ο	 «Πόρφυρας»	
(1847),	 εμπνευσμένος	 από	 ένα	 πραγματικό	 περιστατικό,	 όταν	 ένας	 καρχαρίας	
κατασπάραξε	έναν	Άγγλο	στρατιώτη	που	κολυμπούσε	στο	λιμάνι	της	Κέρκυρας.	
	

Για	το	Σολωμικό	έργο:	

	

Ο	Σολωμός	 σίγουρα	ήταν	ποιητής	 πάθους	 και	 ο	 τόνος	 της	 ποίησής	 του	 (εκτός	
από	τις	σάτιρες)	είναι	πάντα	εξηρμένος·	αλλά	το	πάθος	του	ήταν	για	το	υψηλό,	το	
αιώνιο,	το	πνευματικό,	το	ιδανικό,	το	υπερβατικό.	Ποτέ	δεν	έγραψε	το	είδος	εκείνο	
της	 προσωπικής,	 εξομολογητικής	 ποίησης	 που	 χαρακτηρίζει	 τους	 περισσότερους	
Άγγλους	ρομαντικούς,	ούτε	και	αφέθηκε	σε	γαλήνιες	αναπολήσεις	και	ρεμβασμούς.	
Ποτέ	 δεν	 θέλησε	 να	 εκφράσει	 στην	 ποίησή	 του	 την	 προσωπική	 του	 θλίψη	 και	
μελαγχολία.		

Τελικά	 θα	 πρέπει	 να	 επισημανθεί	 ότι,	 σύμφωνα	 με	 τη	 σολωμική	 αντίληψη,	
προορισμός	του	ποιητή	ήταν	η	ηθική	στήριξη	των	συμπατριωτών	του.	Ο	κοινωνικός	
του	ρόλος	δηλαδή	ήταν	το	ίδιο	σημαντικός	με	των	αγωνιστών	που	πολεμούσαν	τους	
Τούρκους.	[...]	ο	Σολωμός	πίστευε	ότι	η	ποίηση	στεκόταν	δίπλα	στη	θρησκεία	όσον	
αφορά	την	πνευματική	ανάταση	του	ανθρώπου.	Η	επίμονη	πίστη	 του	Σολωμού	σ’	
αυτή	την	αποστολή	(όπως	και	οι	αμφιβολίες	του	για	τις	ικανότητές	του	να	τη	φέρει	
σωστά	σε	πέρας)	εκφράζονται	επανειλημμένα	στα	γραφτά	του.	

Πήτερ	Μάκριτζ,	Διονύσιος	Σολωμός	[1989],	μτφρ.	Κατερίνα	Αγγελάκη	–	Ρουκ,	
Καστανιώτης,	1995,	σσ.	48	–	49.	
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« Κ ρ η τ ι κ ό ς » 	

Nel	Certense	e’	l’	Amore	divinizzato	

(από	τις	προσωπικές	σημειώσεις	του	Δ.	Σολωμού)	

(=Στον	Κρητικό	είναι	ο	Θεοποιημένος	Έρωτας)	

	

ΤΟ	ΙΣΤΟΡΙΚΌ	ΥΠΟΒΑΘΡΟ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

Σήμερα	 είναι	 ευρέως	 παραδεκτό	 ότι	 πραγματικά	 ιστορικά	 γεγονότα	 –	 της	
ελληνικής	 Επανάστασης	 του	 1821	 –	 έδωσαν	 το	 έναυσμα	 στην	 έμπνευση	 του	
Σολωμού	και	αποτέλεσαν	το	υπόβαθρο	του	Κρητικού.	Άλλωστε,	ήδη	από	την	πρώτη	
περίοδο	της	ποιητικής	 του	δημιουργίας	 (ζακυνθινή:	1818	–	1828)	κάποιο	 ιστορικό	
συμβάν	 ή	 και	 κοινωνικό	 γεγονός	 αποτελεί	 την	 αφετηρία	 για	 τα	 περισσότερα	
ποιήματά	 του:	Ύμνος	 εις	 την	 Ελευθερία,	 Εις	 τον	θάνατον	 του	Λόρδου	Μπάιρον,	Η	
Φαρμακωμένη	κ.λπ.		

Στον	 Κρητικό	 ο	 Σολωμός	 αφορμάται	 από	 την	 αποτυχημένη	 επανάσταση	 των	
Κρητών	(1821	–	1824)	και	τις	συνέπειές	της:	διωγμούς,	εκτελέσεις	και	αναγκαστικές	
μετοικίσεις.	Ένας	από	τους	φυγάδες	είναι	και	ο	ήρωας	του	ποιήματος,	ο	οποίος,	στη	
διάρκεια	του	ταξιδιού	της	φυγής	από	το	νησί	του,	ναυαγεί	και	προσπαθεί	να	σωθεί	
μαζί	με	την	αγαπημένη	του	σε	μια	ακρογιαλιά,	που	πάντως	δεν	είναι	η	Κρήτη.		

Στην	πραγματολόγο	ποίηση	του	Σολωμού	και	ειδικά	στον	Κρητικό	η	διερεύνηση	
του	 ιστορικού	 υπόβαθρου	 είναι	 απαραίτητη.	 Από	 τα	 μεσαιωνικά	 ακόμη	 χρόνια	
ονόμαζαν	οι	ντόπιοι	«Λαβύρινθο»	το	μεγάλο	σπηλαιώδες	λατομείο	των	ρωμαϊκών	
χρόνων	που	σώζεται	ακόμη	στη	Μεσαρά	στην	περιοχή	της	Γόρτυνας	–	Αγίων	Δέκα.	
Στις	 δαιδαλώδεις	 στοές	 του	 είχε	 καταφύγει	 πλήθος	 Χριστιανών	 στη	 διάρκεια	 της	
Επανάστασης	 το	 καλοκαίρι	 του	 1823.	 Οι	 Τούρκοι	 στην	 προσπάθειά	 τους	 να	
καταλάβουν	τις	επαναστατημένες	επαρχίες	[...]	χτύπησαν	τη	θέση	του	Λαβύρινθου,	
χωρίς,	 όμως,	 να	 μπορέσουν	 να	 την	 καταλάβουν.	 Τον	 επόμενο	 χρόνο,	 Μάρτιο	 –	
Απρίλιο	 του	 1824,	 οι	 Τουρκοαιγύπτιοι	 εισέβαλαν	 στα	 Σφακιά,	 βασικό	 κέντρο	 της	
Επανάστασης,	 στη	 νότια	 παραλία	 της	 δυτικής	 Κρήτης.	 Χιλιάδες	 άνθρωποι,	
γυναικόπαιδα	 κυρίως,	 έφυγαν	 τότε	 με	 πλοία	 των	 ναυτικών	 νήσων	 που	 ήρθαν	 να	
παραλάβουν	τους	αμάχους.	Έφυγαν,	όμως,	και	πολλοί	πολεμιστές.	 [...]	Ο	εχθρικός	
στόλος	εμπόδιζε	τη	μετακίνηση	αυτή.	[...]	Σ’	αυτό	το	χώρο	και	χρόνο	τοποθετείται,	
χωρίς	 αμφιβολία,	 και	 η	 θαλασσινή	 περιπέτεια	 του	 Κρητικού,	 δεδομένου	 ότι	 δεν	
υπήρξε	 άλλη	 ναυτική	 έξόδος	 από	 την	 Κρήτη	 στη	 διάρκεια	 της	 Επανάστασης	 ούτε	
έπειτα	από	αυτήν.		

Ο	 Κρητικός	 απηχεί	 τη	 βαθύτατη	 βίωση	 των	 γεγονότων	 από	 το	 Σολωμό	 βάσει	
πληροφοριών	 ή	 διηγήσεων	 αυτοπτών	 μαρτύρων	 και	 προσφύγων.	 Όλοι	 αυτοί	
κινδύνευαν	 όχι	 μόνο	 από	 την	 καταδίωξη	 του	 τουρκικού	 στόλου,	 αλλά	 και	 από	
τρικυμίες.		
	
ΤΟ	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ	ΕΙΔΟΣ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:		

Ο	 Κρητικός	 έχει	 χαρακτηριστεί	 ως	 λυρικό	 ποίημα	 με	 αφηγηματικά	 και	
δραματικά	στοιχεία.		

Στον	 Κρητικό	 ο	 Σολωμός	 επιχειρεί	 να	 εφαρμόσει	 ένα	 συνδυασμό	 του	
δραματικού,	 αφηγηματικού	 και	 λυρικού	 τρόπου:	 το	 ποίημα	 παρουσιάζεται	 ως	
δραματικός	 μονόλογος	 του	 ποιητικού	 προσώπου,	 το	 οποίο	 μας	 αφηγείται	 λυρικά	
την	τελευταία	δοκιμασία	της	ζωής	του.		
«Η	 ταυτότητα	 της	 φεγγαροντυμένης...»,	Μνήμη	 Λ.	 Πολίτη,	 Θεσσαλονίκη	 1988,	
σελ.	169.	
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Στον	 Κρητικό	 ο	 Σολωμός	 προχώρησε	 στη	 δημιουργία	 ενός	 δραματικού	
μονολόγου.	 Είναι	 ο	 Κρητικός	 που	 μιλάει	 σ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 του	 ποιήματος	 χωρίς	
καμία	 αφηγηματική	 εισαγωγή·	 διηγείται	 την	 ιστορία	 του,	 αλλά	 με	 τόσα	 άλματα	
μπρος	–	πίσω	στο	χρόνο,	που	η	προσοχή	του	αναγνώστη	εγκαταλείπει	την	«ιστορία»	
και	αφοσιώνεται	στον	τρόπο	που	αυτή	λέγεται.	Αν	διαβάσει	κανείς	το	ποίημα	σαν	
δράμα,	τότε	ίσως	ψάξει	για	ενδείξεις	σχετικές	με	την	προσωπικότητα	του	Κρητικού·	
όμως	μπορεί	να	διαβαστεί	και	σαν	λυρικό	ποίημα,	αφού	παρουσιάζει	τη	συγκίνηση	
που	αισθάνεται	ο	ίδιος	ο	Κρητικός.	Οπότε	το	ποίημα	έχει	στοιχεία	και	από	τα	τρία	
είδη.		
Διονύσιος	Σολωμός,	εκδ.	Καστανιώτη,	Αθήνα	1995,	σελ.	71	–	72.		
	
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΩΜΑ	ΣΤΟ	ΕΡΓΟ:		

Το	ποίημα	του	Σολωμού	«Ο	Κρητικός»	 γράφτηκε	μέσα	στη	διετία	1833	–	1834	
και	 σηματοδοτεί	 την	 έναρξη	 της	 εποχής	 της	 ωριμότητας	 του	 ποιητή.	 Αποτελείται	
από	 πέντε	 (5)	 μέρη	 –	 αποσπάσματα	 (σύμφωνα	 με	 τις	 εκδόσεις	 Πολυλά	 και	 Λ.	
Πολίτη).	Η	μορφή	αυτή	του	ποιήματος	έχει	συντεθεί	από	τους	εκδότες	με	βάση	τα	
χειρόγραφα	κατάλοιπα	του	ποιητή	(συγκεκριμένα	το	Τετράδιο	Ζακύνθου,	αρ.	11).	Η	
αρίθμηση	μέσα	στις	αγκύλες	[18	–	22]	είναι	του	ίδιου	του	Σολωμού	και,	πάντως,	δεν	
αποτελούσε	 σε	 καμία	 περίπτωση	 δημοσιεύσιμη	 πρότασή	 του.	 Ακόμη	 και	 ο	 τίτλος	
του	 ποιήματος	 δόθηκε	 από	 τον	 Πολυλά	 με	 βάση	 την	 ιταλική	 σημείωση	 του	
Σολωμού:	Nel	Certense	e’	l’	Amore	divinizzato	(=Στον	Κρητικό	είναι	ο	θεοποιημένος	
έρωτας).			

Ακριβώς	 λόγω	 αυτής	 της	 κατάστασης	 του	 χειρογράφου	 (πλήθος	 παραλλαγών,	
παρέμβλητες	 ιταλικές	σημειώσεις	 κ.λπ.),	 η	 κατανόηση,	η	ανάλυση	 και	η	 ερμηνεία	
του	ποιήματος	παρουσιάζουν	πολλά	προβλήματα.		

Παρ’	 όλα	 αυτά,	 η	 κατάδυση	 στο	 ποιητικό	 εργαστήριο	 και	 η	 προσπάθεια	
ανασύνθεσης	 της	 ποιητικής	 σύλληψης	 του	 Σολωμού	 αποτελεί	 μια	 ενδιαφέρουσα	
και	 γοητευτική	 περιπέτεια,	 πολύ	 περισσότερο	 γιατί	 το	 έργο,	 παρά	 τον	
αποσπασματικό	χαρακτήρα	του,	με	τη	μορφή	που	έχει	εκδοθεί,	διαθέτει	αυτοτέλεια	
και	 ενότητα	 νοήματος,	 τουλάχιστον	μεγαλύτερη	από	 τα	άλλα	 έργα	 του	ποιητή	με	
αποσπασματική	 μορφή,	 και	 παράλληλα	 πλούτο	 μορφικών	 ιδεολογικών	 στοιχείων	
που	το	καθιστούν	ένα	από	τα	αξιολογότερα	δείγματα	της	νεοελληνικής	ποίησης.	
	
ΤΟ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:		

Το	ποίημα	αναπαράγει	την	αφήγηση	ενός	πρόσφυγα	Κρητικού	κατά	την	εποχή	
της	ελληνικής	Επανάστασης	σχετικά	με	ένα	ναυάγιο,	μετά	το	οποίο	προσπαθεί	να	
σώσει	τη	μνηστή	του	κολυμπώντας	προς	την	κοντινή	ακτή.		

Στο	πρώτο	απόσπασμα	–	χωρίς	να	γίνεται	λόγος	για	το	ναυάγιο	–	γίνεται	λόγος	
για	την	καταιγίδα.	Ο	ήρωας	επικαλείται	το	αστροπελέκι	(κεραυνό),	για	να	μπορέσει	
να	διακρίνει	τη	στεριά.	Ακολουθεί	η	πτώση	τριών	αστροπελεκιών	πολύ	κοντά	στην	
κοπέλα	και	η	αντήχηση	που	προκλήθηκε.		

Στο	δεύτερο	απόσπασμα	ο	ήρωας,	εγκαταλείποντας	τη	συνέχεια	της	αφήγησης,	
κάνει	μια	αποστροφή	στο	ακροατήριό	του	με	έναν	τριπλό	όρκο,	παρακαλώντας	το	
να	τον	πιστέψει	(πρόκειται	να	αφηγηθεί	απίστευτα!).	Στη	συνέχεια	παρεμβάλλεται	
–	 παρενθετικά	 –	 ένα	 όραμα	 του	 αφηγητή	 που	 έχει	 θέμα	 του	 την	 Έσχατη	 Κρίση	
(Δευτέρα	Παρουσία),	τότε	που	όλοι	οι	νεκροί	θα	αναστηθούν	σωματικά.	Πράγματι	ο	
ίδιος	ο	αφηγητής,	σε	μια	μελλοντική	προβολή	του	αναστημένου	εαυτού	του,	ρωτά	
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τους	πρόσφατα	αναστημένους	νεκρούς	πού	βρίσκεται	η	αγαπημένη	του,	την	οποία	
αναζητά	για	να	κριθεί	μαζί	της.	Εκείνοι	του	απαντούν	ότι	την	είδαν	–	στολισμένη	με	
τα	 λουλούδια	 της	 αγνότητας	 –	 στην	 πόρτα	 της	 Παράδεισος,	 χαρούμενη	 για	 την	
Ανάσταση,	 αλλά	 και	 ανήσυχη·	 έδειχνε	 να	 αναζητά	 κάποιον	 (προφανώς	 τον	
αγαπημένο	της).		

Στο	 τρίτο	 απόσπασμα	 ο	 αφηγητής	 επανέρχεται	 στην	 αφήγηση:	 ξαφνικά	 η	
ταραγμένη	θάλασσα	ησυχάζει	απόλυτα	και	ανέλπιστα·	όλη	η	φύση	προετοιμάζεται	
για	ένα	συμβάν	εκπληκτικό.	Μέσα	στην	απόλυτη	γαλήνη	και	στην	άπνοια,	από	το	
φως	του	φεγγαριού,	που	αντανακλά	στη	θάλασσα	δίπλα	στην	κόρη,	εμφανίζεται	το	
όραμα	μιας	πανέμορφης	γυναικείας	θεϊκής	μορφής	ντυμένης	με	το	φως	του.		

Το	 τέταρτο	 απόσπασμα	 ο	 αφηγητής	 το	 αφιερώνει	 στην	 περιγραφή	 της	
φεγγαροντυμένης	 (στ.1-6),	 στις	 αλλαγές	 που	 συμβαίνουν	 στη	 φύση	 εξαιτίας	 της	
(στ.7-8),	 στην	 τεράστια	 επίδραση	 (τον	 μαγνητίζει)	 που	 ασκεί	 επάνω	 του	 η	 θεϊκή	
μορφή	(στ.9-10),	στις	ενδόμυχες	σκέψεις	του,	με	τις	οποίες	προσπαθεί	να	θυμηθεί	
πού	την	είχε	ξαναδεί	(στ.13-18),	στη	βαθύτατη	συγκίνηση	που	τον	κυριεύει	(στ.19-
24)	και	τέλος	στη	«μυστική»	επικοινωνία	του	με	τη	φεγγαροντυμένη	και	τη	βουβή	
παράκληση	που	της	εκφράζει	(στ.25-38).		

Στο	 πέμπτο	 και	 τελευταίο	 απόσπασμα	 η	 θεϊκή	 μορφή	 της	 φεγγαροντυμένης	
ανταποκρίνεται	με	γλυκό	χαμόγελο	αλλά	και	δακρυσμένη	όψη	στον	ήρωα	και	μετά	
εξαφανίζεται	 αφήνοντας	 ένα	 δάκρυ	 της	 πάνω	 στο	 χέρι	 του.	 Η	 επίδραση	 της	
«δωρεάς»	του	δακρύου	πάνω	στο	χέρι	του	ήρωα	είναι	μαγική	αλλά	και	εκπληκτική.	
Σε	παρέκβαση	της	διήγησης	που	ακολουθεί,	ο	ήρωας	αναφέρει	πως	από	τη	στιγμή	
αυτή	το	χέρι	του	έχασε	τη	μαχητική	του	διάθεση	(«Χαρά	δεν	του’	ναι	ο	πόλεμος»)	
και	 τώρα	 πλέον	 το	 χρησιμοποιεί	 για	 να	 ζητιανεύει	 στους	 διαβάτες.	 Όμως	 το	 χέρι	
αυτό	 έχει	 και	 μία	 περίεργη	 κατευναστική	 δύναμη·	 όταν	 τον	 τυραννούν	 πολλοί	
εφιάλτες,	τοποθετώντας	το	στο	μέτωπό	του	γαληνεύει.	Επανερχόμενος,	τέλος,	στο	
παρόν	 της	 αφήγησης	 διηγείται	 πώς,	 αμέσως	 μετά	 την	 εξαφάνιση	 του	 οράματος,	
κολυμπά	προς	την	ακτή	με	όλες	του	τις	δυνάμεις,	τις	οποίες	δεν	διέθετε	ούτε	στην	
προηγούμενη	πολεμική	δράση	του	(στ.16-20).		

Όμως	 την	 ορμή	 της	 κολύμβησης	 διακόπτει	 μια	 νέα	 υπερκόσμια	 εμπειρία,	 ο	
«γλυκύτατος	 ήχος»,	 μια	 μαγευτική	 μουσική,	 η	 οποία	 μόνο	 αρνητικά	 μπορεί	 να	
οριστεί:	δεν	είναι	ερωτικό	τραγούδι	κορασιάς,	δεν	είναι	κελάηδημα	αηδονιού	ούτε	
μουσική	 φλογέρας,	 δηλαδή	 ξεπερνά	 τις	 συνηθισμένες	 –	 αν	 και	 δυνατές	 –	
ανθρώπινες	εμπειρίες.	Ο	αφηγητής	τολμά	να	παραλληλίσει	τον	ανεκδιήγητο	«ηχό»	
με	 την	εντύπωση	που	δοκίμασε	ο	πρώτος	άνθρωπος	στη	γη	από	την	ομορφιά	της	
φύσης·	 τον	 παρομοιάζει	 επίσης,	ως	 προς	 την	 ένταση,	 με	 τον	 Έρωτα	 και	 το	Χάρο,	
δηλαδή	με	δύο	κορυφαία	ανθρώπινα	βιώματα,	σε	βαθμό	που	και	ο	ίδιος	θέλει	να	
απορρίψει	 τη	σωματική	 του	ύπαρξη	και	 να	 τον	ακολουθήσει.	Όταν	η	υπερφυσική	
αυτή	εμπειρία	παύει,	ο	ήρωας	επανέρχεται	στα	γήινα	και	στην	προσπάθειά	του	να	
σώσει	 την	 καλή	 του.	 Φτάνει	 επιτέλους	 στην	 ακρογιαλιά,	 όπου	 όμως	 διαπιστώνει	
πως	αυτή	ήταν	πεθαμένη.		

	
Η	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:		

Το	 γεγονός	 ότι	 ο	 Κρητικός	 βρέθηκε	 στα	 κατάλοιπα	 του	 ποιητή	 με	 τη	 μορφή	
αποσπασμάτων	 αριθμημένων	 από	 τον	 ίδιο	 [18	 –	 22]	 και	 συνοδευόμενος	 από	
πλήθος	 ιταλικών	 σημειώσεων,	 παραλλαγών,	 μικρότερων	 ενοτήτων	 και	
μεμονωμένων	 στίχων,	 δηλώνει	 ότι	 δεν	 έφτασε	 ποτέ	 σε	 μια	 ολοκληρωμένη	
δημοσιεύσιμη	μορφή	κατά	 τα	κλασικά	πρότυπα.	Το	γεγονός	ότι	ο	 ίδιος	ο	ποιητής	
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δεν	έδωσε	κάποιο	τμήμα	για	δημοσίευση	(όπως	π.χ.,	έκανε	με	το	Λάμπρο),	δηλώνει	
ότι	δεν	θεωρούσε	ολοκληρωμένη	την	επεξεργασία,	έστω	και	κάποιου	μεμονωμένου	
αποσπάσματος.	

Παρ’	όλα	αυτά,	το	ποίημα	με	τη	μορφή	που	εμφανίζεται	στις	διάφορες	εκδόσεις	
απάντων	 (με	 μικρές	 μεταξύ	 τους	 διαφορές)	 παρουσιάζει	 ικανοποιητική	 ενότητα,	
αυτοτέλεια	και	αφηγηματική	ακολουθία.		
	
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ	ΕΝΟΤΗΤΕΣ:	

Αναλύοντας	 τη	δομή	 (δηλαδή	 το	«χτίσιμο»)	 του	 κεντρικού	 επεισοδίου	δράσης	
του	 Κρητικού,	 που	 αποτελεί	 το	 «παρόν»	 της	 αφήγησης,	 διαπιστώνουμε	 ότι	
αποτελείται	από	τέσσερις	(4)	αφηγηματικές	ενότητες:		

Α΄	ΕΝΟΤΗΤΑ	«Εκοίταα	…	που	βράζει»:	1[18.],	στ.1	έως	3	[20.],	στ.2.		
τίτλος:	Η	προσπάθεια	του	Κρητικού	μέσα	στο	πέλαγος	για	σωτηρία	
της	κόρης	στη	διάρκεια	νυχτερινής	καταιγίδας.	

Β΄	ΕΝΟΤΗΤΑ	«Ησύχασε	…	την	είδα»:	3[20.],	στ.3	έως	5	[22.],	στ.4.		
τίτλος:	 Η	 μεταβολή	 της	 τρικυμίας	 σε	 γαλήνη	 και	 το	 όραμα	 της	
φεγγαροντυμένης.	

Γ΄	ΕΝΟΤΗΤΑ	«Εγώ	…	την	καλή	μου»:	5[22.],	στ.5	–	56.		
τίτλος:	Η	εμπειρία	του	«ηχού»	(θεσπέσιας	μουσικής)	που	βιώνει	ο	
ήρωας.	

Δ΄	ΕΝΟΤΗΤΑ	«Και	τέλος	…	πεθαμένη»:	5[22.],	στ.57	–	58.		
τίτλος:	Η	άφιξη	του	ήρωα	στην	ακτή	και	η	διαπίστωση	του	θανάτου	
της	κόρης.	

Κριτήριο	για	το	χωρισμό	των	ενοτήτων	αποτελεί	η	είσοδος	στην	αφήγηση	κάθε	
φορά,	νέων	στοιχείων	δράσης,	δηλαδή	«γεγονότων»	που	προωθούν	την	εξέλιξη	της	
ιστορίας	 και	 όχι	 οι	 σκέψεις	 ή	 αναμνήσεις	 του	 ήρωα	 ούτε	 πολύ	 περισσότερο	 η	
έκταση	που	αυτά	λαμβάνουν	στην	αφήγηση.		
	
ΤΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΤΗΣ	ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:		

	Λαμβάνοντας	 υπόψη	ότι	 το	 ποίημα	διαθέτει,	 εκτός	από	 το	 χαρακτηρισμό	 του	
λυρικού	 και	 αυτόν	 του	 αφηγηματικού,	 μπορούμε	 να	 εφαρμόσουμε	 σ’	 αυτό	 τις	
τεχνικές	της	αφηγηματολογίας.	Έτσι,	ο	κεντρικός	χαρακτήρας	του	ποιήματος	είναι	
ταυτόχρονα	και	ο	εσωτερικός	ομοδιηγητικός	αφηγητής	των	γεγονότων,	διότι	παίζει	
πρωταγωνιστικό	 ρόλο	 στην	 ιστορία	 και,	 επιπλέον,	 παρουσιάζει	 τη	 δράση	 από	 τη	
δική	 του	 οπτική	 γωνία.	 Στη	 συγκεκριμένη	 περίπτωση,	 το	 πρόβλημα	 της	
αφηγηματικής	ακολουθίας	του	Κρητικού	είναι	πρόβλημα	χρόνου.		

Ο	 χρόνος	σ’	 ένα	αφηγηματικό	 κείμενο	μπορεί	 να	 εξεταστεί	 […]	από	 τη	μελέτη	
των	χρονικών	σχέσεων	μεταξύ	ιστορίας	και	αφήγησης.	Τόσο	η	ιστορία	(τα	γεγονότα)	
όσο	και	η	αφήγηση	(η	πράξη	μετάδοσής	τους	με	τη	γλώσσα)	διέπονται	από	κάποια	
χρονικότητα.	 Χρόνος	 της	 ιστορίας	 είναι	 η	φυσική	 διαδοχή	 των	 γεγονότων·	 χρόνος	
της	 αφήγησης	 είναι	 η	 ακολουθία	 των	 γλωσσικών	 σημείων	 που	 αναπαριστά	 τα	
γεγονότα	 αυτά.	 Επομένως	 ο	 χρόνος	 της	 ιστορίας	 γίνεται	 αντιληπτός	 ως	 χρόνος	 –	
κοσμικός,	 ιστορικός,	μυθικός,	ψυχολογικός	κ.λπ.	–	ενώ	ο	χρόνος	της	αφήγησης	ως	
χώρος	 (κείμενο).	 Γ.	 Φαρίνου	 –	 Μαλαματάρη,	 Αφηγηματικές	 τεχνικές	 στον	
Παπαδιαμάντη,	εκδ.	Κέδρος,	1987,	σελ.37.		

Όταν	 η	 διάταξη	 των	 γεγονότων	 στο	 κείμενο	 δεν	 συμφωνεί	 προς	 τη	 φυσική	
διαδοχή	 τους	 (ιστορία),	 τότε	 εξετάζουμε	 τις	 μεταξύ	 τους	 σχέσεις	 όσον	 αφορά	 τη	
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σειρά	 των	 γεγονότων.	 Κάθε	 ασυμφωνία	 ιστορίας	 και	 αφήγησης	 ονομάζεται	
αναχρονία	και	διαιρείται	σε	πρόληψη	και	ανάληψη.	

Με	 βάση	 τα	 παραπάνω	 και	 λαμβάνοντας	 ως	 αφηγηματικό	 παρόν	 την	
εξιστόρηση	 του	 κεντρικού	 επεισοδίου	 της	 αφήγησης,	 δηλαδή	 της	 καταιγίδας	 και	
των	 προσπαθειών	 για	 σωτηρία	 του	 αφηγητή	 και	 της	 μνηστής	 του,	 έχουμε	 τις	
παρακάτω	 αναλήψεις	 (γεγονότα	 που	 ανακαλούνται	 από	 το	 παρελθόν)	 και	
προλήψεις	(γεγονότα	που	πρόκειται	να	συμβούν	στο	μέλλον).				
	
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ:	

α)		2[19.]:	 Αναφορά	 στους	 ηρωικούς	 αλλά	 απελπισμένους	 αγώνες	 του	 ήρωα	
εναντίον	του	κατακτητή	(στ.2-3).		

β)		 4[21.]:	 Αναφορά	 στο	 ευτυχισμένο	 παρελθόν	 της	 παιδικής	 ηλικίας	 του	 ήρωα	
(στ.13-17).		
γ)		 4[21.]:	 Αναφορά	 στην	 τελική	 ήττα,	 τις	 οικογενειακές	 συμφορές	 και	 τον	

εκπατρισμό	του	ήρωα	(στ.29-36).	
δ)		 5[22.]:	Αναφορά	στην	προηγούμενη	μαχητικότητα	του	ήρωα	(στ.6).	
ε)		 5[22.]:	 Αναφορά	 σε	 συμμετοχή	 του	 ήρωα	 σε	 σημαντική	 μάχη	 (Λαβύρινθος)	
(στ.16-20).	
στ)		5[22.]:	 Αναφορά	 στο	 ευτυχισμένο	 παρελθόν	 της	 εφηβικής	 ηλικίας	 του	 ήρωα	
(στ.25-34).	
ζ)		 5[22.]:	 Αναφορά	 στη	 συνειδητοποίηση	 από	 μέρους	 του	 ήρωα	 της	 σκλαβιάς	
(στ.35-42).		

	
Όπως	παρατηρούμε,	οι	αναλήψεις	δεν	εμφανίζονται	με	χρονολογική	ακολουθία·	

κάτι	τέτοιο	θα	ήταν	ασύμβατο	και	προς	την	ψυχική	κατάσταση	του	ήρωα	αλλά	και	
προς	τους	κανόνες	μιας	πειστικής	αφηγηματικής	τέχνης.		

Η	αποκατάσταση	της	χρονολογικής	σειράς	των	αναλήψεων,	η	οποία	παράλληλα	
βοηθά	και	στη	συγκρότηση	της	εσωτερικής	εξέλιξης	του	χαρακτήρα	του	ήρωα	είναι	
η	εξής:	β,	στ,	ζ,	δ,	ε,	α,	γ.	

	
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ:	

α)	 2[19.]:	 Το	 σημείο	 αυτό	 δεν	 αποτελεί	 κυρίως	 πρόληψη,	 γιατί	 πρόκειται	 για	
οραματισμό	του	ήρωα	αναφερόμενο	στο	μεταφυσικό	επίπεδο	και	πάντως	έξω	από	
τα	 πλαίσια	 της	 ιστορίας,	 καθώς	 ο	 ήρωας	 –	 αφηγητής	 είναι	 ακόμα	 ζωντανός	 όταν	
διεξάγει	την	πράξη	της	αφήγησης	μπροστά	σ’	ένα	ακροατήριο	(στ.4-18).		
β)		 5[22.]:	 Αναφορά	 στην	 κατοπινή,	 μετά	 το	 ναυάγιο	 και	 το	 θάνατο	 της	 κόρης,	
θλιβερή	και	άθλια	ζωή	του	ήρωα,	την	οποία	ανακουφίζει	η	«δωρεά»	των	ιδιοτήτων	
στο	χέρι	του	μετά	το	δάκρυ	της	φεγγαροντυμένης	(στ.5-14).	
	
	 Η	χρονολογική	ακολουθία	των	γεγονότων	στην	ιστορία	μπορεί	να	αναδομηθεί	

από	ευθείες	και	πλάγιες	αναφορές	στην	αφήγηση	με	την	εξής	σειρά:	

1.	Παιδική	ηλικία	(β.	4[21]	στ.	13-17).	
2.	Νεότητα	(στ.	5[22]	στ.	25-34).	
3.	Πρώιμες	μάχες	με	τους	Τούρκους	(ζ.	5[22]	στ.	35-42).	
4.	Αναφορά	στην	προηγούμενη	μαχητικότητα	του	ήρωα	(δ.	5[22]	στ.	6).	
5.	Λαβύρινθος	(ε.	5[22]	στ.	16-20).	
6.	Απελπισμένοι	αγώνες	του	ήρωα	εναντίον	του	κατακτητή	(α.	2[19]	στ.	2-3).	
7.		 Τελική	ήττα,	σφαγή	της	οικογένειας,	φυγή	από	την	Κρήτη	(γ.	4[21]	στ.	29-36).	
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8.		 Καταιγίδα.		
9.		 Γαλήνη.	
10.	Εμφάνιση	της	φεγγαροντυμένης.	
11.	Συνέχιση	της	κολύμβησης.	
12.	Ο	μαγικός	ήχος.	
13.	Άφιξη	στην	ακρογιαλιά	και	συνειδητοποίηση	ότι	η	μνηστή	είναι	νεκρή.	
14.	Η	Ανάσταση	(2[19]	στ.	4-18)	–	όχι	κυρίως	πρόληψη	αλλά	ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΌΣ.	
15.	Η	δύναμη	του	χεριού	του	Κρητικού	(5[22]	στ.	5-14).	
	
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ	ΤΟΥ	ΚΡΗΤΙΚΟΥ:	

	 Δεν	είναι	πάντα	εύκολο	να	διακρίνει	κανείς	την	παρουσία	άλλων	κειμένων	μέσα	
στην	ώριμη	 ποίηση	 του	 Σολωμού,	 καθώς	 ο	 ίδιος	 αποφεύγει	 ρητές	 αναφορές,	 όχι	
μόνο	 μέσα	 στα	 ίδια	 τα	 ποιήματα	 αλλά	 και	 στις	 σημειώσεις	 του.	 Εκεί	 όμως	 που	
λείπουν	 οι	 άμεσες	 αναφορές	 του	 ποιητή,	 απαιτείται	 η	 μεγάλη	 καλλιέργεια	 του	
αναγνώστη,	ώστε	να	αναγνωρίσει	μέσα	στο	«σώμα»	του	ποιήματος	εκφραστικούς	
τρόπους	που	παραπέμπουν	σε	άλλα	κείμενα,	τα	οποία	επηρέασαν	τη	σύνθεση.		
	 Στο	 ποίημα	 που	 εξετάζουμε	 σε	 γενικές	 γραμμές	 οι	 διακειμενικές	 σχέσεις	
μπορούν	 να	 χωριστούν	 σε	 ελληνόγλωσσες	 και	 ξενόγλωσσες.	 Στις	 ελληνόγλωσσες	
εντάσσονται:	α)	η	Αγία	Γραφή,	β)	η	μεταβυζαντινή	λαϊκή	ποίηση,	γ)	ο	Ερωτόκριτος	–	
η	κρητική	λογοτεχνία	και	δ)	το	δημοτικό	τραγούδι.	Στις	ξενόγλωσσες	εντάσσονται:	
α)	 η	 ιταλική	 ποίηση	 (Δάντης,	 Πετράρχης	 κ.α.),την	 οποία	 ο	 Σολωμός	 γνώριζε	 πολύ	
καλά,	β)	οι	Άγγλοι	προρομαντικοί	ή	μεταγενέστεροι	ποιητές	(Όσσιαν,	Κόλεριτζ),	γ)	οι	
Γερμανοί	ρομαντικοί	ποιητές	(Γκαίτε,	Σίλλερ,	Νόβαλις)	και	δ)	οι	Γερμανοί	ιδεαλιστές	
φιλόσοφοι	(Καντ,	Σέλλινγκ,	Χέγκελ).		
	
ΤΟ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΗΣ	ΦΕΓΓΑΡΟΝΤΥΜΕΝΗΣ:	

	 Στην	 ποίηση	 του	 Σολωμού	 ένα	 από	 τα	 πιο	 χαρακτηριστικά	 σύμβολα	 που	
εμφανίζεται,	 εκτός	 από	 τον	 Κρητικό,	 και	 σε	 άλλα	 ποιήματά	 του	 είναι	 αυτό	 της	
φεγγαροντυμένης.	 Το	 σύμβολο	 αυτό	 έχει	 συνδεθεί	 με	 το	 βασικό	 θέμα	 του	
ποιήματος	 με	 βάση	 τη	 σημείωση	 του	 Σολωμού	 στο	 χειρόγραφο:	Nel	 Cretense	 é	 l’	
amore	divinizzato.	Οι	μελετητές	του	ποιήματος	έχουν	υποστηρίξει	ποικίλες	απόψεις	
για	 την	 αποκωδικοποίηση	 του	 παραπάνω	 συμβόλου,	 καθεμιά	 από	 τις	 οποίες	
τροποποιεί	την	κατανόηση	του	ποιήματος.		
	 Εδώ	θα	παραθέσουμε	τις	κυριότερες	και	σχετικά	πιο	πρόσφατες	απόψεις	για	το	
σύμβολο	της	φεγγαροντυμένης.	
	
	 Ο	Π.	Μάκριτζ	 γράφει:	 «Μετά	απ’	αυτή	 τη	 λεπτομερή	ανάλυση	 τη	δράσης	 του	
Κρητικού	 μπορεί	 ν’	 αναρωτηθούμε	ποιο	 είναι	 το	βασικό	θέμα	 του	ποιήματος,	 και	
ειδικότερα	τι	σημαίνει	η	«φεγγαροντυμένη».	
	 Ο	Σολωμός	μας	δίνει	μια	απάντηση	στην	πρώτη	ερώτηση,	όταν	λέει	ότι	το	θέμα	
του	 Κρητικού	 είναι	 «ο	 έρωτας	 θεοποιημένος»	 («l’	 amore	 divinizzato»).	 Για	 την	
ερμηνεία	 αυτής	 της	 φράσης	 θα	 πρέπει	 να	 εξετάσουμε	 την	 ταυτότητα	 της	
«φεγγαροντυμένης».		
	 Παλαιότεροι	κριτικοί	υποστήριξαν	ότι	η	«φεγγαροντυμένη»	αντιπροσώπευε	την	
Ελλάδα	ή	την	Ελευθερία.	Η	άποψη	αυτή	γεννήθηκε	ίσως	από	μια	σύγχυση	ανάμεσα	
σε	 δύο	 ξεχωριστές	 γυναικείες	 μορφές	 στους	 Ελεύθερους	 Πολιορκημένους:	 τη	
«Μεγάλη	Μητέρα»	 του	 μέρους	 Γ1	 και	 την	 «κορασιά	 ντυμένη	 στο	 φεγγαρόφωτο»	
στο	 Γ6	 (Πειρασμός).	 Άλλη	 είπαν	 ότι	 πρόκειται	 για	 μια	 αγία	 μορφή,	 ίσως	 την	

το κεντρικό επεισόδιο 
παρόν της ιστορίας 
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Παναγία.	 Άλλοι	 πάλι	 υποστήριξαν	 ότι	 συμβολίζει	 την	αγάπη	 του	 Θεού	 και	 ότι	 ο	
Κρητικός,	ασυνείδητα	ή	όχι,	θυσιάζει	τη	γήινη	αρραβωνιαστικιά	του	για	να	κερδίσει	
την	επαφή	με	μια	θεϊκή	οπτασία.	Μερικοί	κριτικοί	πάλι	υποστήριξαν	την	άποψη	ότι	
η	«φεγγαροντυμένη»	δεν	είναι	άλλη	από	την	αθάνατη	ψυχή	της	αγαπημένης	 του	
Κρητικού,	 που	 για	 ελάχιστο	 χρόνο	 μένει	 πάνω	 απ’	 το	 άψυχο	 σώμα	 και	 τον	
αποχαιρετά	πριν	ανέβει	στους	ουρανούς.	 Σύμφωνα	μ’	αυτή	 τη	θεωρία,	ο	μαγικός	
ήχος	είναι	η	θεία	αρμονία,	καθώς	οι	άγγελοι	καλωσορίζουν	την	ψυχή	στον	ουρανό.		
	 Πιστεύω	 ότι	 αυτή	 η	 τελευταία	 άποψη	 είναι	 πιο	 κοντά	 στην	 αλήθεια,	 αλλά	 η	
πραγματικότητα	 είναι	 λίγο	 πιο	 πολύπλοκη.	 Ας	 θυμηθούμε	 τη	 «φεγγαροντυμένη»	
στο	 Λάμπρο,	 όπου	 η	 περιγραφή	 της	 μοιάζει	 πολύ	 με	 του	 Κρητικού	 και	 που	 ο	
Σολωμός	είχε	πει	ότι	είναι	η	Αφροδίτη.	Η	αλήθεια	είναι	ότι,	ακόμη	κι	αν	δεχτούμε	
ότι	 η	 «φεγγαροντυμένη»	 είναι	 η	 ψυχή	 της	 αρραβωνιαστικιάς,	 έχει	 πια	
μεταμορφωθεί	 στα	 μάτια	 του	 Κρητικού	 σε	 κάτι	 πιο	 αφηρημένο.	 Μοιάζει	 να	 έχει	
γίνει	η	θεϊκή	αρχή	του	Έρωτα,	που	μπορεί	να	εμφανιστεί	με	διάφορες	μορφές:	σαν	
ψυχή	της	γήινης	αγαπημένης,	σαν	Αφροδίτη,	σαν	Παναγία	(ή	μια	άλλη	αγία	από	το	
εικονοστάσι)	ή	κάποια	άλλη	μητρική	μορφή	που	την	ονειρευτήκαμε,	ενώ	βυζαίναμε	
το	γάλα	της	μάνας	μας.	Είναι	μια	ιδανική	μορφή,	εν	μέρει	αφηρημένη	έννοια	και	εν	
μέρει	 δημιούργημα	 των	 ονείρων	 («λογισμός»	 και	 «όνειρο»,	 21.15-16).	 Η	 μορφή	
αυτή	 ήταν	 ίσως	 έμφυτη,	 όπως	 οι	 Ιδέες	 στις	 οποίες	 πίστευε	 ο	 Πλάτων.	 Όσο	
απομακρυνόταν	από	την	παιδική	ηλικία,	τόσο	η	εικόνα	της	χωνόταν	βαθύτερα	στη	
μνήμη	του.		
	 Προς	 το	 τέλος	 του	 ποιήματος	 (22.50),	 ο	 Κρητικός	 υποδεικνύει	 τη	 δύναμη	 του	
Έρωτα	και	του	Θανάτου.	Γιατί	χάρη	στη	συνεργασία	αυτών	των	δύο,	που	κατέληξε	
στο	θάνατο	της	αγαπημένης	του,	μπόρεσε	εκείνος	να	υπερβεί	το	Χρόνο	 (την	άλλη	
δύναμη	που	διαφεντεύει	τη	 ζωή	στη	γη	σύμφωνα	με	τον	άγγελο	στο	Εις	μοναχήν,	
στροφή	 10).	 Παρ’	 όλη	 τη	 βαθιά	 πληγή	 που	 του	 άνοιξε	 ο	 θάνατος	 του	 κοριτσιού,	
μπορεί	τώρα	να	προσμένει	με	χαρά	μια	αιώνια	ευδαίμονα	ύπαρξη	στον	Παράδεισο	
με	την	αγαπημένη	του.	Αυτή	η	αίσθηση	της	ασημαντότητας	της	επίγειας	ζωής,	αν	τη	
συγκρίνει	 κανείς	 με	 την	 αιωνιότητα,	 είναι	 παρόμοια	 με	 τα	 αισθήματα	 που	
εκφράζουν	 κι	 άλλα	 πρόσωπα	 στην	 ποίηση	 του	 Σολωμού,	 όπως	 η	 μοναχή	 στο	 Εις	
μοναχήν	 και	 αρκετοί	 από	 τους	Ελεύθερους	Πολιορκημένους,	 που	 έχασαν	 κι	 αυτοί	
τους	αγαπημένους	τους.	Ο	πάναγνος	έρωτα	του	Κρητικού	για	την	αρραβωνιαστικιά	
του	είναι	αυτός	που	του	επέτρεψε	να	ρίξει	μια	ελάχιστη	ματιά	στην	αιωνιότητα».		
	
	 Εξάλλου,	 ο	Ερατοσθένης	Καψωμένος	 υποστηρίζει:	 «Μέσα	σ’	αυτό	 το	πνεύμα,	
αρραβωνιαστικιά	 του	 ήρωα	 και	 φεγγαροντυμένη	 ενσαρκώνουν	 δύο	 ομοειδείς	 κι	
ωστόσο	αντίπαλες,	στη	συγκεκριμένη	συγκυρία,	αξίες.	Η	κόρη,	στη	συνείδηση	του	
ήρωα,	 ενσαρκώνει	 αξίες	 ηθικοκοινωνικές,	 της	 κατηγορίας	 των	 ανθρώπινων	
δεσμών:σωτηρία	 του	 αδύναμου	 μέλους,	 που	 ταυτόχρονα	 είναι	 η	 αγαπημένη	
μνηστή	του	ήρωα,	αλλά	και	το	μόνο	πολύτιμο	που	του	΄χει	απομείνει	ως	σύνδεσμος	
με	 την	πατρίδα,	 με	 τους	αγώνες,	 με	 τις	 «εγκόσμιες»	αξίες	 στις	 οποίες	 θυσίαζε	 τη	
ζωή	του·	κι	από	την	ατομική	σκοπιά,	ο	μόνος	σκοπός	ύπαρξής	του,	η	προοπτική	της	
ευτυχίας	 του.	 Κι	 όλα	αυτά	δεμένα,	 στη	συγκεκριμένη	συγκυρία,	 με	 το	αγωνιστικό	
(εντέλει	ανταγωνιστικό)	ήθος	του	ήρωα.		
	 Η	 Φεγγαροντυμένη	 ενσαρκώνει	 αξίες	 Κοσμικές	 που	 υπερβαίνουν	 το	 στενά	
εννοούμενο	 ανθρώπινο	 πεδίο:	 τη	 θειότητα	 της	 φύσης	 που	 συντίθεται	 από	 το	
ιδεώδες	 του	 κάλλους	 και	 του	 αγαθού,	 συνδεδεμένα	 με	 το	 καθολικό	 ερωτικό	
πνεύμα	 που	 συνέχει	 το	 Σύμπαν.	 Η	 αναγωγή	 σ’	 αυτή	 την	 υπέρτατη	 αξία,	 της	
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καθολικής	 Κοσμικής	 ενότητας	 («Κοσμικός	 έρωτας»),	 συνιστά	 τον	 πυρήνα	 της	
αντίθεσης	 προς	 τις	 ανθρώπινες	 αξίες	 που	 υπηρετεί	 ο	 Κρητικός.	 Μέσα	 στη	
σύγκρουση	 ανθρώπινων	 αξιών	 και	 αισθημάτων	 προς	 το	 απόλυτο	 αγαθό	 του	
Κοσμικού	Έρωτα,	η	 κόρη	ως	«πολύτιμο	αντικείμενο»,	με	 τις	αισθητικές	 (ομορφιά)	
και	ηθικές	(αγαθό	–	έρωτας)	αξίες	που	κι	αυτή	αντίστοιχα	προς	τη	φυσική	θεότητα,	
αλλά	στα	ανθρώπινα	μέτρα	της,	ενσαρκώνει,	βοηθά	τον	ήρωα,	στην	αποκαλυπτική	
στιγμή	 του	 δράματος,	 να	 πραγματώσει	 την	 αποφασιστική	 υπέρβαση	 από	 το	
ανθρώπινο	στο	Κοσμικό».	
	 	
	 Καταλήγουμε	 με	 μια	 ενδιαφέρουσα	 άποψη	 του	 Δημήτρη	 Μαρωνίτη:	 «Έχουν	
γραφτεί	 πολλά	 και	 αντιφατικά	 –	 παλιά	 και	 πρόσφατα	 –	 για	 τη	 μορφή	 της	
φεγγαροντυμένης	του	Κρητικού,	μορφή	που	φιλοξενείται	και	σε	κάποιο	απόσπασμα	
των	Ελεύθερων	Πολιορκημένων.	Πιστεύω	ότι	η	αινιγματική	Φεγγαροντυμένη	ανήκει	
στο	σύστημα	των	οραματικών	μορφών	που	δοκίμασα	να	ιχνογραφήσω,	ξεκινώντας	
από	 τον	 Ύμνο	 εις	 την	 Ελευθερία	 και	 φτάνοντας	 στη	 Μεγαλόψυχη	 Μητέρα	 των	
Ελεύθερων	Πολιορκημένων.	Τούτο	σημαίνει	ότι	η	σημασία	και	η	σημαντική	της	δεν	
είναι	νόμιμο	–	όπως	κατά	κανόνα	έγινε	και	γίνεται	–	να	αναζητούνται	με	τη	μέθοδο	
της	απομόνωσής	της.	Κι	αν	έχω	δίκιο	ότι	η	κλίμακα	των	οραματικών	μορφών	που	
παρουσίασα	 μας	 ανεβάζει	 προοδευτικά	 από	 το	 ηρωικό	 στο	 ελεγειακό,	 από	 το	
ελεγειακό	 στο	 στοχαστικό,	 από	 το	 στοχαστικό	 στο	 μουσικό	 όραμα,	 τότε	 η	
Φεγγαροντυμένη	 του	 Κρητικού	 θα	 μπορούσε	 να	 εκτιμηθεί	 ως	 προβαθμίδα	 της	
Μεγαλόψυχης	Μητέρας	–	όμως	αυτή	η	υπόθεση	παραμένει	προς	απόδειξη	σε	άλλη	
ευκαιρία».	
	
	

Γ Ε Ν Ι Κ Η 	 Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 	

Ο	ΚΡΗΤΙΚΟΣ	ΤΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	ΣΟΛΩΜΟΥ	

Nel	Certense	e’	l’	Amore	divinizzato	

(από	τις	προσωπικές	σημειώσεις	του	Δ.	Σολωμού)	

(=Στον	Κρητικό	είναι	ο	Θεοποιημένος	Έρωτας)	

	

Ο	«Κρητικός»	του	Σολωμού,	ποίημα	τέλειο	μέσα	στην	αποσπασματικότητά	του,	
είναι	ένα	δημιούργημα	πολύπτυχο,	πολυσύνθετο,	με	λυρικό,	μεταφυσικό,	ερωτικό	
και	 πατριωτικό	 βάθος.	 Ο	 Σολωμός	 δεν	 είχε	 ακόμη	 καταλήξει	 στον	 τίτλο	 του,	
εφαρμόζοντας	την	πάγια	τακτική	του	για	σταδιακή	μετουσίωση	και	καταγραφή	της	
ποιητικής	έμπνευσης,	ακριβώς	γιατί	επιχειρούσε	να	«παντρέψει»	στον	τίτλο	όλες	τις	
νόρμες	 του	 κειμένου	 του.	 Ο	 Πολυλάς	 τιτλοφόρησε	 το	 έργο	 γενικά	 και	 τυπικά.	 Η	
ιταλική	 σημείωση	 όμως	 του	 Σολωμού	 στα	 χειρόγραφα	 του	 ποιήματος,	 αποδίδει	
μέρος	της	λυρικής	του	πεμπτουσίας.	Βάση	της	αφηγηματικής	σύνθεσης	είναι	η	πάλη	
ενός	ανθρώπου	με	τη	φύση	(πρβλ.	Πόρφυρα).	Όμως	ο	ναυαγός	Κρητικός	βρίσκεται	
αντιμέτωπος	 με	 τη	 μανιασμένη	 θάλασσα	 και	 προέρχεται	 από	 μία	 εξαιρετική	
συνθήκη	 (επίθεση	 Τουρκοαιγυπτίων	 στην	 Κρήτη).	Ο	 Σολωμός	 έχει	 ήδη	 στο	 μυαλό	
του	συγχωνευμένο	το	θέμα	των	Ελεύθερων	Πολιορκημένων	και	του	Πόρφυρα.	Του	
πρώτου	 έργου	 είναι	 ήδη	 έτοιμο	 το	 Α΄	 Σχεδίασμα	 (1830),	 όταν	 γράφεται	 ο	
«Κρητικός»,	ενώ	το	δεύτερο	(«Πόρφυρας»)	είναι	μεταγενέστερο	(1849).	Ο	ποιητής	
αλλάζει	 το	 σκηνικό	 χώρο	 κι	 από	 το	Μεσολόγγι	 μεταβαίνει	 στην	 Κρήτη.	 Κρατά	 τις	
θηριωδίες	 των	 Τουρκοαιγυπτίων	 και	 τις	 προσαρμόζει	 με	 την	 απέλπιδα	 πάλη	
ανθρώπου	–	φύσης.	Αργότερα,	πιο	ώριμος	και	κατασταλαγμένος,	θα	κρατήσει	μόνο	
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την	αντιγνωμία	φύσης	–	ανθρώπου	(πρβλ.	Πόρφυρας)	και	θα	καταλήξει	στη	νοερή	
ποιητική	 νίκη	 του	 θανάτου,	 μέσω	 της	 εσωτερικής	 ελευθερίας.	 Θέμα	 που	 ήδη,	
βέβαια,	 είχε	 συλλάβει	 μέσα	 από	 τη	 μανιώδη	 αντίσταση	 των	Μεσολογγιτών	 στον	
Ιμπραήμ.		

Ο	 «Κρητικός»	 είναι	 το	 ποίημα	 του	 θεοποιημένου	 Έρωτα.	 Ο	 ποιητής	 σε	 πολλά	
σημεία	κυματίζει	τη	σημαία	του	ρωμαλέου	πατριωτισμού	του	και	βάζει	τον	ήρωα	–	
αφηγητή	 του	 να	 αναπολεί	 παλιές	 ευτυχισμένες	 στιγμές.	 Κεντρικό	 στοιχείο	 όμως	
είναι	 ο	 Έρωτας.	 Ο	 Κρητικός	 κολυμπά,	 σφίγγοντας	 στον	 κόρφο	 του	 την	
αρραβωνιαστικιά	του.	Δύο	υπερκόσμιες	συνθήκες	γίνονται	το	αδράχτι	για	το	νήμα	
της	 αφήγησης.	 Η	 μία	 είναι	 εικόνα	 και	 η	 άλλη	 ήχος.	 Η	 φεγγαροντυμένη	 και	 το	
γλυκύτατο	άκουσμα,	ό,τι	κι	αν	σημαίνουν	αυτά,	ανυψώνουν	τον	αφηγητή,	άρα	και	
το	δημιουργό	του	στην	υπερκόσμια	σφαίρα.	Κι	αυτός	είναι	ο	σκοπός	του	Σολωμού,	
να	 γνέψει	 δηλαδή	 από	 ένα	 χώρο	 μεταφυσικής	 αναζήτησης·	 Να	 δει	 μέσα	 από	 το	
πρίσμα	 της	 αιωνιότητας	 και	 της	 τελικής	 κρίσης.	 Μπορεί	 η	 κορασιά	 να	 πεθαίνει,	
αλλά	ο		ήρωας	–	ποιητής	είναι	ήδη	λυτρωμένος.	Έχει	ήδη	οραματιστεί	τη	λύτρωση	
στην	κοιλάδα	του	 Ιωσαφάτ.	Αυτή	τη	λύτρωση,	απαλλαγμένη	από	το	πατριωτικό	κι	
ερωτικό	 «βάρος»,	 την	 ξαναβρίσκουμε	 στον	 «Πόρφυρα»	 (1849).	 Σε	 8	 χρόνια	 ο	
Σολωμός	θα	φύγει	λυτρωμένος	μέσα	από	τη	«μαγική»	του	ποίηση.	
	
	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	–	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΒΙΒΛΙΟΥ	

(ΕΠΙΛΟΓΗ	ΤΩΝ	ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ	ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ)	
	
ΕΝΟΤΗΤΑ	1

η
:	

Ο	 «Κρητικός»	 είναι	 ποίημα	 λυρικό	 και	 αφηγηματικό.	 Στην	 ενότητα	 αυτή	 να	
επισημάνετε:	α)	 τον	τρόπο	που	αρχίζει	η	αφήγηση,	β)	 τα	πρόσωπα,	γ)	 τον	τόπο	

που	βρίσκονται,	δ)	τη	σκηνοθετική	εικονοπλασία.		

α)	 Η	 αφήγηση	 αρχίζει	 αιφνίδια	 (ex	 abrupto).	 Ο	 ήρωας	 και	 η	 αγαπημένη	 του	
βρίσκονται	ήδη	στο	πέλαγος	μέσα	στην	τρικυμία,	χωρίς	καμία	εξήγηση	για	το	ποιοι	
είναι	 και	 πως	 βρέθηκαν	 εκεί.	 Η	αναφορά	στην	 καταιγίδα	 δε	 γίνεται	 περιγραφικά,	
αλλά	δραματικά,	με	έκκληση	στο	αστροπελέκι	να	φωτίσει	τα	σκοτάδια.	Η	αφήγηση	
είναι	 εξαιρετικά	 φειδωλή,	 χωρίς	 άχρηστα	 επεξηγηματικά	 στοιχεία,	 για	 να	 έχει	 το	
υπόλοιπο	περιεκτικότητα,	ένταση	και	μυστήριο,	που	θα	γοήτευε	τους	αναγνώστες	
του	 και	 θα	 τους	 καλούσε	 να	 συμμετάσχουν	 στην	 ποίησή	 του.	 Στα	 επόμενα	 θα	
μάθουμε,	μέσω	αναχρονιών,	την	ιστορία	του	Κρητικού.			

β)	Ο	Κρητικός	–	αφηγητής	και	η	κορασιά	–	αρραβωνιαστικιά	 του	Κρητικού	 (το	
μαθαίνουμε	στο	τέλος.	

γ)	Τόπος:	το	πέλαγος	στη	διάρκεια	της	νυχτερινής	καταιγίδας.	
δ)	Σκηνοθετική	εικονοπλασία:	αφηγηματικά	(στ.1),	δραματικά	(στ.2)	και	λυρικά	

(στ.5-6)	(εικόνα	+	μεγαλοπρέπεια	à	δέος:	πρβλ.	χρήση	αριθμού	3	και	πληθυντικού	
αριθμού	–	πέλαγα,	ακρογιαλιές,	βουνά	–	χωρίς	να	γίνεται	φορτική	και	φλύαρη).		
	
	
ΕΝΟΤΗΤΑ	2η:	

1)	Η	ενότητα	αποτελείται	από	δύο	μέρη.	Στο	πρώτο	ο	αφηγητής	προσπαθεί	να	

πείσει	τους	υποθετικούς	ακροατές	για	την	αλήθεια	των	λεγομένων	του.	Γιατί;	Με	

ποιον	τρόπο	προσπαθεί;	Τι	επικαλείται;	
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2[19.],	 στ.1-4:	 επίκληση	 εμπίστευσης	 στο	 υποθετικό	 ακροατήριο,	 για	 να	 τον	
πιστέψουν·	θα	πει	πράγματα	απίστευτα	–	 χρήση	 τριπλού	όρκου	 [στις	 λαβωματιές	
του,	 στους	 σκοτωμένους	 συντρόφους	 του	 (αναλήψεις)	 και	 στην	 ψυχή	 της	
αγαπημένης	 του	 (πρόληψη)].	 Ο	 όρκος	 σαν	 μέσο	 εμπίστευσης	 συναντάται	 στο	
δημοτικό	 τραγούδι	 και	 στην	 κρητική	 λογοτεχνία.	 Αξιοσημείωτα:	 ο	 τριπλός	 όρκος	
(ασύνδετο)	και	το	κλιμακωτό	σχήμα.		

2)	Στο	δεύτερο	μέρος,	που	είναι	σε	παρένθεση,	η	λυρική	αφήγηση	ανάγεται	σε	

επίπεδο	μεταφυσικό.	 Γιατί;	Με	ποιους	διαλέγεται	ο	αφηγητής	 –	ήρωας;	 Τι	 τους	

ρωτάει	 και	 τι	 απαντούν;	 Η	 απάντησή	 τους	 τι	 είδους	 γνωρίσματα	 της	 κόρης	

αναδεικνύει;	Ποια	στοιχεία	φανερώνουν	τα	αισθήματά	της	προς	τον	ήρωα;		

	Παρέκβαση	 –	 μελλοντική	 προβολή	 εαυτού	 του,	 διάλογος	 με	 τους	 πρόσφατα	
αναστημένους.	Αποκαλεί	 την	αγαπημένη	 του	ομορφιά	που	αγιάζει	 (δηλ.	με	ηθική	
σημασία),	 «στη	 θύρα	 της	 Παράδεισος»	 (δίκαιη	 και	 αναμάρτητη),	 στολισμένη	 με	
λουλούδια	 της	 αγνότητας.	 Στ.18	à	 η	 κόρη	 αναζητά	 τον	 αγαπημένο	 της,	 είναι	 το	
ιδανικό	 της	 γυναικείας	 τελειότητας,	 το	 αντικείμενο	 του	 ιδανικού	 έρωτα,	 που	
υμνήθηκε	από	όλη	την	Επτανησιακή	Σχολή.		
	
ΕΝΟΤΗΤΑ	3

η
:	

Εδώ	 η	 αφήγηση	 επανέρχεται	 στην	 αρχική	 σκηνή.	 Να	 συζητήσετε:	 α)	 τη	

μεταστροφή	των	φυσικών	συνθηκών	και	τις	εκφράσεις	που	την	αποδίδουν,	β)	τον	

όρο	«κρυφό	μυστήριο»	σε	σχέση	με	ό,τι	πρόκειται	να	ακολουθήσει,	γ)	το	όραμα	

της	φεγγαροντυμένης	σε	σχέση	με	πιθανές	ερμηνείες	του.		

α)	Από	καταιγίδα	μεταβαίνουμε	στη	γαλήνη.	Η	πανσέληνος	προετοιμάζει	κάτι	
εκπληκτικό,	μεταφυσικό	και	υπερφυσικό.		

β)	Ο	όρος	«κρυφό»:	πρόκειται	για	μία	εμπειρία	προσωπική	του	ήρωα,	αφού	θα	
είναι	ο	μοναδικός	μάρτυρας.	Ο	όρος	«μυστήριο»:	κάτι	ανεξήγητο	με	τους	κανόνες	
της	λογικής	πρόκειται	να	συμβεί.	Η	ψυχή	του	ήρωα	πρόκειται	να	παραλύσει	από	το	
κάλλος	που	θα	ακτινοβολήσει	η	φύση·	θα	χάσει	τη	μάχη	της	αγαπημένης	του,	αλλά	
θα	υψωθεί	στην	αιωνιότητα	της	λύτρωσης.		

γ)	Βλέπε	σελ.	20,	σχόλιο	21	στο	σχολικό	εγχειρίδιο.		
	
ΕΝΟΤΗΤΑ	4η:	

Η	 ενότητα	 καλύπτεται	 με	 το	 όραμα	 της	 φεγγαροντυμένης.	 Να	

παρακολουθήσετε:	α)	Την	περιγραφή	και	την	κίνηση	της	οπτασίας,	β)	τις	σκέψεις	

και	 τα	 συναισθήματα	 του	 ήρωα,	 γ)	 τη	 «φωνή»	 του	 ήρωα	 σε	 σχέση	 με	 τα	

περασμένα	γεγονότα	στην	Κρήτη,	δ)	την	επίκληση	του	ήρωα.	
α)	 Ήδη	 στο	 προηγούμενο	 απόσπασμα	 «θεϊκή	 θωριά»	 (ύπαρξη	 εξαιρετικής	

ομορφιάς,	έξω	από	τα	ανθρώπινα	μέτρα)	–	εδώ:	«κυπαρισσένιο	ανάστημα»	(λυγερή	
κορμοστασιά),	 ιδανικό	 γυναίκας:	 διαθέτει	 ομορφιά	 και	 καλοσύνη	 (δηλ.	 αισθητικό	
και	ηθικό	κάλλος).	Ακόμη	και	τα	άστρα	«αγαλλίασαν»	στη	θέα	του	βλέμματός	της	
(και	 τα	 άψυχα	 σκιρτούν	 από	 χαρά),	 στ.5	 «κι	 ανεί	 …	 ταπεινοσύνη»	 (καταδεικτική	
κίνηση,	 γεμάτη	 εσωτερικό	 πλούτο,	 φιλικά	 αισθήματα	 και	 δείχνει	 τον	 ιδανικό	 της	
κόσμο).		

β)	Ήρωας	–	φεγγαροντυμένη	–	αμοιβαίο	βλέμμα	–	έλξη	(σαν	μαγνητική	βελόνα	
–	στ.10,	ο	ήρωας	νιώθει	ότι	 την	έχει	 ξαναδεί	 (θρησκευτικό	βίωμα,	στ.14),	ερωτικό	
ίνδαλμα	(στ.15),	παιδικό	φανταστικό	βίωμα	(στ.16)	–	κατιούσα	κλίμακα	βιωμάτων:	
θρησκευτικό,	 ερωτικό,	παιδικό	–	όλες	οι	μορφές	εξάρτησης	και	αφιέρωσης	ήρωα.	
Ακόμη	 χύνει	 δάκρυα	 (στ.21),	 αδυναμία	 να	 μιλήσει	 (στ.23-24),	 αισθάνεται	 ότι	 η	
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οπτασία	αντιλαμβάνεται	τις	μύχιες	σκέψεις	του	 (στ.27)	à	πλήρης	εξάρτηση	ήρωα	
επενέργεια	οπτασίας.	

γ)	Αν	μπορούσε	να	αρθρώσει	λέξεις,	θα	έλεγε	για	τον	πόνο	από	την	εποχή	του	
πολέμου	με	τους	Τούρκους	κι	ότι	αυτός	μόνο	σώθηκε	με	το	«χλωρό	κλωνάρι»,	την	
αγαπημένη	του.		

δ)	 Ζητάει	 από	 τη	 Φεγγαροντυμένη	 να	 τον	 βοηθήσει	 να	 σώσει	 το	 κορίτσι	 –	
επίκληση	ενδεικτική	των	θεϊκών	ιδιοτήτων	της	οπτασίας.		
	
ΕΝΟΤΗΤΑ	5

η
:	

Το	όραμα	εξαφανίζεται.	Να	παρακολουθήσετε:	α)	τη	μετάβαση	στο	παρόν	της	

αφήγησης.	 Ποια	 είναι	 η	 κατάσταση	 του	 ήρωα	 «τώρα»;	 β)	 τις	 άλλες	 χρονικές	

μετατοπίσεις	 –	 αναδρομές.	 Ποιες	 πρόσθετες	 πληροφορίες	 δίνουν	 για	 το	

παρελθόν	του	αφηγητή;	γ)	την	επάνοδο	στη	σκηνή	του	ναυαγίου	και	τη	μουσική	

πρόκληση	 της	 φύσης	 (γλυκύτατος	 ήχος).	 Με	 ποιο	 τρόπο	 προσπαθεί	 να	

προσδιορίσει	την	υφή	του	ήχου	ο	αφηγητής	και	πού	καταλήγει;	δ)	Το	δραματικό	

τέλος.	Πώς	συνδέεται	με	την	αρχή	του	ποιήματος;		

α)	 Η	 μετάβαση	 στο	 παρόν	 γίνεται	 με	 τις	 αντιδράσεις	 της	 Φεγγαροντυμένης·	
πρώτα	 χαμογέλασε	 γλυκά	 (συμπάθεια	 προς	 ήρωα),	 έπειτα	 δάκρυσε	 (ίσως	 γιατί	 η	
επίκλησή	 του	 θα	 έμενε	 ανεκπλήρωτη).	 Το	 δάκρυ	 όμως	 που	 αφήνει	 στο	 χέρι	 του	
ήρωα	 à	 πρόληψη	 (στ.5-14)	 –	 αναφορά	 στη	 «μαγική»	 ιδιότητα	 του	 χεριού	 να	
γαληνεύει	το	νου	του	από	τους	εφιάλτες	à	παρόν	–	«τα	κύματα	έσκισα	μ’	αυτό	…»	
(στ.15).	 Αν	 και	 μετά	 την	 εξαφάνιση	 της	 Φεγγαροντυμένης	 επανέρχεται	 η	
θαλασσοταραχή,	ο	ήρωας	όμως	νιώθει	τώρα	ενισχυμένο	το	αγωνιστικό	του	πνεύμα,	
σε	σημείο	που	ξεπερνάει	την	προηγούμενη	πολεμική	του	δράση.		

β)	 Αναλήψεις:	 1)	 στ.6	 (	 αγωνιστικότητα,	 μαχητικότητα	 ήρωα	 εναντίον	 των	
κατακτητών,	2)	στ.16-20	(	δυναμισμός	στην	κρητική	επανάσταση	του	1821,	3)	στ.25-
34	 (	 ευχάριστες	 σκηνές	 εφηβικής	 ηλικίας,	 4)	 στ.35-42	 (	 κατάσταση	 σκλαβιάς	 και	
αγνή	φιλοπατρία	(πλούσιος	εσωτερικός	κόσμος	ήρωα).		

γ)	Ο	«γλυκύτατος	ήχος»	–	νέα	επιβράδυνση,	αποπροσανατολίζει	τον	ήρωα	από	
το	στόχο	του	να	βγει	με	την	κορασιά	στη	στεριά.	Τον	ήχο	τον	προσδιορίζει	αρνητικά,	
λέει	τι	δεν	είναι	με	κλιμακωτό	σχήμα	και	στη	συνέχεια	τι	είναι.	Κάτι	σαν	τον	Έρωτα	
και	 το	 Χάρο	 (κορυφαίες	 ανθρώπινες	 στιγμές).	 Ο	 ήχος	 δηλαδή	 συμβολίζει	 την	
υπέρτατη	 ομορφιά	 της	 φύσης	 κι	 ο	 ήρωας	 συνδεδεμένος	 ισχυρά	 μ΄	 αυτήν	 την	

ομορφιά	τείνει	να	εγκαταλείψει	τον	υλικό	εαυτό	του	και	να	ενωθεί	μαζί	της.	Το	

εγώ	 του	 ανθρώπου	 εδώ	 απορροφάται	 από	 τη	 φύση,	 διαλύεται	 μέσα	 στην	

ευρύτερη	 κοσμικότητα.	 Εκεί	 ο	 άνθρωπος	 μπορεί	 να	 αισθάνεται	 μακάρια,	

απογυμνώνεται	 όμως	 απέναντι	 στις	 αντιμαχόμενες	 φυσικές	 δυνάμεις.	 Η	 διπλή	

ενέργεια	της	φύσης	(βίωση	ομορφιάς	και	αυτοεγκατάλειψη)	μας	αποκαλύπτει	και	

το	 τραγικό	 ως	 μόνιμο	 στοιχείο	 της	 σχέσης	 του	 ανθρώπου	 με	 τη	 φύση.	 Ο	 ήχος	

αποτελεί	 την	 κορύφωση	 των	 δοκιμασιών	 της	 ατομικότητας	 του	 ήρωα,	 το	

ξεπέρασμα	των	οποίων	θα	τον	οδηγήσει	σε	μια	ηθική	ολοκλήρωση.		
δ)	Κυκλική	δομή	ποιήματος	με	δραματικό	τέλος:	το	φτάσιμο	στο	ακρογιάλι	ήταν	

ο	 αρχικός	 στόχος	 του	 ήρωα	 –	 ο	 στόχος	 πραγματοποιήθηκε,	 αλλά	 η	 κορασιά	
πέθανε.		
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ΓΕΝΙΚΕΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ:	

(ΕΠΙΛΟΓΗ)	
(Η	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	ΤΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)	

	
2)	 Να	 εντοπίσετε	 στο	 ποίημα	 ήχους,	φωτισμούς	 –	 χρώματα	 και	 ανθρώπινες	

φωνές	–	ομιλίες.		

Φυσικοί	 ήχοι:	 αρνητικοί	à	 αστροπελέκι,	 βροντή,	 χοχλός	 –	 θετικοί	à	 καρδιά,	
αηδόνι	 κρητικό,	 φιαμπόλι	 (=σουραύλι)	 –	 υπερκόσμιοι	 à	 σάλπιγγα,	 ήχος	
γλυκύτατος.		

Ανθρώπινες	 φωνές	 –	 ομιλίες:	 αφηγητή	 à	 επίκληση	 στο	 αστροπελέκι,	 στη	
Σάλπιγγα,	ερώτημα	στους	αναστημένους,	«εσωτερική»	ομιλία	στη	φεγγαροντυμένη	
–	αναστημένων	à	απάντηση	στον	ήρωα	–	κορασιά	à	τραγούδι	ανάστασης	(όλοι	οι	
άνθρωποι	 –	 στο	 επίγειο	 ή	 υπερκόσμιο	 επίπεδο	 –	 μιλούν	 ποιητικά,	 δεν	 έχουμε	
ανθρώπινη	ομιλία).		

Φωτισμοί	 –	 χρώματα:	 αρνητικοί	 à	 τρία	 (3)	 αστροπελέκια,	 αστραπή,	
αστροπελέκι	που	σκάει	–	θετικοί	à	ολοστρόγγυλο	λαγαρό	φεγγάρι,	άστρο	βραδιού	
κ.α.	–	υπερκόσμιοι	à	δροσάτο	φως,	ναός	…	λαμπιρίζει	κ.α.			

Οι	 ήχοι	 και	 οι	 φωτισμοί	 κινούνται	 σε	 δύο	 (2)	 επίπεδα:	 στο	 ζοφερό	 και	 το	

θαυμαστό·	υποδηλώνουν	την	αντινομική	σχέση	ανθρώπου	–	φύσης.	Οι	αντιθέσεις	

αίρονται	ή	συναιρούνται,	όταν	ο	άνθρωπος	υψώνεται	στο	υπερκόσμιο	επίπεδο.		

3)	 Να	 παρακολουθήσετε	 τη	 δράση	 της	 φύσης	 σε	 σχέση	 με	 τον	 αγώνα	 του	

ήρωα.	

Δράση	 της	φύσης	 σε	 σχέση	με	 τον	αγώνα	 του	ήρωα	διττή.	 Η	φύση	δείχνει	 το	
αρνητικό	 της	 πρόσωπο	 μέσω	 της	 λυσσαλέας	 καταιγίδας.	 Αλλά	 και	 η	 γαλήνη	 της	
φύσης	αρνητική,	αφού	παραλύει	τον	ήρωα	(αν	θεωρήσουμε	τη	Φεγγαροντυμένη	ως	
σύμβολο	 της	 φύσης	 –	 γης).	 Σχέση	 ανθρώπου	 –	 φύσης	 à	 τραγική.	 Αν	 η	
Φεγγαροντυμένη	όμως	 είναι	η	ψυχή	 της	αρραβωνιαστικιάς,	 τότε	 γίνεται	 σύμβολο	
ανώτερων	αξιών.	

Η	αισθητική	ωραιότητα	συμβολίζει	 την	πνευματική	και	ηθική	υπεροχή.	Άρα,	η	
φύση	γίνεται	 για	 τον	ήρωα	 το	μέσο	για	 τη	θέαση	 του	υπερκόσμιου	κάλλους,	που	
οδηγεί	στην	πνευματική	και	ηθική	ολοκλήρωση.		

7)	Αν	η	θρησκεία,	η	πατρίδα,	η	φύση	και	η	γυναίκα	(στην	ιδανική	μορφή	τους)	

είναι	τα	κύρια	θέματα	της	Επτανησιακής	Σχολής,	να	βρείτε	στον	Κρητικό	στοιχεία	
που	 επιβεβαιώνουν	 ότι	 αποτελεί	 χαρακτηριστικό	 ποίημα	 της	 Επτανησιακής	

Σχολής.		

Θρησκευτικό	συναίσθημα:	ανάσταση	νεκρών,	Έσχατη	κρίση,	Παράδεισος.	
Φιλοπατρία	ήρωα:	έμπρακτη	 γενναιότητα	 και	αγωνιστικότητα	απέναντι	 στους	

Τούρκους	(περιγραφές	αναδρομών).	
Φύση:	αντινομική	σχέση	με	άνθρωπο,	αγαθοποιός	δύναμη	και	πηγή	αισθητικής	

απόλαυσης.	
Γυναίκα:	ενσάρκωση	ιδανικής	ομορφιάς	(αρραβωνιαστικιά	–	Φεγγαροντυμένη).		

	
	
	

---------------------------------------------------	
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Μ Ε ΡΟ Σ 	 Δ Ε Υ Τ Ε ΡΟ 	

Γ εώ ρ γ ι ο ς 	 Β ι ζ υ η ν ό ς 	 “ Τ ο 	 Α μ ά ρ τ η μα 	 τ η ς 	 μ η τ ρ ό ς 	 μ ο υ ” 	
	

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 	 Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Ε Σ 	 Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 	

	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	

- Πρόκειται	 για	 το	 διήγημα	 ενός	 θανάσιμου	 λάθους,	 μιας	 ένοχης	 ζωής	 και	 μιας	
λυτρωτικής	εξομολόγησης,	όλα	με	το	μανδύα	της	βιωματικής	αφήγησης.	

- Διήγημα:	 αφηγηματικό	 λογοτεχνικό	 είδος	 συντομότερο	 του	 μυθιστορήματος,	 το	
οποίο	παρουσιάζει	μια	ιστορία	φαινομενικά	πραγματική,	συνθέτοντας	περιστατικά	
και	δίνοντας	έμφαση	σε	ένα	κεντρικό	γεγονός	(θέμα).	

- Ηθογραφία	είναι	 η	 τάση	 της	 νεοελληνικής	 λογοτεχνίας	 για	πιστή	απεικόνιση	 της	
ζωής,	των	ηθών	και	εθίμων	μιας	συγκεκριμένης	ομάδας	ανθρώπων	σε	αγροτικό	ή	
αστικό	περιβάλλον.	

- Ο	τίτλος	του	διηγήματος	περιέχει	τρεις	(3)	ενδείξεις	(2	φανερές	+	1	λανθάνουσα).	
- Δημιουργός	 του	 έργου	 είναι	 ο	 θεμελιωτής	 ουσιαστικά	 του	 νεοελληνικού	

διηγήματος,	αυτός	που	εισήγαγε	την	καινοτομία	της	πρωτοπρόσωπης	αφήγησης	
στην	πεζογραφία.	
	

ΒΑΣΙΚΕΣ	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΔΙΗΓΗΜΑ	

- Βιωματικός	 (αυτοβιογραφικός)	 χαρακτήρας	 του	 κειμένου.	 Αυτοβιογραφικό	

αφηγηματικό	υλικό	από	την	προσωπική	ζωή	και	την	οικογένεια	του	Γ.	Βιζυηνού.	

- Διάλογος	αφηγητή	–	πρωταγωνιστή	και	μητέρας.	Οι	πράξεις	και	τα	λόγια	του	ενός	
προσώπου	επηρεάζουν	το	άλλο	και	αντίστροφα.	

- Διττός	 χαρακτήρας	 του	 διηγήματος:	 α)	 ηθογραφικός	 και	 β)	 ψυχογραφικός	 (με	

διαχρονική	σκιαγράφηση	ψυχικών	καταστάσεων).	

- Κυριαρχία	του	μέτρου	στο	διήγημα.	Ο	Βιζυηνός	διαφυλάσσει	την	αξιοπρέπεια	των	
ηρώων	του,	μετριάζει	 τις	υπερβολές	και	η	λογική	συνυπάρχει	με	 τη	μοίρα	και	 το	
θρησκευτικό	στοιχείο.		

- Δυαδική	αφηγηματική	δομή	στο	διήγημα:	Ανώριμος	αφηγητής	παιδί	à	άγνοια	

μυστικού	 και	 Ώριμος	 αφηγητής	 ενήλικος	 à	 γνώση	 μυστικού	 –	 αυτοκριτική.	

Επίσης,	Φωνή	αφηγητή	–	Φωνή	μητέρας.		

- Δραματική	 εξέλιξη	 της	 ιστορίας	 του	 διηγήματος	 (απρόβλεπτη	 και	 καταλυτική	
μοίρα,	κυρίως	για	τη	μητέρα).	

- Έντονα	 ηθογραφικά	 στοιχεία	 (εικόνα	 μιας	 μικρής	 κοινωνίας	 με	 προλήψεις	 και	
δεισιδαιμονίες,	 χριστιανικά	 και	 εξωχριστιανικά	 σύμβολα,	 λαϊκός	 τύπος	 γύφτου,	
απόψεις	για	την	αξία	της	γονικής	ανατροφής).	

- Πρωτοπρόσωπη	αφήγηση	με	εσωτερική	κυρίως	εστίαση.	

- Αξιοσημείωτη	στο	διήγημα	του	Βιζυηνού	είναι	η	χρήση	του	ελεύθερου	πλαγίου	

λόγου,	 όπου	 ο	 λόγος	 του	 αφηγητή	 αναμειγνύεται	 με	 το	 λόγο	 της	 μητέρας.	

Έχουμε	δηλαδή	 την	εντύπωση	πως	μιλά	ο	αφηγητής,	 ενώ	ουσιαστικά	αποδίδει	
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τα	λόγια	ή	τις	σκέψεις	της	μητέρας	του.	Ο	ελεύθερος	πλάγιος	λόγος	εξυπηρετεί	

την	αναπαράσταση	της	εσωτερικής	εμπειρίας	του	αφηγηματικού	προσώπου.	

	

1η	ΕΝΟΤΗΤΑ	

Η	ΠΛΑΝΗ	

1
η
	σκηνή:	Δομή	της	οικογένειας	του	αφηγητή	–	συγγραφέα	και	προτίμηση	της	

μάνας	στην	Αννιώ.	

2η	σκηνή:	Ψυχική	φόρτιση	και	προσπάθεια	της	μάνας	να	σώσει	την	κόρη.	

	

Αφήγηση	ευθύγραμμη	χωρίς	αναχρονίες	

1. Η	ενότητα	 ξεκινά	με	ΠΛΑΝΗ	 του	αφηγητή	 («άλλη	αδερφή	δεν	είχαμε	παρά	μόνο	
την	 Αννιώ»).	 Η	 πλάνη	 καθίσταται	 αληθοφανής	 από	 την	 οπτική	 γωνία	 του	
ανώριμου	αφηγητή	παιδιού	–	Γιωργή.		

2. Μας	δίνεται	η	εντύπωση	ότι	η	αφήγηση	είναι	ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ,	έως	ότου	διαβάζουμε	
«ενθυμούμαι	τους	μαύρους...»,	οπότε	καταλαβαίνουμε	ότι	πρόκειται	για	αφήγηση	
του	 παρελθόντος	 (σ’	 αυτό	 συντελεί	 και	 ο	 παρατατικός	 των	 ρημάτων	 στην	 1η	
ενότητα).	

3. Ο	αφηγητής	 κρύβεται	πίσω	από	 το	α΄	πληθυντικό	πρόσωπο	στην	αρχή.	 Συστήνει	
την	 οικογένεια,	 πληροφορεί	 για	 το	 θάνατο	 του	 πατέρα	 και	 εξηγεί	 την	 ιδιαίτερη	
θέση	της	Αννιώς	στο	σπίτι.	

4. Ο	 αφηγητής	ΑΥΤΟΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ	 για	 πρώτη	 φορά	 («όπως	 ήμεθα	 και	 εγώ	 και	 οι	
άλλοι...»),	διατηρεί	όμως	την	ΑΝΩΝΥΜΙΑ	του,	ώσπου	αυτοσυστήνεται	στη	σελίδα	
142	 («ο	 Γιωργής	 ήμην	 εγώ»).	 Η	 ανωνυμία	 του	 αφηγητή	 στην	 1η	 ενότητα	
επικεντρώνει	την	προσοχή	του	αναγνώστη	στην	Αννιώ.	

5. Ο	Γιωργής	όσο	καλή	διάθεση	κι	αν	έχει,	εισπράττει	τη	«φανατική»	αφοσίωση	την	
μάνας	 στην	 Αννιώ	 ως	 απόρριψη	 των	 άλλων	 παιδιών	 της	 (αυτό	 από	 την	 οπτική	
γωνία	του	ανώριμου	αφηγητή	παιδιού).	

6. Η	βαριά	ατμόσφαιρα	αποφορτίζεται	με	τα	λόγια	του	χοντρού	κουρέα	–	γιατρού	και	
την	 ειρωνική	 παρατήρηση	 του	 αφηγητή.	 Ο	 αναγνώστης	 παρακολουθεί	 την	
εκμετάλλευση	του	πόνου	των	ανθρώπων.	

7. Η	μάνα	φτάνει	σε	απόγνωση	στην	προσπάθειά	της	να	σώσει	την	Αννιώ.	
	

2η	ΕΝΟΤΗΤΑ	

Η	ΜΑΝΑ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΑΡΡΩΣΤΗ	ΑΝΝΙΩ	ΚΑΙ	ΤΟ	ΓΙΩΡΓΗ	ΣΤΗΝ	ΕΚΚΛΗΣΙΑ	

	

1. Ο	αφηγητής	κρύβεται	πίσω	από	την	πρωταγωνίστρια	μάνα,	η	οποία	κινεί	το	νήμα	
της	αφήγησης,	 αλλά	 και	 ο	 ίδιος	 δεν	 μένει	 αμέτοχος	 (βλ.	 σελ.	 129	 στην	αρχή	 της	
ενότητας).	

2. Ο	Βιζυηνός	δείχνει	εξαιρετικές	ψυχογραφικές	ικανότητες.	Η	κατάσταση	της	Αννιώς	
επηρεάζει	τις	εναλλαγές	στα	συναισθήματα	της	μητέρας	(λύπη	–	χαρά,	αισιοδοξία	
–	απαισιοδοξία).	
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3. Ο	 αφηγητής	 παρατηρεί	 και	 σχολιάζει	 τους	 κοινωνικούς	 θεσμούς	 και	 τις	
παραδόσεις	 που	 επικρατούσαν	 για	 την	 αντιμετώπιση	 μιας	 ασθένειας	 (σσ.	 129	 –	
130).	 Είναι	 λοιπόν	 άξιο	 ενδιαφέροντος	 το	 λαογραφικό	 στοιχείο	αυτό.	 Πρόκειται	
για	 τον	 τρόπο	 που	 προσεγγίζει	 η	 λαϊκή	 ψυχή	 αντιλήψεις,	 δοξασίες,	 προλήψεις,	
δεισιδαιμονίες.		

4. Στη	 σελίδα	 131	 με	 το	 «ενθυμούμαι»	 έχουμε	 μετάβαση	 στην	 οπτική	 γωνία	 του	
ώριμου	 αφηγητή	 και	 διαπιστώνουμε	 για	 άλλη	 μια	 φορά	 ότι	 η	 αφήγηση	 είναι	
αναδρομική	 και	 όχι	 συγχρονική.	 Από	 δω	 και	 πέρα	 παρακολουθούμε	 έναν	
πρωτοπρόσωπο	δραματοποιημένο	αφηγητή	–	πρωταγωνιστή	του	δράματος	που	
εξελίσσεται	στην	εκκλησία.	

5. Στην	 αρχή	 της	 σελίδας	 133	 κ.ε.	 η	 οπτική	 γωνία	 μεταβάλλεται	 και	 πάλι.	 Μιλά	 ο	
ανώριμος	 αφηγητής	 –	 παιδί.	 Αρχίζει	 να	 πλέκεται	 το	 νήμα	 της	 αμφισβήτησης	 της	
αγάπης	της	μάνας.	
	

3
η
	ΕΝΟΤΗΤΑ	

ΕΠΙΚΛΗΣΗ	ΣΤΗΝ	ΨΥΧΗ	ΤΟΥ	ΝΕΚΡΟΥ	ΠΑΤΕΡΑ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΣΩΤΗΡΙΑ	ΤΗΣ	ΑΝΝΙΩΣ		

ΚΑΙ	ΘΑΝΑΤΟΣ	ΤΟΥ	ΑΡΡΩΣΤΟΥ	ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ	

1η	σκηνή:	Η	αποχώρηση	από	την	εκκλησία.	

2η	σκηνή:	Η	επίκληση	στην	ψυχή	του	πατέρα	και	ο	θάνατος	της	Αννιώς.	

	

1. Ο	αναγνώστης	στην	αρχή	της	3ης	ενότητας	δεν	είναι	σίγουρος	για	την	οπτική	γωνία	
της	 αφήγησης	 (μιλά	 το	 παιδί	 ή	 ο	 ώριμος	 αφηγητής;).	 Η	 αφήγηση	 πάντως	 είναι	
μεταγενέστερη	 των	γεγονότων,	αν	και	 κάποιες	φορές	μοιάζει	συγχρονική.	Έτσι,	ο	
αναγνώστης	συμπάσχει	με	τους	πρωταγωνιστές,	ενώ	ο	Βιζυηνός	άλλοτε	μας	γνέφει	
ως	ώριμος	άνδρας	και	άλλοτε	ως	ανώριμο	παιδί,	διευκολύνοντας	την	πλοκή	με	την	
ενήλικη	γνώση	του	ή	την	ανήλικη	παιδική	του	άγνοια.	

2. Η	 ενότητα	 καταλήγει	 στην	 κορύφωση	 του	 δράματος	 για	 την	 οικογένεια	 του	
αφηγητή,	δηλαδή	το	θάνατο	της	Αννιώς.		

3. Οι	 σελίδες	 134	 –	 135	 αποτελούν	 την	 πρώτη	 σοβαρή	 αναχρονία	 του	 έργου	 μας.	
Είναι	 η	 αναδρομική	 αφήγηση	 της	 σκηνής	 με	 το	 γύφτο,	 η	 οποία	 λειτουργεί	
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΑ	 για	τον	αναγνώστη	και	ως	ΓΕΦΥΡΑ	για	την	τελική	δραματική	σκηνή	
του	θανάτου	 της	Αννιώς.	 Στην	αρχή	 της	σελίδας	136	ο	αφηγητής	 επιστρέφει	 στο	
παρόν	 της	 αφήγησης	 (με	 το	 ρήμα	 «εμοιρολόγει»).	 Ο	 γύφτος,	 τύπος	 λαϊκός,	
παρουσιάζεται	με	διάφορες	μορφές	σε	κείμενα	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας.	Στο	
«Σιούλα	 τον	 Ταμπάκο»	 του	 Δημητρίου	 Χατζή	 ως	 σύμβολο	ανθρωπιάς,	 ενώ	 στην	
«Ιερά	οδό»	 του	Άγγελου	Σικελιανού	ως	σύμβολο	βαρβαρότητας	και	διαστροφής.	
Στο	 Βιζυηνό	 η	 μορφή	 του	 προξενεί	 φόβο,	 ενώ	 η	 συμπεριφορά	 του	φανερώνει	

απλότητα.	 Επειδή	 όμως	 συνδέεται	 με	 τον	 πεθαμένο	 πατέρα,	 η	 παρουσία	 του	
οποίου	 είναι	 έντονη	 σ’	 όλη	 τη	 σκηνή,	 προοικονομεί	 κι	 αυτός	 ένα	 δυσάρεστο	
γεγονός.	

4. Υπάρχει	 και	 άλλη	 αναδρομή	 στη	 σελίδα	 137,	 η	 οποία	 «σπάει»	 την	 ευθύγραμμη	
παρουσίαση	των	γεγονότων	(«τότε	μου	ήλθεν	εις	τον	νουν...ευδαιμονίαν»).	
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4η	ΕΝΟΤΗΤΑ	

ΤΑ	ΓΕΓΟΝΟΤΑ	ΜΕΤΑ	ΤΟ	ΘΑΝΑΤΟ	ΤΗΣ	ΑΝΝΙΩΣ,		

ΟΙ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ	ΤΗΣ	ΜΗΤΕΡΑΣ	ΝΑ	ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ	ΤΑ	ΠΑΙΔΙΑ	ΤΗΣ,	ΟΙ	ΔΥΟ	ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ	

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ,		

Η	ΣΩΤΗΡΙΑ	ΤΟΥ	ΑΦΗΓΗΤΗ	ΑΠΟ	ΤΗ	ΜΗΤΕΡΑ	ΤΟΥ	ΣΤΟ	ΠΟΤΑΜΙ	ΚΑΙ	Ο	ΞΕΝΙΤΕΜΟΣ	

ΤΟΥ	

1η	σκηνή:	Η	μάνα	θρηνεί	τη	νεκρή	της	κόρη	και	παλεύει		

να	μεγαλώσει	τα	υπόλοιπα	παιδιά,	έχοντας	οικονομικές	δυσχέρειες.	

2η	σκηνή:	Δύο	υιοθεσίες	κοριτσιών	από	τη	μάνα	ως	αντιστάθμισμα	του	θανάτου	

της	Αννιώς.	

3
η
	σκηνή:	Το	περιστατικό	στο	ποτάμι	και	η	διάσωση	του	αφηγητή	από	τη	μάνα	

του.	

4η	σκηνή:	Ο	αφηγητής	στην	ξενιτιά.	

	

Η	ενότητα	του	ελεύθερου	πλάγιου	λόγου	

1. Η	 αναδρομική	 αφήγηση	 του	 πένθους	 του	 πατέρα	 από	 τη	 μάνα	 («πολλοί	 είχον	
κατηγορήσει...πλην	 σιγηλά	 δάκρυα»)	 λειτουργεί	 ως	 ΣΥΓΚΡΙΣΗ	 με	 το	 πένθος	 της,	
όταν	πεθαίνει	η	Αννιώ	(βλέπε	στην	αρχή	της	ενότητας).					

2. Μετά	 το	 θάνατο	 της	 Αννιώς	 η	 ζωή	 συνεχίζεται.	 Στη	 μητέρα	 συνυπάρχουν	 δύο	
αντιθετικές	δυνάμεις:	παραίτηση	μετά	το	θάνατο	της	Αννιώς	και	δραστηριοποίηση	
ευθυνών	εργασίας,	όταν	αρχίζουν	να	αντιμετωπίζουν	προβλήματα	επιβίωσης	στην	
οικογένεια.	

3. Το	πρώτο	παράδειγμα	ελεύθερου	πλάγιου	λόγου	εμφανίζεται	στη	σελίδα	139	σε	
δύο	 συνεχόμενες	 παραγράφους	 («επί	 πολύν	 χρόνον...ξύλον	 απελέκητον»).	 Ο	
αφηγητής	 μιλάει	 αρχικά	 σε	 α΄	 πληθυντικό	 πρόσωπο	 εκ	 μέρους	 των	 υπόλοιπων	
μελών	της	οικογένειας.	Στη	συνέχεια,	η	φωνή	του	αφηγητή	μπλέκεται	με	εκείνη	της	
μητέρας	και	η	ανάμειξη	αυτή	είναι	 τόσο	έντονη	στη	2η	παράγραφο,	ώστε	οι	δύο	
φωνές	 δεν	 ξεχωρίζουν.	 Στο	 τέλος	 ακούγεται	 και	 μια	 παροιμία	 σε	ΑΠΛΟ	 ΠΛΑΓΙΟ	
ΛΟΓΟ.		

4. Στην	 αρχή	 της	 β΄	 σκηνής	 της	 ενότητας	 παρακολουθούμε	 την	 υιοθεσία	 ενός	
κοριτσιού	 από	 τη	 μάνα.	 Η	 ίδια	 δείχνει	 στοργή	 και	 αφοσίωση	 στο	 νέο	 μέλος	 της	
οικογένειας,	αλλά	και	πίστη	και	προσήλωση	στον	 ιερό	σκοπό	της	ανατροφής	 του	
παιδιού,	 εν	 αντιθέσει	 με	 τον	 ΚΑΚΟ	 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	 ΤΗΣ	 ΘΕΤΗΣ	 ΚΟΡΗΣ	 (πρβλ.	 σελ.	
141).	

5. Στη	 σελίδα	 141	 έχουμε	 εξωτερική	 εστίαση	 και	 παράλειψη	 γεγονότων	 («εγώ	
έλειπον...οίκον	 μας»).	 Επίσης,	 αμέσως	 παρακάτω	 σημειώνουμε	 επιτάχυνση	 της	
πλοκής	(«πριν	δε	κατορθώσω...της	οικογενείας	μας»).	

6. Η	γ΄	σκηνή	της	ενότητας	είναι	ολόκληρη	μια	ΑΝΑΔΡΟΜΗ	ΣΤΟ	ΠΑΡΕΛΘΟΝ.	Η	σκηνή	
αυτή	εξυπηρετεί	3	στόχους:	α)	Φανερώνει	τη	στενότερη	σχέση	αφηγητή	–	μάνας,	
β)	Η	διάσωση	του	αφηγητή	από	τη	μητέρα	του	αποδεικνύει	την	αγάπη	της	κυρίως	
προς	αυτόν	 και	 γενικά	προς	όλα	 τα	παιδιά	 της,	 γ)	Προοικονομεί	 την	αποκάλυψη	
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του	μυστικού,	αποδέκτης	του	οποίου	θα	είναι	ο	αφηγητής,	που	στο	πρόσωπό	του	η	
μάνα,	μετά	τις	υποσχέσεις	του,	ΕΝΑΠΟΘΕΤΕΙ	ΟΛΕΣ	ΤΙΣ	ΕΛΠΙΔΕΣ	ΤΗΣ.	

7. Στην	 4η	 σκηνή	 παρακολουθούμε	 τη	 δύναμη	 του	 μητρικού	 ενστίκτου,	 το	 οποίο	
αποδεικνύεται	 τις	 περισσότερες	 φορές	 αλάνθαστο,	 καθώς	 και	 τη	 δύναμη	 της	
υπόσχεσης,	που	κατευθύνει	τις	ανθρώπινες	σχέσεις	(βλ.	κυρίως	στη	σελίδα	143	την	
τελευταία	παράγραφο).	

8. Η	 4η	 ενότητα	 ολοκληρώνεται	 με	 ελεύθερο	 πλάγιο	 λόγο	 και	 μια	 κατακλείδα	 σε	
κλασικό	ευθύ	λόγο.	
	

5
η
	ΕΝΟΤΗΤΑ	

Η	ΜΗΤΕΡΑ	ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ	ΣΤΟ	ΓΙΟ	ΤΗΣ	ΤΟ	ΜΥΣΤΙΚΟ	ΠΟΥ	ΕΚΡΥΒΕ	ΧΡΟΝΙΑ	

1η	σκηνή:	Η	διάψευση	των	προσδοκιών	του	συγγραφέα,	που	γυρίζοντας	από	την	

ξενιτιά		

περίμενε	μια	κατάσταση	διαφορετική,	αλλά	και	της	μητέρας	που	περίμενε	ένα	

συμπαραστάτη.	

2
η
	σκηνή:	Η	αποκάλυψη	του	φοβερού	μυστικού	από	τη	μητέρα	στο	Γιωργή.	

	

Μεταδιηγητική	και	εγκιβωτισμένη	αφήγηση	

1. Στην	5η	ενότητα	ο	αφηγητής	είναι	ομοδιηγητικός	με	εσωτερική	εστίαση.	Σε	κάποιο	
σημείο	 όμως	 της	 1ης	 σκηνής	 («η	 θετή	 μου	 αδελφή...αντιπάθειαν»)	 –	 σελ.	 145,	 ο	
αφηγητής	 δείχνει	 να	 γνωρίζει	 πράγματα	 που	 συνέβησαν	 στη	 διάρκεια	 της	
απουσίας	 του.	Η	 διευρυμένη	αυτή	 οπτική	 γωνία	 τον	 εντάσσει	 πλησιέστερα	προς	
έναν	παντογνώστη	αφηγητή,	έστω	και	στιγμιαία.	

2. Στην	5η	ενότητα	τα	λόγια	της	μητέρας	δίνονται	σε	πλάγιο	λόγο,	ενώ	οι	σκέψεις	της	
σε	ελεύθερο	πλάγιο	λόγο.	

3. Στην	 1η	 σκηνή	η	μητέρα	μεταχειρίζεται	 κάποια	 επιχειρήματα,	 για	 να	αντικρούσει	
την	 άρνηση	 του	 Γιωργή	 να	 δεχτεί	 τη	 2η	 θετή	 κόρη.	 Τα	 επιχειρήματα	 αυτά	
προσφέρουν	 2	 σημαντικά	 μηνύματα:	 α)	 Αληθινός	 γονιός	 είναι	 όχι	 εκείνος	 που	
γεννά,	αλλά	 εκείνος	που	ανατρέφει	 και	 β)	 Το	μεγαλείο	 ενός	ανθρώπου	φαίνεται	
από	τη	δυνατότητά	του	να	αντιμετωπίζει	τα	δύσκολα.	

4. Στη	 2η	 σκηνή	 ο	 αφηγητής	 παραδίδει	 τη	 σκυτάλη	 της	 αφήγησης	 στη	 μάνα.	 Η	
αναδρομική	 αφήγηση	 του	 αμαρτήματος	 από	 μέρους	 της	 είναι	 ΜΙΑ	

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗ	 ΙΣΤΟΡΙΑ,	 ΔΟΣΜΕΝΗ	 ΜΕ	 ΜΕΤΑΔΙΗΓΗΤΙΚΟ	 ΤΡΟΠΟ	 (δηλαδή	 μια	
αφήγηση	 μέσα	 στην	 αφήγηση,	 με	 αφηγητή	 ένα	 πρόσωπο	 διαφορετικό	 από	 τον	
κεντρικό	αφηγητή	του	κειμένου).	

5. Ο	 Γιωργής	 γίνεται	 ο	 αποδέκτης	 της	 φοβερής	 αποκάλυψης	 της	 μητέρας	 του.	
Επομένως,	καταλαβαίνουμε	την	αδυναμία	και	εμπιστοσύνη	της	στο	πρόσωπό	του	
και	σε	βαθμό	μεγαλύτερο	από	τα	άλλα	της	παιδιά.		

6. Η	αναδρομή	από	τη	μητέρα	σε	παρελθόντα	γεγονότα	δεν	έχει	στόχο	την	επίταση	
της	αγωνίας	του	αναγνώστη.	Φανερώνει	τη	δική	της	ψυχική	ένταση	και	ανάγκη	να	
εκθέσει	 όλη	 την	 αλήθεια.	 Θέλει	 να	 αποκαλύψει	 το	 μυστικό	 ΟΧΙ	 ΤΟΣΟ	 ΓΙΑ	 ΝΑ	
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ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙ	ΤΑ	ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ	ΤΟΥ	ΓΙΩΡΓΗ	ΑΠΕΝΑΝΤΙ	ΣΤΟ	ΚΑΤΕΡΙΝΙΩ,	ΟΣΟ	ΓΙΑ	

ΝΑ	ΒΡΕΙ	ΚΑΠΟΙΟΝ	ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟ	ΣΤΗ	ΔΥΣΚΟΛΗ	ΠΟΡΕΙΑ.		
7. Η	αποκάλυψη	του	μυστικού	και	η	εναγώνια	προσπάθεια	της	μητέρας	για	εξιλέωση,	

μέσω	 της	 αγάπης	 της	 για	 τα	 κορίτσια,	 θυμίζουν	 ΗΡΩΑ	 ΑΡΧΑΙΑΣ	 ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ.	 Ο	
τραγικός	ήρωας	διαπράττει	πολλές	φορές	σφάλματα,	κάποια	αμαρτία,	χωρίς	να	το	
γνωρίζει.	 Για	 να	 εξιλεωθεί	 πρέπει	 να	 δοκιμαστεί	 και	 να	 τιμωρηθεί,	 αφού	
προκάλεσε	την	οργή	των	θεών.	Στο	τέλος	όμως	έρχεται	η	ΛΥΤΡΩΣΗ.	Λύτρωση	για	
τη	μάνα	είναι	η	κατανόηση	του	Γιωργή,	αφού	μοιράστηκε	μαζί	του	το	βάρος	της	

παλιάς	της	αμαρτίας.	

		
6
η
	ΕΝΟΤΗΤΑ	

Η	ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΗΣ	ΜΑΝΑΣ	ΣΤΟΝ	ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ	

	

Επίλογος	–	Έξοδος	στο	δράμα		

1. Η	 αφήγηση	 σε	 ολόκληρη	 την	 6η	 ενότητα	 είναι	 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ	 –	 ΓΡΑΜΜΙΚΗ	 και	
γίνεται	υπό	την	οπτική	γωνία	του	ώριμου	αφηγητή,	ο	οποίος	έχει	πλέον	αντιληφθεί	
την	 παιδική	 του	 πλάνη,	 αλλά	 έχει	 μάθει	 και	 το	 καλά	 κρυμμένο	 για	 28	 χρόνια	
μυστικό	της	μητέρας	του.		
	

-------------------------------------------------------	
	

ΗΘΟΓΡΑΦΗΣΗ	ΗΡΩΩΝ		

	

1. Στο	 συγκεκριμένο	 διήγημα	 του	 Γ.	 Βιζυηνού	 μόνο	 δύο	 είναι	 οι	 πρωτεύοντες	 και	
ολοκληρωμένοι	 χαρακτήρες:	 α)	 ο	 αφηγητής	 –	 Γιωργής	 και	 β)	 η	 μητέρα	 του	
Δεσποινιώ.	Τα	υπόλοιπα	πρόσωπα	είναι	ή	δευτερεύοντα	ή	βοηθητικά.	

2. Οι	πρωτεύοντες	χαρακτήρες	έχουν	πολύπλοκη	ψυχοσύνθεση	και	βασανίζονται	από	
ενοχές	και	εσωτερικές	συγκρούσεις.	

3. Η	 δράση	 της	 μητέρας	 και	 η	 δράση	 του	 αφηγητή	 –	 γιου	 είναι	 αλληλένδετες	 και	
αλληλοεπηρεαζόμενες.	Και	οι	δύο	χαρακτήρες	–	κυρίως	αυτός	του	αφηγητή	–	είναι	
εξελισσόμενοι.	 Ο	 Γιωργής	 παρουσιάζεται	 σε	 δύο	 διαφορετικές	 ηλικίες	 (ανώριμη	
παιδική	–	ώριμη	ενήλικη),	ενώ	η	Δεσποινιώ	εξελίσσεται	μέσω	της	τραγικότητάς	της	
και	του	μεγάλου	μυστικού	που	κρύβει	μέσα	της.	

4. Ο	Βιζυηνός	δεν	περιγράφει	τα	εξωτερικά	χαρακτηριστικά	των	προσώπων,	αλλά	τα	
ψυχογραφεί,	εκθέτοντας	τη	συμπεριφορά,	τις	πράξεις	και	τις	σκέψεις	τους.	
	

Ο	ΑΦΗΓΗΤΗΣ	–	ΓΙΩΡΓΗΣ	

Ο	 Γ.	 Βιζυηνός	μιλά	στο	 διήγημα	με	 τη	φωνή	 του	 Γιωργή.	Πρόκειται	 για	 έναν	
αφηγητή	 που	 ταυτίζεται	 με	 το	 συγγραφέα,	 ήδη	 από	 το	 γεγονός	 της	 συνωνυμίας	
τους.	 Παρακολουθούμε	 λοιπόν	 έναν	 πρωτοπρόσωπο	 ομοδιηγητικό	 –	
αυτοδιηγητικό	 αφηγητή,	 ο	 οποίος	 με	 εσωτερική	 κυρίως	 εστίαση	 παρουσιάζει	 τα	
γεγονότα	με	δυαδική	οπτική	γωνία.	Στην	αρχή	συναντάμε	τον	ανώριμο	αφηγητή	–	
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παιδί	 και	 προοδευτικά	 καταλήγουμε	 στον	ώριμο	αφηγητή	–	 ενήλικα.	 Εκείνο	 που	
φαίνεται	να	απασχολεί	το	μικρό	Γιωργή	και	γίνεται	βασικός	θεματικός	άξονας	του	
κειμένου	είναι	η	επιβεβαίωση	της	μητρικής	αγάπης	στο	πρόσωπό	του.	Πάνω	στο	
θέμα	αυτό	ο	ανώριμος	αφηγητής	περιγράφει	διάφορα	περιστατικά,	 τα	οποία	και	
διαμόρφωσαν	 την	 ευαίσθητη	 ψυχολογία	 του	 και	 την	 επιπόλαιη	 κρίση	 του	 (π.χ.	
αφοσίωση	της	μάνας	στην	Αννιώ,	προσευχή	της	μάνας	στην	εκκλησία,	αυτοθυσία	
της	 μάνας	 στα	 ορμητικά	 νερά	 του	 ποταμού	 κ.α.).	 Κάποια	 στιγμή	 τη	 σκυτάλη	
παίρνει	 ο	 ώριμος	 αφηγητής.	 Ο	 Γιωργής	 ταξιδεύει	 στα	 ξένα	 και	 όταν	 επιστρέφει	
είναι	ολοφάνερη	η	εξέλιξη	του	χαρακτήρα	του	σε	επίπεδο	μόρφωσης,	καλλιέργειας	
ψυχής	και	ωριμότητας.	Σ’	αυτή	τη	δεύτερη	φάση	ο	ήρωάς	μας	γίνεται	κοινωνός	του	
μεγάλου	δράματος	της	μάνας	του,	η	οποία	κουβαλά	ένα	θανάσιμο	μυστικό	για	28	
χρόνια.	Ο	ώριμος	αφηγητής	 γίνεται	 συνοδοιπόρος	 του	δράματος	αυτού	 και	 ίσως	
είναι	και	αυτό	μέρος	της	ολοκλήρωσης	της	προσωπικότητάς	του.		

	
Η	ΜΗΤΕΡΑ	–	ΔΕΣΠΟΙΝΙΩ	

Η	μάνα	του	Γιωργή	είναι	αναμφισβήτητα	ένα	τραγικό	πρόσωπο.	Κρύβει	μέσα	
της	ένα	 τρομερό	μυστικό:	 την	εξ	αμελείας	δολοφονία	 του	 ίδιου	 της	 του	παιδιού.	
Όλες	οι	πράξεις	και	τα	συναισθήματά	της	υπαγορεύονται	και	επισκιάζονται	από	το	
δραματικό	 αυτό	 γεγονός.	 Στο	 πρώτο	 μέρος	 του	 διηγήματος	 τη	 γνωρίζουμε	 μέσα	
από	τη	φωνή	του	αφηγητή	–	παιδιού	και	σε	ορισμένα	σημεία	από	τα	σχόλια	του	
ώριμου	 αφηγητή.	 Στο	 δεύτερο	 μέρος	 ακολουθεί	 ο	 δραματικός	 διάλογος	 με	 τον	
ενήλικο	 πια	 γιο	 της,	 που	 καταλήγει	 στην	 άμεση	 ομολογία	 του	 αμαρτήματός	 της.	
Στο	 σημείο	 αυτό	 και	 προκειμένου	 να	 γίνει	 αυτή	 η	 αποκάλυψη,	 ο	 αφηγητής	
παραδίδει	 τη	σκυτάλη	 της	αφήγησης	στη	μάνα	 (περίπτωση	αφήγησης	μέσα	στην	
αφήγηση	–	ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ	–	ΜΕΤΑΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ	ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ	–	πρβλ.	5η	
ενότητα	κειμένου).	

Η	μάνα	σε	όλο	το	διήγημα	επιδίδεται	σε	μια	αγωνιώδη	προσπάθεια,	αυτή	της	
εξιλέωσης	για	το	αμάρτημά	της.	Αυτό	δείχνουν	η	αφοσίωσή	της	στην	Αννιώ,	οι	δύο	
απανωτές	υιοθεσίες	 κοριτσιών	και	η	αγωνία	 της	 να	μιλήσει	στο	 Γιωργή,	ώστε	 να	
βρει	 ένα	 συμπαραστάτη	 στο	 μέγιστο	 δράμα	 της.	 Τελικά,	 δεν	 κατορθώνει	 να	
απαλλαγεί	 από	 τις	 ενοχές	 της	 ούτε	 ενώπιον	 του	 Θεού.	 Αντιφάσεις,	 εσωτερικές	
συγκρούσεις	 και	πόνος	 χαρακτηρίζουν	 την	 ευαίσθητη	ψυχή	 της	 και	 κατευθύνουν	
τη	ζωή	της.	

-------------------------------------------------------	
	

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ε Σ 	 Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 	

Βιογραφικά	και	εργογραφικά	στοιχεία	του	Γεωργίου	Βιζυηνού:	

Νεοέλληνας	πεζογράφος,	ποιητής	και	φιλόλογος	 (1849	–	1896).	Γεννήθηκε	στη	
Βιζύη	 της	 Θράκης	 από	 την	 οποία	 πήρε	 το	 ψευδώνυμο	 Βιζυηνός,	 με	 το	 οποίο	 και	
καθιερώθηκε	στο	λογοτεχνικό	χώρο.	Το	πραγματικό	του	όνομα	ήταν	Σύρμας,	αλλά	ο	
ίδιος	προτίμησε	να	διατηρήσει	το	φιλολογικό	του	ψευδώνυμο.	Πολύ	μικρός	έχασε	
τον	 πατέρα	 του,	 γι’	 αυτό	 και	 σε	 ηλικία	 12	 χρονών	 αναγκάστηκε	 να	 εργαστεί	 ως	
μαθητευόμενος	ράφτης	κοντά	σ’	ένα	θείο	του,	στην	Κωνσταντινούπολη.	Αργότερα	
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τον	 έστειλαν	 για	 ένα	 διάστημα	 στην	 Κύπρο,	 αλλά	 ξαναγύρισε	 στην	
Κωνσταντινούπολη	 και	 σπούδασε	 στη	 Θεολογική	 Σχολή	 της	 Χάλκης,	 στην	 οποία	
δίδασκε	την	εποχή	εκείνη	ο	Ηλίας	Τανταλίδης.	Τότε	ο	Βιζυηνός	τύπωσε	τα	Ποιητικά	
πρωτόλεια	 (1873).	Η	ποιητική	αυτή	συλλογή	εντυπωσίασε	τόσο	πολύ	τον	πλούσιο	
τραπεζίτη	 Γ.	 Ζαρίφη,	 ο	 οποίος	 προσανατόλισε	 το	 Βιζυηνό	 για	 τη	 συνέχιση	 των	
σπουδών	του.	Τον	έστειλε	να	σπουδάσει	με	υποτροφία	στην	Αθήνα	κι	αργότερα	στη	
Γερμανία.	 Στο	 πανεπιστήμιο	 της	 Γοτίγγης	 ο	 Βιζυηνός	 σπούδασε	 φιλοσοφία	 κι	
έγραψε	πολλές	 επιστημονικές	μελέτες	 και	φιλοσοφικά	έργα.	 Το	1874	βραβεύτηκε	
το	 θεατρικό	 του	 έργο	 Κόδρος	 και	 στο	 Βουτσιναίο	 διαγωνισμό	 η	 ποιητική	 του	
συλλογή	 Βοσπορίδες	 αύρες.	 Το	 1880	 έκανε	 το	 διδακτορικό	 του	 στη	 Λειψία.	 Δύο	
χρόνια	αργότερα	πήγε	στο	Παρίσι,	όπου	γνώρισε	το	Βικέλα	και	συνδέθηκε	μαζί	του.	
Το	 1884	 ξαναγύρισε	 στην	 Αθήνα,	 όπου	 όμως,	 συνάντησε	 εχθρικό	 περιβάλλον.	
Απομονωμένος	 από	 τους	 πνευματικούς	 κύκλους	 της	 εποχής	 ο	 Βιζυηνός	 έχασε	 το	
ηθικό	του	και	το	1892	αρρώστησε	και	κλείστηκε	στο	ψυχιατρείο.		

Ενώ	 νοσηλευόταν	 στο	 ψυχιατρείο,	 τις	 στιγμές	 που	 συνερχόταν	 και	
συναισθανόταν	 την	 κατάστασή	 του,	 ο	 Βιζυηνός	 συνέχιζε	 να	 γράφει	 ποιήματα.	
Πέθανε	τέσσερα	χρόνια	αργότερα	σε	ηλικία	49	ετών.	Η	αναγνώριση	του	έργου	του	
κι	 η	 δόξα	 ήρθαν	 μεταθανάτια.	 Στις	 ποιητικές	 του	 συλλογές	 Ποιητικά	 πρωτόλεια,	
Βοσπορίδες	 αύρες	 και	 Ατθίδες	 αύρες,	 ο	 Βιζυηνός	 μεταχειρίζεται	 πετυχημένα	 τη	
δημοτική.	Διακρίνει	κανείς	στην	ποίησή	του	μια	ευαισθησία	και	μια	συγκρατημένη	
μελαγχολία.		

Ωστόσο	 ο	 Βιζυηνός	 διακρίθηκε	 κυρίως	 σαν	 πεζογράφος	 και	 είναι	 ένας	 από	

τους	θεμελιωτές	του	νεοελληνικού	διηγήματος.	Τα	διηγήματά	του	διακρίνονται	για	
την	αφηγηματική	τους	ικανότητα,	την	τεχνική	διάρθρωση	της	πλοκής,	την	πλαστική	
δύναμη	στη	διαγραφή	των	χαρακτήρων.	Είναι	ένας	ψυχογραφικός	και	δραματικός	
πεζογράφος.	Τα	πρόσωπά	του	έχουν	πλούσια	εσωτερική	ζωή,	για	πρώτη	φορά	στη	
νεοελληνική	 πεζογραφία.	 Οι	 μύθοι	 των	 διηγημάτων	 του	 είναι	 παρμένοι	 από	 τις	
προσωπικές	 του	 αναμνήσεις.	 Είναι	 τα	 περισσότερα	 εκτενή	 αφηγήματα,	 κάτι	
ανάμεσα	 στο	 διήγημα	 και	 στο	 μυθιστόρημα	 (νουβέλες).	 Γλώσσα	 τους	 είναι	 η	
καθαρεύουσα,	 ενώ	 οι	 διάλογοι	 είναι	 γραμμένοι	 σε	 απλή	 δημοτική.	Φαίνεται	 πως	
στα	τελευταία	χρόνια	της	συγγραφικής	του	σταδιοδρομίας	ο	Βιζυηνός	πίστεψε	στη	
δημοτική,	αλλά	δεν	τόλμησε	να	τη	χρησιμοποιήσει	και	στην	πεζογραφία,	όπως	την	
είχε	ήδη	χρησιμοποιήσει	στην	ποίηση.		

Οκτώ	 είναι	 τα	 διηγήματά	 του:	 Το	 αμάρτημα	 της	 μητρός	 μου	 (1883),	 από	 τα	
καλύτερά	 του,	 διήγημα	 ψυχογραφικό,	 γεμάτο	 ανθρωπιά,	 με	 κυρίαρχη	 μορφή	 τη	
μητέρα	του.	Ακολουθεί	το	Μεταξύ	Πειραιώς	και	Νεαπόλεως	 (1883)	που	όμως,	δε	
φτάνει	 την	 αξία	 του	 πρώτου·	 είναι	 αφήγημα	 χωρίς	 δράση,	 χωρίς	 πρόσωπα	 με	
ψυχογραφικό	 ενδιαφέρον.	 Αντίθετα,	 διήγημα	 με	 δράση	 και	 πλοκή	 είναι	 το	Ποιος	
ήτο	 ο	 φονεύς	 του	 αδελφού	 μου	 (1883)	 με	 έντονο	 και	 σ’	 αυτό	 το	 ψυχολογικό	 κι	
ανθρώπινο	στοιχείο	και	ζωντανή	διαγραφή	των	χαρακτήρων.	Το	εκτενέστερο,	αλλά	
αρκετά	 μέτριο,	 ρομαντικό	 και	 μελοδραματικό	 είναι	 το	Αι	 συνέπειαι	 της	 παλαιάς	
ιστορίας	(1884)	με	πολλά	αυτοβιογραφικά	στοιχεία.	Η	Πρωτομαγιά	(1884)	είναι	ένα	
σύντομο	 αφήγημα.	 Το	 μόνον	 της	 ζωής	 του	 ταξίδιον	 (1884)	 είναι	 ένα	 διήγημα	 με	
έντονο	 επίσης	 το	 ανθρώπινο	 στοιχείο·	 με	 το	 σύντομο	 αυτοβιογραφικό	 αφήγημα	
Διατί	 η	 μηλιά	 δεν	 έγινε	 μηλέα	 (1885)	 ο	 Βιζυηνός	 υπερασπίζεται	 τη	 δημοτική.	
Τελευταίο,	αλλά	από	τα	ωραιότερά	του	διηγήματα	ο	Μοσκώφ	Σελήμ·	δημοσιεύτηκε	
τον	Απρίλιο	του	1895,	αλλά	φαίνεται	ότι	γράφτηκε	πολύ	νωρίτερα.	 Ίσως	αιτία	της	
καθυστερημένης	έκδοσής	του	να	ήταν	ότι	είχε	ήρωα	έναν	συμπαθητικό	Τούρκο.		
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« Τ ο 	 α μ ά ρ τ η μ α 	 τ η ς 	 μ η τ ρ ό ς 	 μ ο υ » 	
	
Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	διήγημα:	

Στοιχεία	συγγραφής	και	έκδοσης	του	διηγήματος	–	είδος:		

Το	 διήγημα	 «Το	 αμάρτημα	 της	 μητρός	 μου»	 «γεννήθηκε»	 στη	 διάρκεια	 της	
παραμονής	 του	 Βιζυηνού	 στο	 Λονδίνο	 και	 δημοσιεύτηκε	 για	 πρώτη	 φορά	 (1	
Απριλίου	 1883)	 σε	 γαλλική	 μετάφραση	 στο	 περιοδικό	 La	 Nouvelle	 Revue.	 Στη	
συνέχεια,	τον	ίδιο	μήνα,	δημοσιεύτηκε	στο	περιοδικό	Εστία.	

Αν	 και	 το	 πεζογράφημα	 ανήκει	 στα	 ηθογραφικά	 διηγήματα	 (όχι	 ειδυλλιακή	
ηθογραφία,	 αλλά	 ρεαλιστική),	 ορισμένα	 από	 τα	 χαρακτηριστικά	 στοιχεία	 του	 μας	
παραπέμπουν	στο	μυθιστορηματικό	είδος.	Τα	στοιχεία	αυτά	είναι:	α)	η	εξέλιξη	της	
ιστορίας	 δεν	 περιορίζεται	 σε	 ένα	 επεισόδιο,	 αλλά	 εκτείνεται	 σε	 περισσότερα,	 β)	
δίνονται	αρκετές	λεπτομέρειες	για	τη	ζωή	των	ηρώων,	γ)	παρουσιάζονται	διάφορα	
πρόσωπα,	 αλλά	 ως	 πρωταγωνιστές	 και	 άλλα	 ως	 δευτερεύοντα,	 δ)	 η	 εξέλιξη	 της	
ψυχολογικής	κατάστασης	 των	ηρώων	οδηγεί	στην	εξατομίκευσή	τους	και	η	πλοκή	
δημιουργεί	απρόβλεπτες	καταστάσεις.		
	
Ένταξη	του	διηγήματος	στην	εποχή	και	στο	συνολικό	έργο	του	Βιζυηνού:	

Το	 διήγημα	«Το	 αμάρτημα	 της	 μητρός	 μου»	 κατέχει	 ξεχωριστή	 θέση	 ανάμεσα	
στα	 άλλα	 διηγήματα	 του	 Βιζυηνού.	 Με	 το	 διήγημα	 αυτό	 ο	 δημιουργός	
τοποθετήθηκε	 ως	 προς	 το	 είδος,	 τις	 αφηγηματικές	 τεχνικές	 και,	 γενικότερα,	 την	
αισθητική	 που	 θα	 ακολουθήσει.	 Έτσι,	 πιστεύοντας	 ότι	 βάζει	 τα	 θεμέλια	 του	
νεοελληνικού	διηγήματος,	προβάλλει	 το	έργο	του	ως	κατεξοχήν	ηθογραφικό	αλλά	
με	 σαφή	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	 ψυχογραφήματος.	 Στο	 διήγημα,	 λοιπόν,	 αυτό	
κάνουν	αισθητή	την	παρουσία	τους	τα	μέλη	της	οικογένειάς	του,	σηματοδοτώντας	
την	 αρχή	 της	 οικογενειακής	 ιστορίας.	 «Αυτά,	 επομένως,	 που	 συναντάμε	 στο	
“Αμάρτημα	της	μητρός	μου”	εμφανίζονται	για	πρώτη	φορά	στην	πεζογραφία	μας:	η	
πλούσια	 εσωτερική	 ζωή,	 η	 έντονη	 λειτουργία	 της	 συνείδησης,	 οι	 ψυχολογικές	
διακυμάνσεις,	 η	 παρακολούθηση	 των	 ψυχογραφικών	 διεργασιών,	 η	 φιλοσοφική	
αμφιβολία	και	η	φιλοσοφημένη	αβεβαιότητα».		
	
Περιληπτική	απόδοση	του	περιεχομένου	του	διηγήματος:	

Η	 αφήγηση	 αρχίζει	 με	 την	 παρουσίαση	 της	 οικογένειας,	 η	 οποία	 αποτελείται	
από	 τη	 μητέρα,	 τον	 πατέρα,	 τα	 τέσσερα	 παιδιά	 και	 τη	 γιαγιά.	 Από	 τα	 τέσσερα	
παιδιά,	 τα	 τρία	 είναι	 αγόρια	 και	 το	 ένα	 είναι	 κορίτσι,	 η	 Αννιώ.	 Η	 Αννιώ	 έχει	 την	
αποκλειστικότητα	 της	 μητρικής	 φροντίδας	 και	 αγάπης,	 όχι	 μόνο	 γιατί	 είναι	 το	
μοναδικό	 κορίτσι	 στην	 οικογένεια,	 αλλά	 και	 γιατί	 είναι	 φιλάσθενη.	 Τα	 αγόρια	
αγαπούν	την	Αννιώ	και	αποδέχονται	την	αφοσίωση	που	της	έχει	η	μητέρα.	Αλλά	και	
η	Αννιώ	έχει	αδυναμία	στα	αδέλφια	της.	Όσο	η	αρρώστια	της	επιδεινώνεται,	τόσο	
μεγαλώνει	και	η	φροντίδα	της	μητέρας,	η	οποία	παραμελεί	τα	άλλα	της	παιδιά.	Ο	
πατέρας,	εν	τω	μεταξύ,	πεθαίνει,	με	αποτέλεσμα	τα	αγόρια	να	χάσουν	το	μοναδικό	
άνθρωπο	που	τα	νοιαζόταν.		

Η	 προσοχή	 της	 μητέρας	 έχει	 τώρα	 πια	 επικεντρωθεί	 στην	 άρρωστη	 κόρη	 και,	
προσπαθώντας	να	την	κρατήσει	στη	ζωή,	δοκιμάζει	όλα	τα	μέσα:	φάρμακα,	ξόρκια,	
βότανα,	φυλακτά…	Όταν	συνειδητοποιεί	πως	όλα	είναι	μάταια,	την	μεταφέρει	στην	
εκκλησία	για	να	μείνει	εκεί	σαράντα	μέρες,	κι	έτσι	να	ξορκιστεί	το	κακό.	Μαζί	της	
παίρνει	και	το	Γιωργή	(αφηγητή)	για	να	κάνει	παρέα	στην	Αννιώ,	η	οποία	του	έχει	
ιδιαίτερη	αδυναμία.	Οι	μέρες	περνούσαν	αργά	και	βασανιστικά.	Ο	Γιωργής	φοβόταν	
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το	σκοτάδι	στο	χώρο	της	εκκλησίας	και	η	Αννιώ,	μέρα	με	τη	μέρα,	χειροτέρευε.	Η	
μητέρα,	 απελπισμένη,	 προσεύχεται	 μπροστά	 στην	 εικόνα	 του	 Χριστού.	Ο	 Γιωργής	
ακούει	 τα	 λόγια	 της	 προσευχής	 της	 που	 τον	 συγκλονίζουν.	 Η	 μητέρα	 μιλάει	 για	
κάποια	 παλιά	 αμαρτία	 της,	 για	 την	 οποία	 πιστεύει	 ότι	 ο	 Θεός	 την	 τιμωρεί	
παίρνοντάς	της	την	Αννιώ.	Στη	συνέχεια	τον	παρακαλεί	να	της	αφήσει	το	κορίτσι	και	
να	πάρει	το	αγόρι	που	έχει	μαζί	της	στην	εκκλησία.	Ο	Γιωργής	πανικοβάλλεται	και,	
έντρομος,	φεύγει	τρέχοντας	από	την	εκκλησία	για	να	γυρίσει	στο	σπίτι	του.		

Μετά	από	λίγο	επιστρέφει	στο	σπίτι	και	η	μητέρα	του	με	την	Αννιώ.	Τη	νύχτα	η	
μητέρα	 μένει	 ξάγρυπνη	 στο	 προσκεφάλι	 του	 άρρωστου	 κοριτσιού	 και	 ο	 Γιωργής	
βρίσκεται	 ξαπλωμένος	 στο	 κρεβάτι	 του	 με	 κλειστά	 τα	 μάτια,	 χωρίς	 όμως	 να	
κοιμάται.	Η	μητέρα	με	μια	τελετή	προσπαθεί	να	καλέσει	 την	ψυχή	του	άνδρα	της	
για	 να	 σώσει	 την	 Αννιώ.	 Όταν	 αντιλαμβάνεται	 ότι	 ο	 Γιωργής	 είναι	 ξύπνιος,	 τον	
παροτρύνει	 να	 παρακαλέσει	 και	 εκείνος	 τον	 πεθαμένο	 πατέρα	 να	 γιατρέψει	 την	
αδελφή	του.	Ο	Γιωργής	 της	αποκαλύπτει	πως	γνωρίζει	ότι	παρακάλεσε	 το	Θεό	να	
πάρει	εκείνον	αντί	για	την	Αννιώ	και	ζητάει	από	τον	πατέρα	του	να	πεθάνει	εκείνος	
αντί	η	αδελφή	του.	Τελικά,	η	Αννιώ	πεθαίνει.	

Μετά	 το	 θάνατο	 του	 μικρού	 κοριτσιού	 ακολουθεί	 η	 πικρή	 διαπίστωση	 ότι	 τα	
οικονομικά	της	οικογένειας	είναι	άθλια.	Η	μητέρα	αναγκάζεται	να	αναλάβει	όλη	την	
ευθύνη	 της	 συντήρησης	 του	 σπιτιού	 και,	 για	 να	 αντιμετωπίσει	 τα	 έξοδα,	
ξενοδουλεύει.	Αν	και	οι	δυσκολίες	της	επιβίωσης	είναι	μεγάλες,	η	μητέρα	υιοθετεί	
ένα	 κορίτσι,	 το	 οποίο	 φροντίζει	 με	 ιδιαίτερη	 προσήλωση.	 Τα	 αγόρια	 αρχίζουν	 να	
δουλεύουν	για	να	βοηθήσουν	τη	μητέρα.	Το	κορίτσι	μεγαλώνει,	 το	προικίζουν	και	
παντρεύεται.	 Οι	 γιοι	 είναι	 ευχαριστημένοι	 που	 η	 υιοθετημένη	 κόρη	 παντρεύεται,	
γιατί	 απαλλάσσονται	από	 το	βάρος	 της	αλλά	 και	από	 την	αχαριστία	 της	απέναντι	
στη	μητέρα.		

Μετά	από	λίγες	μέρες	με	έκπληξη	βλέπουν	τη	μητέρα	τους	να	φέρνει	στο	σπίτι	
ένα	άλλο	 κοριτσάκι	μόλις	 τριών	μηνών.	Μάταια	προσπάθησαν	 να	 την	πείσουν	 να	
δώσει	πίσω	το	μωρό.	Στο	τέλος	της	αφαιρούν	τη	διαχείριση	των	οικονομικών,	αλά	
εκείνη,	απτόητη,	τους	λέει	ότι	θα	δουλέψει	και	ότι,	όταν	γυρίσει	ο	Γιωργής	από	τα	
ξένα,	όπου	βρίσκεται	χρόνια,	θα	προικίσει	και	θα	παντρέψει	το	κορίτσι.		

Ο	Γιωργής	γυρίζει,	αλλά	δεν	αποδέχεται	την	επιλογή	της	μητέρας	του.	Τη	στάση	
του	αυτή	επηρέασαν	και	ο	δύστροπος	χαρακτήρας	του	κοριτσιού,	η	διανοητική	του	
στέρηση	και	η	άσχημη	σωματική	του	διάπλαση.	Η	μητέρα	προσπαθεί	να	πείσει	το	
Γιωργή	να	αλλάξει	γνώμη	και	ομολογεί	ότι	 και	εκείνη	δεν	είναι	ευχαριστημένη	με	
την	 καινούρια	 κόρη	 της.	 Τελικά,	 μπροστά	 στην	 αμετακίνητη	 στάση	 του	 Γιωργή,	
αποφασίζει	 να	 του	 εξομολογηθεί	 το	μυστικό	 της.	 Έτσι	πιστεύει	πως	ο	 γιος	 της	θα	
καταλάβει	την	επιμονή	της	να	υιοθετεί	κορίτσια.		

Όλα	αυτά	 που	 θα	 του	 διηγηθεί	 συνέβησαν	 πριν	 από	 τη	 γέννησή	 του	 και	 πριν	
από	 τη	 γέννηση	 της	 Αννιώς.	 Του	 αποκαλύπτει	 λοιπόν	 ότι	 η	 Αννιώ	 δεν	 ήταν	 η	
μοναδική	αδελφή	 του.	Μετά	 τον	πρωτότοκο	Χρηστάκη,	 γέννησε	 ένα	κορίτσι,	που,	
άθελά	 της,	 το	 πλάκωσε	 με	 το	 σώμα	 της	 όταν	 κοιμόταν,	 και	 το	 έσκασε.	 Έκτοτε	 τη	
βασάνιζαν	 οι	 ενοχές	 και	 προσπαθούσε	 με	 τις	 υιοθεσίες	 να	 εξιλεωθεί	 από	 την	
αμαρτία	της.		

Μετά	 το	 θάνατο	 του	 μωρού,	 η	 μητέρα	 έμεινε	 και	 πάλι	 έγκυος	 και	 το	 ζευγάρι	
έλπιζε	 πως	 το	 μωρό	 θα	 ήταν	 κορίτσι.	 Η	 απογοήτευσή	 τους	 ήταν	 μεγάλη	 όταν	
διαπίστωσαν	ότι	το	μωρό	που	γεννήθηκε	ήταν	αγόρι,	ο	Γιωργής.	Ένα	χρόνο	μετά	τη	
γέννηση	του	Γιωργή,	η	μητέρα	έμεινε	έγκυος,	και	αυτή	τη	φορά	γέννησε	κορίτσι,	την	
Αννιώ.	 Η	 μητέρα	 πίστεψε	 ότι	 τα	 βάσανά	 της	 τελείωσαν	 και	 ότι	 ο	 Θεός	 τη	
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συγχώρεσε.	 Όμως	 το	 κοριτσάκι	 ήταν	 φιλάσθενο	 και	 πέθανε.	 Έκτοτε	 η	 μητέρα	
πίστευε	ότι	ο	Θεός	την	τιμωρεί	για	το	αμάρτημά	της.		

Ο	 γιος	 ακούει	 την	 εκμυστήρευση	 της	 μητέρας	 του	 και,	 συγκλονισμένος,	 της	
ζητάει	συγνώμη	για	τη	στάση	του.	Της	υπόσχεται	πως	θα	αγαπάει	το	υιοθετημένο	
κορίτσι	σαν	την	αδελφή	του	και	είναι	σε	θέση	πια	να	καταλάβει	τη	συμπεριφορά	και	
τις	πράξεις	της	μητέρας	του.	Αυτό	που	τώρα	τον	βασανίζει	είναι	πώς	θα	μπορέσει	
να	 απαλύνει	 τον	 πόνο	 της	 μητέρας	 του	 και	 να	 της	 αποβάλει	 το	 αίσθημα	 ενοχής.	
Έτσι,	όταν	πήγε	στην	Κωνσταντινούπολη	και	συνάντησε	τον	πατριάρχη,	του	μίλησε	
για	τη	μητέρα	του	και	του	ζήτησε	να	τον	βοηθήσει.	Ο	πατριάρχης	προθυμοποιήθηκε	
να	την	εξομολογήσει	και	να	μιλήσει	μαζί	της	για	αυτό	που	τη	βασάνιζε.		

Η	συνάντηση	πραγματοποιήθηκε	και	η	μητέρα	έδειχνε	να	έχει	ανακουφιστεί.	Ο	
Γιωργής	νιώθει	ξαλαφρωμένος	και	ευτυχισμένος	που	επουλώθηκε	η	ψυχική	πληγή	
της	 μητέρας	 του.	 Όμως,	 βλέποντάς	 την	 να	 παραμένει	 σκεπτική,	 τη	 ρωτάει	 πώς	
νιώθει	μετά	την	εξομολόγηση	και	τη	συγχώρεση	του	πατριάρχη.	Εκείνη	στην	αρχή	
δεν	 απαντά	 και	 ο	 Γιωργής	 επιμένει.	 Τότε	 η	 μάνα	 τού	 λέει	 ότι	 ο	 πατριάρχης	 είναι	
σοφός	 και	 άγιος	 άνθρωπος,	 αλλά	 είναι	 καλόγερος	 και	 δεν	 έχει	 παιδιά,	 με	
αποτέλεσμα	να	μην	μπορεί	να	καταλάβει	τον	πόνο	της	μητέρας	που	σκότωσε,	έστω	
και	άθελά	της,	 το	παιδί	 της.	Αυτές	ήταν	και	οι	 τελευταίες	 της	κουβέντες	που	είπε	
δακρυσμένη.	Μετά	από	αυτό	ο	Γιωργής	σιώπησε…				
	
Ερμηνευτικές	επισημάνσεις:	

Τα	 περισσότερα	 διηγήματα	 του	 Βιζυηνού,	 λόγω	 της	 σύνθετης	 μορφής	 τους,	
απαιτούν	 προσεκτική	 ανάγνωση,	 ώστε	 να	 βρεθούν	 τα	 κυριότερα	 χαρακτηριστικά	
στοιχεία	 που	 θα	 μας	 οδηγήσουν	 στην	 όσο	 το	 δυνατόν	 πληρέστερη	 ερμηνευτική	
προσέγγιση.	 Ο	 Βιζυηνός	 είναι,	 σύμφωνα	 με	 τους	 κριτικούς,	 ο	 πρώτος	 που	
ασχολήθηκε	 με	 τη	 συγγραφή	 διηγημάτων.	 Το	 επίτευγμά	 του	 είναι	 μεγάλο	 αν	
αναλογιστούμε	ότι	πριν	από	αυτόν	δεν	υπήρχε	διηγηματογραφική	παράδοση,	από	
την	οποία	θα	μπορούσε	να	αντλήσει	στοιχεία	διηγηματογραφίας.	Είναι,	επομένως,	
αυτονόητο	να	χαρακτηρίζεται	ως	εισηγητής	του	νεοελληνικού	διηγήματος.		

Στο	διήγημα	που	μας	απασχολεί	είναι	απαραίτητες	οι	παρακάτω	επισημάνσεις,	
για	να	μπορέσουμε	να	κατανοήσουμε	τα	βαθύτερα	νοήματα	του	συγγραφέα	μας.		

1.	Μία	 πολύ	 σημαντική	 πλευρά	 του	 διηγήματος	 είναι	 αυτή	 του	 βιωματικού	
στοιχείου.	 Γνωρίζουμε	ότι	 ο	Βιζυηνός,	 τη	συγκρότηση	 του	μύθου	 του,	 καταφεύγει	
στην	 αληθινή	 ιστορία	 της	 οικογένειάς	 του.	 Χρησιμοποιεί	 δηλαδή	 τα	 στοιχεία	 της	
προσωπικής	ζωής	του	αλλά	και	τα	τραγικά	οικογενειακά	γεγονότα	ως	υλικό	για	τη	
σύνθεση	 της	 ιστορίας	 του.	 Το	 αυτοβιογραφικό	 αφηγηματικό	 υλικό	 βοηθάει	 τον	
αναγνώστη	 να	 κατανοήσει	 το	 φυσικό	 χώρο	 και	 το	 οικογενειακό	 και	 κοινωνικό	
περιβάλλον	μέσα	στο	οποίο	κινείται	και	γράφει	ο	Βιζυηνός.	Επίσης,	ένα	σημείο	στο	
οποίο	είναι	απαραίτητο	να	επικεντρωθεί	η	προσοχή	μας	είναι	ο	διάλογος	αφηγητή	
–	 πρωταγωνιστή	 με	 τη	 μητέρα	 του.	 Ο	 διάλογος	 αυτός	 διαφωτίζει	 τις	 πράξεις	 της	
μητέρας,	 που	 έχουν	 αντίκτυπο	 στον	 αφηγητή,	 καθώς	 και	 τη	 συμπεριφορά	 του	
αφηγητή	απέναντι	στη	μητέρα	του.	

2.	 Το	 διήγημα	 έχει	 χαρακτηριστεί	 και	 ως	 ηθογραφικό	 ψυχογράφημα.	 Με	 την	
ψυχολογική	 προσέγγιση	 αναδύονται	 τα	 βαθύτερα	 αίτια	 που	 υποκινούν	 τα	
πρόσωπα	 σε	 δράση.	 Έτσι,	 είναι	 δυνατόν	 να	 πλησιάσουμε	 τους	 ήρωες	 ως	
συγκεκριμένους	και	μοναδικούς	χαρακτήρες,	ως	φορείς	ψυχολογικών	λειτουργιών,	
οι	 οποίες	 αποσκοπούν	 στην	 προώθηση	 και	 λύση	 του	 αινίγματος.	 Οι	 ήρωες	
σκέφτονται	και	κινούνται	σύμφωνα	με	την	ψυχική	τους	κατάσταση·	κατάσταση	που	
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προσδιορίζεται	 από	 παράγοντες	 έξω	 από	 την	 ανθρώπινη	 θέληση.	 Η	 μοίρα	 είναι	
αυτή	 που	 κινεί	 τα	 νήματα	 και	 παρασύρει	 στη	 δίνη	 της	 τους	 ήρωες.	 Ο	 ίδιος	 ο	
συγγραφέας	–	αφηγητής	κυριαρχείται	από	καταστάσεις	(προσωπικούς	μύθους)	που	
τον	 οδήγησαν	 σε	 τραγική	 κατάληξη.	 Μελετώντας,	 επομένως,	 με	 προσοχή	 το	
διήγημα,	 έχουμε	 τη	 δυνατότητα	 να	 ανιχνεύσουμε	 τον	 ψυχικό	 κόσμο	 των	
πρωταγωνιστών	και	να	ερμηνεύσουμε	τη	συμπεριφορά	τους.	Αυτά	τα	ψυχογραφικά	
χαρακτηριστικά	δεν	αφορούν	μόνο	τα	πρόσωπα	του	διηγήματος,	αλλά	αντανακλούν	
και	πανανθρώπινες	ψυχικές	καταστάσεις,	γιατί	απηχούν	αληθινά	γεγονότα	που	θα	
μπορούσαν	να	συμβούν	σε	οποιονδήποτε	άνθρωπο	πάνω	στη	γη.		

3.	Αξιοσημείωτη	είναι	η	κυριαρχία	του	μέτρου	στην	απόδοση	της	εξέλιξης	του	
δράματος.	 Τα	 πρόσωπα	 διατηρούν	 την	 αξιοπρέπειά	 τους.	 Ακόμα	 και	 στις	 πιο	
τραγικές	 στιγμές	 της	 ζωής	 τους,	 δεν	 παρασύρονται	 σε	 υπερβολικές	 εκδηλώσεις,	
ούτε	προβάλλονται	με	πομπώδη	τρόπο.	Όλα	εξελίσσονται	σύμφωνα	με	ένα	μέτρο	
και	 μία	 λογική	 που	 συνυπάρχει	 με	 τη	 μοίρα,	 το	 πεπρωμένο,	 τη	 θρησκεία,	 τις	
δεισιδαιμονίες	και	τις	προλήψεις.		

4.	 Σημαντικές	 είναι	 και	 οι	 σχέσεις	 των	 προσώπων,	 γιατί	 αναδεικνύουν	 τον	
εσωτερικό	τους	κόσμο	και	καταδεικνύουν	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	αντιμετωπίζουν	
τα	 γεγονότα.	 Επίσης,	 πρέπει	 να	 τονιστεί	 με	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 η	 δυαδική	
αφηγηματική	 δομή,	 η	 οποία	 μας	 βοηθάει	 να	 δούμε	 από	 διπλή	 οπτική	 γωνία	 όσα	
συμβαίνουν	και	να	κατανοήσουμε	καλύτερα	την	ψυχοσύνθεση	των	ηρώων.		

5.	 Ιδιαίτερη	 σημασία	 έχει	 να	 παρακολουθήσουμε	 τη	 δραματική	 εξέλιξη	 της	
ιστορίας,	 με	 τις	 απρόβλεπτες	 και	 καταλυτικές	 επεμβάσεις	 της	 μοίρας,	 η	 οποία	
φαίνεται	ότι	παίζει	άσχημο	παιχνίδι	σε	βάρος,	κυρίως,	της	μητέρας.		

6.	Παράλληλα	με	την	εξέλιξη	του	μύθου	βαδίζουν	και	τα	ηθογραφικά	στοιχεία:	
Η	ζωή	στη	θρακιώτικη	κωμόπολη	στα	μέσα	του	19ου	αιώνα,	με	τα	ήθη	και	τα	έθιμα	
που	χρωματίζουν	την	καθημερινότητα	και	διανθίζουν	τη	μονοτονία	των	κατοίκων·	οι	
κοινωνικές	συνθήκες	που	ταλαιπωρούν	τις	γυναίκες	και	θέτουν	φραγμούς	σε	κάθε	
ανάπτυξη·	 η	 φτώχεια	 που	 καταδυναστεύει	 τους	 χωρικούς	 και	 που,	 μαζί	 με	 την	
έλλειψη	παιδείας,	διώχνει	τα	νέα	παιδιά	μακριά	από	τα	χωριά	τους,	στη	δούλεψη	
αυταρχικών	αφεντάδων.		

7.	 Τέλος,	 η	 μεγάλη	 επιτυχία	 του	 διηγήματος	 οφείλεται	 στις	 αφηγηματικές	
τεχνικές	 που	 επέλεξε	 ο	 Βιζυηνός	 (αφηγητής,	 χρόνος,	 χώρος,	 περιλήψεις,	 σκηνές,	
διάλογοι)	 και	 στην	 πλοκή	 της	 ιστορίας.	 Πρωτοπόρος	 στην	 πρωτοπρόσωπη	
αφήγηση	 με	 εσωτερική	 εστίαση	 και	 στη	 χρησιμοποίηση	 του	 ελεύθερου	 πλάγιου	
λόγου,	 ο	 Βιζυηνός	 χαράζει	 το	 δρόμο	 που	 θα	 ακολουθήσουν	 πολλοί	
διηγηματογράφοι	μετά	από	αυτόν.		

	
Ερμηνευτική	προσέγγιση:	

Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	του	διηγήματος	και	περιεχόμενο	ενοτήτων:	

Η	δομή	του	διηγήματος	αναδεικνύει	την	ικανότητα	του	συγγραφέα	να	ταξινομεί	
το	 υλικό	 του	 με	 τέτοιο	 τρόπο,	 ώστε	 να	 δημιουργείται	 ένα	 οργανωμένο	 και	
λειτουργικό	 σύνολο.	 Τα	 στοιχεία	 της	 αφήγησης	 αποτελούν	 το	 υλικό	 το	 οποίο	
χρησιμοποιεί	 ο	 Βιζυηνός	 για	 να	 πλέξει	 το	 μύθο	 του.	 Όταν	 αναφερόμαστε	 στα	
στοιχεία	της	αφήγησης,	εννοούμε	τα	γεγονότα	(επεισόδια,	σκηνές,	περιστατικά)	τα	
οποία	 κινούν	 τη	 δράση.	 Οι	 ενότητες	 διαρθρώνονται	 με	 βασικό	 άξονα	 τα	
αφηγηματικά	 στοιχεία	 και	 η	 διάρθρωση	 αυτή	 αποτελεί	 την	 εξωτερική	 δομή	 του	
διηγήματος.		
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Όμως	 η	 σύνθεση	 ενός	 διηγήματος	 δεν	 περιορίζεται	 στην	 οργάνωση	 της	
εξωτερικής	 δομής,	 αλλά	 εξαρτάται	 και	 από	 την	 πληρέστερη	 απόδοση	 της	
εσωτερικής	 δομής,	 στην	 οποία	 ανακαλύπτουμε	 τα	 θέματα	 του	 διηγήματος.	 Η	
εσωτερική	 δομή	 είναι	 αυτή	 που	 φανερώνει	 τη	 λογική	 οργάνωση	 των	
επιχειρημάτων.	 Στο	 συγκεκριμένο	 διήγημα,	 αρχικά	 αρθρώνεται	 ο	 λόγος	 του	
αφηγητή	 παιδιού	 και	 έμμεσα	 ο	 λόγος	 της	 μητέρας,	 ενώ	 στο	 δεύτερο	 μέρος	
πρωταγωνιστεί	ο	λόγος	της	μητέρας	και	ακούγεται	λιγότερο	ο	λόγος	του,	ενήλικου	
πια,	αφηγητή.	Ανιχνεύοντας,	λοιπόν,	τη	λογική	εσωτερική	δομή,	βλέπουμε	ότι,	πίσω	
από	τον	επιχειρηματικό	λόγο	των	προσώπων,	βρίσκονται	τα	προβλήματα	που	τους	
απασχολούν	και	τα	οποία	κινούν	τα	νήματα	της	εξέλιξης	της	ιστορίας.		

Στην	 εσωτερική	 δομή	 βρίσκεται	 και	 το	 αφηρημένο	 ιδεολογικό	 πλαίσιο,	 οι	
αφηρημένες	ιδέες,	δηλαδή,	οι	οποίες	ολοκληρώνουν	την	εικόνα	του	διηγήματος.	Οι	
ιδέες	 αυτές	 εντοπίζονται	 αν	 παρατηρήσουμε	 τη	 διαφορετική	 οπτική	 γωνία	 των	
προσώπων,	 τον	 τρόπο	 που	 αντιλαμβάνονται	 τις	 καταστάσεις,	 ερμηνεύουν	 τα	
γεγονότα	και	κρίνουν	τις	συμπεριφορές.		

Το	 συγκεκριμένο	 διήγημα	 αποτελείται	 από	 δύο	 μέρη.	 Στο	 πρώτο	 μέρος	
κυριαρχεί	 η	 φωνή	 του	 αφηγητή	 –	 πρωταγωνιστή	 και	 στο	 δεύτερο	 η	 φωνή	 της	
μητέρας.		

Τα	 δύο	 αυτά	 μέρη	 χωρίζονται	 σε	 έξι	 ενότητες.	 Κάθε	 ενότητα	 διαθέτει	 ένα	
πλήθος	 στοιχείων	 περιεχομένου	 και	 μορφής	 που,	 για	 να	 κατανοήσουμε	 τη	
λειτουργία	τους,	πρέπει	να	παρακολουθήσουμε	την	εξέλιξη	και	τη	θέση	τους	μέσα	
στο	 σύνολο	 του	 διηγήματος.	 Γι’	 αυτό,	 αν	 και	 χωρίζουμε	 το	 διήγημα	 σε	 ενότητες	
προς	 διευκόλυνση	 της	 ερμηνευτικής	 προσέγγισης,	 είναι	 προτιμότερο	 τα	 στοιχεία,	
ιδιαίτερα	τα	στοιχεία	τεχνικής,	να	μελετηθούν	ως	ενιαίο	σύνολο.		
	
Ενότητες:	

1
η
	 ενότητα:	 «Άλλην	 αδελφήν	 δεν	 είχομεν	 …	 Η	 ασθένεια	 της	 πτωχής	 μας	

αδελφής	ήτον	ανίατος».	
Στην	 πρώτη	 ενότητα,	 ο	 συγγραφέας	 μας	 ενημερώνει	 για	 το	 οικογενειακό	 του	

περιβάλλον.	 Παρουσιάζονται	 τα	 βασικά	 πρόσωπα,	 μεταξύ	 των	 οποίων	 κυρίαρχο	
ρόλο	έχει	η	άρρωστη	αδελφή,	η	Αννιώ.	Επίσης,	παρακολουθούμε	τη	μητέρα	του,	η	
οποία	προσπαθεί	με	κάθε	μέσο	να	βοηθήσει	την	άρρωστη	κόρη	της.		

	
2η	ενότητα:	«Όταν	εξηντλήθησαν	πλέον	…	Κανείς	δεν	μ’	εκυνήγει».		
Στη	δεύτερη	ενότητα,	η	μητέρα	πηγαίνει	με	το	άρρωστο	κορίτσι	και	τον	αφηγητή	

στην	 εκκλησία,	 σε	 μία	 ύστατη	 προσπάθεια	 σωτηρίας	 της	 μικρής.	 Στο	 χώρο	 της	
εκκλησίας	θα	διαδραματιστεί	ένα	πολύ	σοβαρό	επεισόδιο.		

3η	 ενότητα:	 «Ήρχισα	 λοιπόν	 να	 συνέρχωμαι	 …	 εγλύτωσεν	 από	 τα	 βάσανά	
του».	

Η	τρίτη	ενότητα	περιέχει	την	επίκληση	της	ψυχής	του	πατέρα	και	το	θάνατο	της	
Αννιώς.	

4η	ενότητα:	«Πολλοί	είχον	κατηγορήσει	…	Ας	έχη	την	ευχή	μου».	
Στην	 τέταρτη	 ενότητα,	 παρακολουθούμε	 τα	 γεγονότα	 μετά	 το	 θάνατο	 της	

Αννιώς:	τις	προσπάθειες	της	μητέρας	να	μεγαλώσει	τα	παιδιά	της,	τις	δύο	υιοθεσίες	
κοριτσιών,	τη	σωτηρία	του	αφηγητή	από	τη	μητέρα	του	στο	ποτάμι	και	τον	ξενιτεμό	
του.	

5η	ενότητα:	«Ευτυχώς	αι	κακαί	εκείναι	…	την	πήρα	στο	λαιμό	μου,	ετελείωσε».	
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Σ’	 αυτήν	 την	 ενότητα,	 η	 οποία	 θεωρείται	 η	 πιο	 σημαντική,	 η	 μητέρα	
αποκαλύπτει	στο	γιο	της	το	μυστικό	που	έκρυβε	χρόνια.		

6
η
	ενότητα:	«Η	εκμυστήρευσις	αυτή	…	και	εγώ	εσιώπησα».		

Στην	 τελευταία	 ενότητα,	 ο	 αφηγητής,	 σε	 μία	 προσπάθειά	 του	 να	 βοηθήσει	 τη	
μητέρα	 να	 απαλλαγεί	 από	 τις	 ενοχές	 της,	 την	 πηγαίνει	 για	 να	 εξομολογηθεί	 το	
αμάρτημά	της	στον	πατριάρχη	της	Κωνσταντινούπολης.	Όμως	η	εξομολόγηση	δεν	τη	
βοήθησε.		
	
Θεματικοί	άξονες:	

Οι	 θεματικοί	 άξονες	 είναι	 δύο	 και	 παραπέμπουν	 στα	 δύο	 θέματα	 του	
διηγήματος.	 Το	πρώτο	είναι	 το	αίσθημα	ενοχής	 που	βασανίζει	 τη	μητέρα,	 ενώ	 το	
δεύτερο	η	προσπάθεια	του	αφηγητή	να	επιβεβαιώσει	την	αγάπη	της	μητέρας	του.	
Πίσω	 από	 την	 προσπάθεια	 του	 αφηγητή,	 διακρίνουμε	 ενοχές	 που	 μας	
παραπέμπουν	 στις	 ενοχές	 της	 μητέρας.	 Βέβαια,	 ο	 καθένας	 από	 τους	 δύο	
πρωταγωνιστές	έχει	 το	δικό	 του	λόγο	να	αισθάνεται	ένοχος.	Έτσι,	όλο	 το	διήγημα	
στηρίζεται	και	περιπλέκεται	γύρω	από	αυτούς	τους	δύο	θεματικούς	άξονες.		
	
Ο	αφηγητής	και	η	αφήγηση	–	Αφηγηματικοί	τρόποι:	

Ο	 αφηγητής	 στο	 διήγημα	 του	 Βιζυηνού	 «Το	 αμάρτημα	 της	 μητρός	 μου»	
αφηγείται	την	ιστορία	σε	πρώτο	πρόσωπο	(πρωτοπρόσωπη	αφήγηση	–	ποιητική	του	
ρεαλισμού).	 Πρόκειται	 για	 έναν	 αφηγητή	 ο	 οποίος	 συμμετέχει	 στην	 ιστορία	
(ομοδιηγητικός)	 ως	 πρωταγωνιστής	 των	 προσωπικών	 του	 βιωμάτων	
(αυτοδιηγητικός)	 και	 η	 εστίαση	 είναι	 εσωτερική.	 Με	 την	 εσωτερική	 εστίαση	 ο	
αφηγητής	 γνωρίζει	 όσα	 και	 κάποιος	 δεδομένος	 χαρακτήρας	 και	 η	 αφήγηση	
αποκαλύπτει	μόνο	αυτά.	Η	ερώτηση	που	γεννιέται	στον	αναγνώστη	του	διηγήματος	
(«Ποιο	είναι	το	αμάρτημα	της	μητρός	μου;»)	μένει	αναπάντητη	σε	όλη	την	εξέλιξη	
της	 ιστορίας.	 Μόνο	 στο	 τέλος	 του	 διηγήματος	 αποκαλύπτεται	 ποιο	 ήταν	 το	
αμάρτημα	της	μητέρας	του	αφηγητή	–	πρωταγωνιστή.		

Έτσι	η	εσωτερική	εστίαση	εξυπηρετεί	τη	διατήρηση	του	αινίγματος,	γιατί,	αν	ο	
Βιζυηνός	 είχε	 επιλέξει	 έναν	 παντογνώστη	 αφηγητή,	 με	 μηδενική	 εστίαση,	 δε	 θα	
ήταν	 δυνατόν	 να	 μείνει	 μυστικό	 το	 αμάρτημα.	 Εντούτοις,	 ο	 αφηγητής	 δεν	
περιορίζεται	 σε	 αυτά	 που	 αντιλαμβάνεται,	 αλλά	 επιχειρεί	 να	 διεισδύσει	 στον	
εσωτερικό	κόσμο	των	χαρακτήρων	και	να	ψυχογραφήσει	τις	πράξεις	τους.	Επίσης,	
σε	 ορισμένα	 σημεία,	 μιλώντας	 για	 τη	 μητέρα	 του,	 καταλαβαίνουμε	 ότι	 γνωρίζει	
λιγότερα	 από	 εκείνη.	 Η	 εστίαση	 σε	 αυτά	 τα	 σημεία	 πλησιάζει	 την	 εξωτερική	
αφήγηση,	όπου	ο	αφηγητής	γνωρίζει	λιγότερα	από	τους	χαρακτήρες	του.	

Αξιοσημείωτη	είναι	και	η	χρήση	του	ελεύθερου	πλαγίου	λόγου,	όπου	ο	λόγος	
του	αφηγητή	αναμειγνύεται	με	το	λόγο	της	μητέρας.	Έχουμε	δηλαδή	την	εντύπωση	
πως	μιλά	ο	αφηγητής,	ενώ	ουσιαστικά	αποδίδει	τα	λόγια	ή	τις	σκέψεις	της	μητέρας	
του.	 Ο	 ελεύθερος	 πλάγιος	 λόγος	 εξυπηρετεί	 την	 αναπαράσταση	 της	 εσωτερικής	
εμπειρίας	του	αφηγηματικού	προσώπου.		

Ένα	 ακόμα	 σημαντικό	 στοιχείο	 είναι	 η	 δυαδική	 οπτική	 γωνία	 της	 αφήγησης.	
Στην	αρχή	κυριαρχεί	η	οπτική	γωνία	της	παιδικής	ηλικίας,	η	οποία	και	του	επιτρέπει	
να	μη	γνωρίζει	το	μυστικό,	ενώ	στη	συνέχεια	η	οπτική	γωνία	της	ώριμης	ηλικίας	του	
επιτρέπει	να	κρίνει	ακόμα	και	τον	εαυτό	του.		
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Πρώτη	ενότητα:	η	πλάνη	

Από	 την	 αρχή	 του	 διηγήματος	 ο	 αφηγητής	 δηλώνει	 ότι	 στην	 οικογένειά	 τους	
υπήρχε	μόνο	ένα	κορίτσι,	η	Αννιώ.	Η	δήλωσή	του	αυτή,	όπως	θα	αποκαλυφθεί	στο	
τέλος	του	διηγήματος,	φανερώνει	την	πλάνη	του.	Για	να	είναι	αληθοφανής	η	πλάνη,	
ο	συγγραφέας	επιλέγει	για	τον	αφηγητή	του	την	οπτική	γωνία	της	παιδικής	ηλικίας,	
τότε	 που	 το	 παιδί	 αγνοούσε	 την	 ύπαρξη	 της	 άλλης	 του	 αδελφής.	 Με	 αυτόν	 τον	
τρόπο	έχουμε	την	εντύπωση	ότι	η	αφήγηση	είναι	συγχρονική.	Φαίνεται	δηλαδή	σαν	
να	αφηγείται	γεγονότα	που	συμβαίνουν	εκείνη	τη	στιγμή.	Στη	συνέχεια,	μιλάει	για	
την	 εύνοια	 που	 απολάμβανε	 η	 Αννιώ	 από	 όλα	 τα	 μέλη	 της	 οικογένειας,	 και	
ιδιαίτερα	από	 τη	μητέρα:	«Εις	 την	 τράπεζαν	 την	εκάθιζε	πάντοτε	πλησίον	 της,	 […]	
έδιδε	 το	 καλύτερον	 εις	 εκείνην.	 Και	 ενώ	 ημάς	 μας	 ενέδυε	 χρησιμοποιούσα	 τα	
φορέματα	του	μακαρίτου	πατρός	μας,	διά	την	Αννιώ	ηγόραζε	συνήθως	νέα».	

Επίσης,	 στην	 αρχή	 του	 διηγήματος,	 ο	 αφηγητής	 κρύβεται	 πίσω	από	 το	 πρώτο	
πληθυντικό	 πρόσωπο	 («Άλλην	 αδελφή	 δεν	 είχομεν…»),	 παρουσιάζοντας	 την	
οικογένειά	του	και	αναφέροντας	έμμεσα	ότι	ο	πατέρας	του	είχε	πεθάνει.	Εκείνο	που	
υπογραμμίζει	είναι	το	γεγονός	ότι	η	συμπεριφορά	της	μητέρας	του	θα	μπορούσε	να	
δημιουργήσει	ζήλια	μεταξύ	των	παιδιών,	κάτι	όμως	που	δε	συνέβαινε.	Γιατί,	όπως	
μας	πληροφορεί,	η	Αννιώ	ήταν	«καχεκτική	και	φιλάσθενος»,	με	αποτέλεσμα	όλα	τα	
μέλη	της	οικογένειας	να	τη	φροντίζουν.	

Ωστόσο,	 στην	 ψυχή	 του	 παραμένουν	 ερωτηματικά	 για	 τη	 συμπεριφορά	 της	
μητέρας.	 Ο	 αφηγητής	 αγνοεί	 το	 αίσθημα	 της	 ενοχής	 που	 καταδυναστεύει	 τον	
ψυχικό	κόσμο	της	μητέρας	του	και,	όσο	κι	αν	τη	δικαιολογεί,	δεν	είναι	σίγουρος	για	
την	αγάπη	της.		

Χαρακτηριστικό	 της	πρώτης	 ενότητας	 είναι	η	 χρήση	 του	παρατατικού	 («ήτον»,	
«ηγάπωμεν»,	 «ηγάπα»,	 «εκάθιζεν»,	 «είχομεν»,	 «έδιδε»,	 «ενέδυε»	 κτλ.),	 η	 οποία	
αφενός	 τοποθετεί	 την	 ιστορία	 στο	 παρελθόν,	 αφετέρου	 αποδίδει	 μία	 δράση	 που	
επαναλαμβάνεται,	 εκφράζοντας	 την	 κατάσταση	 που	 βιώνει	 ο	 αφηγητής:	 την	
προσήλωση	 της	 μητέρας	 στην	 Αννιώ	 («Αλλ’	 απ’	 όλους	 περισσότερον	 την	 ηγάπα	 η	
μήτηρ	μας»).	

Επίσης,	παρατηρούμε	ότι	με	τη	φράση	«όπως	είμεθα	και	εγώ	και	οι	άλλοι	δύο	
μου	 αδελφοί»,	 ο	 αφηγητής	 αυτοπροβάλλεται	 για	 πρώτη	 φορά,	 διατηρεί	 όμως	
ακόμα	την	ανωνυμία	του.	Η	επιλογή	της	ανωνυμίας	δικαιολογείται	από	το	γεγονός	
ότι	 στην	 πρώτη	 αυτή	 ενότητα	 το	 πρόσωπο	 στο	 οποίο	 επικεντρώνεται	 η	 αφήγηση	
είναι	 η	 Αννιώ.	 Ο	 αφηγητής	 μπορεί	 έτσι	 να	 αφοσιωθεί	 απερίσπαστος	 στην	
παρουσίασή	 της	 και	 να	ψυχολογήσει	 τα	πρόσωπα	αξιολογώντας	 τη	 συμπεριφορά	
τους.	Ο	ρόλος	 του	τώρα	είναι	πρωταγωνιστικός	και	η	οπτική	του	γωνία	αυτή	του	
ώριμου	αφηγητή.	 Στρέφει	 το	βλέμμα	 του	προς	 την	Αννιώ,	 την	οποία	περιγράφει:	
«Ενθυμούμαι…».	 Η	 περιγραφή	 του	 αναπαριστά	 τη	 μελαγχολική	 και	 ονειροπόλο	
μορφή	 της.	 Ωχρό	 πρόσωπο,	 μαύρα	 και	 μεγάλα	 μάτια,	 καμαρωτά	 και	 σμιγμένα	
φρύδια	και	όψη	χαρωπή,	όταν	τα	παιδιά	συγκεντρώνονταν	γύρω	της.	Η	Αννιώ	ήταν	
το	κέντρο	του	μικρού	τους	κόσμου.	

Ήδη	μας	αναφέρει	δύο	φορές	ότι	η	Αννιώ	είχε	πρόβλημα	υγείας.	Στην	αρχή	λέει	
ότι	ήταν	«ανέκαθεν	καχεκτική	και	φιλάσθενος»	και	λίγο	πιο	κάτω,	στην	περιγραφή	
της	μορφής	της:	«τους	μαύρους	και	μεγάλους	αυτής	οφθαλμούς,	και	τα	καμαρωτά	
και	 σμιγμένα	 της	 οφρύδια,	 τα	 οποία	 εφαίνοντο	 τόσο	 μάλλον	 μελανότερα,	 όσω	
ωχρότερον	εγίνετο	το	πρόσωπόν	της».	Στο	σημείο	αυτό	επισημαίνει	δύο	πράγματα.	
Πρώτον,	ότι	η	υγεία	της	Αννιώς	χειροτέρευε	και,	δεύτερον,	ότι	η	μητέρα	είχε	τώρα	
πια	 αποκλειστικά	 στραμμένη	 την	 προσοχή	 της	 στο	 κορίτσι.	 Ο	 αφηγητής	 –	 παιδί,	
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δηλαδή,	 παρατηρώντας	 τη	 συμπεριφορά	 της	 μητέρας,	 διαπιστώνει	 ότι	
απομακρύνεται	όλο	και	περισσότερο	από	τα	άλλα	παιδιά	της,	και	την	απομάκρυνση	
αυτή	την	εισπράττει	ως	απόρριψη.		

Μετά	 το	 προηγούμενο	 σχόλιο	 ο	 αφηγητής	 εστιάζει	 στη	 μητέρα.	 Αναφέρει	 τις	
αγωνιώδεις	προσπάθειές	της	να	βρει	τρόπους	θεραπείας	για	την	Αννιώ.	Η	αφήγηση	
εδώ	διανθίζεται	με	τη	μεταφορά	των	λόγων	του	χοντρού	κουρέα	–	γιατρού	(«Είμαι	
γέρος,	 μωρή,	 έλεγε	 προς	 την	 ανυπόμονον	 μητέρα,	 είμαι	 γέρος,	 και	 αν	 δεν	 το	
“τσούξω”	 κομμάτι,	 δεν	 βλέπουν	 καλά	 τα	 μάτια	 μου»)	 και	 το	 ειρωνικό	 ύφος	 της	
αφήγησης.	Επίσης,	εδώ	παρατηρούμε	ότι	η	γλώσσα	είναι	η	δημοτική.	Με	αυτόν	τον	
τρόπο	ο	αφηγητής	καταφέρνει	να	αποφορτίσει	τη	βαριά	ατμόσφαιρα	και	να	πάρει	
ανάσα	 ο	 αναγνώστης,	 ενώ	 παράλληλα	 του	 δίνεται	 η	 ευκαιρία	 να	 σχολιάσει	 τους	
ασυνείδητους	ανθρώπους,	που	εκμεταλλεύονται	τον	πόνο	των	συνανθρώπων	τους	
για	υλικό	συμφέρον.		
	
Δεύτερη	ενότητα:	ο	δραματοποιημένος	αφηγητής	

Μετά	από	μία	μικρή	ανάσα	που	μας	πρόσφερε	ο	αφηγητής,	συνεχίζει	την	αφή-
γηση	με	γοργό	ρυθμό	και	ανήσυχη	φωνή.	Η	υγεία	της	Αννιώς	δε	βελτιώνεται	και	η	
μητέρα	τη	μεταφέρει	στην	εκκλησία.	Ο	αφηγητής	είναι	και	εδώ	ομοδιηγητικός	και	
η	 αφήγηση	 πρωτοπρόσωπη	 με	 εσωτερική	 εστίαση.	 Ο	 αφηγητής	 κρύβεται	 πίσω	
από	 τον	 πρωταγωνιστικό	 ρόλο	 της	 μητέρας,	 αλλά	 δε	 μένει	 αμέτοχος:	 «...τότε	
προσήλθομεν	 εις	 το	 έσχατον	 καταφύγιον	 εις	 παρομοίας	 περιστάσεις».	 Παρατηρεί	
και	 σχολιάζει	 τους	 κοινωνικούς	 θεσμούς	 και	 τις	 παραδόσεις	 που	 λειτουργούν	 ως	
μέσο	 αντιμετώπισης	 της	 ασθένειας	 της	 Αννιώς.	 Στους	 αφηγηματικούς	 τρόπους,	
εκτός	 από	 τα	 σχόλια,	 χρησιμοποιείται	 και	 ένας	 μικρός	 διάλογος	 ανάμεσα	 στην	
Αννιώ	και	στη	μητέρα:	«Ποίον	από	τους	δύο	θέλεις	να	παίζετε...»,	«Ποίον	από	τους	
δύο	θέλω;...».	Ο	διάλογος	απαλύνει	τη	δραματικότητα	των	στιγμών	που	βιώνουν	οι	
πρωταγωνιστές	 και	 μας	 πληροφορεί	 για	 τα	 ονόματα	 των	 δύο	 παιδιών:	 «...τον	
Χρηστάκη	ή	το	Γιωργί...».	

Η	 αφήγηση	 των	 γεγονότων	 της	 πρώτης	 ημέρας	 στο	 χώρο	 της	 εκκλησίας	 συ-
νεχίζεται	σε	χρόνο	αόριστο	και	η	παρουσία	του	αφηγητή	γίνεται	όλο	και	πιο	έντονη:	
«Το	εσπέρας	απέπεμψε	τους	άλλους	δύο,	και	εκράτησε	μόνον	εμέ	πλησίον	της».	

Στη	συνέχεια,	η	οπτική	γωνία	του	αφηγητή	μεταβάλλεται,	και	παρακολουθούμε	
τα	γεγονότα	μέσα	από	την	οπτική	γωνία	του	ώριμου	άντρα	σε	πρώτο	πρόσωπο	και	
χρόνο	ενεστώτα:	«ενθυμούμαι...».	Η	παρουσία	του	αφηγητή	είναι	τώρα	έντονη	και,	
παρ'	 όλο	 που	 αφηγείται	 αναμνήσεις	 του,	 η	 περιγραφή	 του	 χώρου	 και	 των	
συναισθημάτων	του	είναι	 τόσο	παραστατική,	ώστε	νομίζουμε	ότι	όλα	συμβαίνουν	
μπροστά	στα	μάτια	 του	 τώρα.	Φορέας	 της	αφήγησης	 λοιπόν	 και	 της	 δράσης,	 μας	
κάνει	κοινωνούς	της	ψυχολογικής	πίεσης	που	του	ασκεί	το	περιβάλλον	(«Και	όμως	
δεν	ετόλμων...	φοβούμαι»).	Αντικρίζουμε	λοιπόν	ένα	δραματοποιημένο	αφηγητή,	ο	
οποίος	 είναι	 πρωταγωνιστής	 του	 δράματος	 και	 σηκώνει	 όλο	 το	 βάρος	 της	
κατάστασης.	Ακόμα,	περιγράφει	τη	θρησκευτική	τελετουργία	της	εποχής,	καθώς	και	
τον	τρόπο	με	τον	οποίο	η	μητέρα	αντιμετωπίζει	τη	δύσκολη	αυτή	κατάσταση.	

Στο	σημείο	αυτό	ο	αφηγητής	–	γιος	φαίνεται	ότι	εστιάζει	πάλι	από	την	οπτική	
γωνία	του	παιδιού	και	γίνεται	μάρτυρας	ενός	επεισοδίου	που	θα	τον	συνταράξει.	Αν	
και	 η	 απόσταση	 ανάμεσα	 στον	 αφηγητή	 –	 παιδί	 και	 στον	 ώριμο	 αφηγητή	 είναι	
μεγάλη,	 τις	 περισσότερες	 φορές	 μάς	 δημιουργείται	 η	 εντύπωση	 πως	 η	 αφήγηση	
είναι	συγχρονική.	 Γι'	αυτό	και	ο	ώριμος	αφηγητής	προτάσσει	σε	ορισμένα	σημεία	
κάποια	υπόδειξη	που	μας	υπενθυμίζει	ότι	όσα	αφηγείται	συνέβησαν	στο	παρελθόν.	
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Τρίτη	ενότητα:	

Στην	 τρίτη	 ενότητα,	 με	 τις	 φράσεις	 «ανεκάλεσα	 εις	 την	 μνήμην	 μου»,	
«προσεπάθησα	να	ενθυμηθώ»,	ο	αναγνώστης	δεν	είναι	σίγουρος	αν	η	οπτική	γωνία	
είναι	 του	 παιδιού	 ή	 του	 ώριμου	 αφηγητή.	 Προσπαθεί	 να	 θυμηθεί	 το	 παιδί	 ή	 ο	
άντρας;	Αλλά,	 όπως	ήδη	 είπαμε,	 η	αφήγηση	 είναι	 μεταγενέστερη	 των	 γεγονότων,	
ενώ	 η	 εστίαση	 φαίνεται	 ως	 συγχρονική,	 προκειμένου	 ο	 αναγνώστης	 να	
παρακολουθεί	 τα	 συμβάντα	 σαν	 να	 συμβαίνουν	 μπροστά	 στα	 μάτια	 του	 και	 να	
συμπάσχει	 με	 τους	πρωταγωνιστές.	 Επομένως,	 αφηγητής	 είναι	ο	ώριμος	 Γιωργής,	
ενώ	εστιάζει	το	παιδί.	

Και	 σε	 αυτή	 την	 ενότητα	 η	 εστίαση	 είναι	 εσωτερική	 και	 ο	 αφηγητής	 δραμα-
τοποιημένος.	Η	μητέρα	παίρνει	 τον	πρωταγωνιστικό	ρόλο	 και	 ο	αφηγητής	 είναι	 ο	
δέκτης	 των	 δρώμενων.	 Η	 περιγραφή	 του	 γύφτου	 και	 οι	 περιορισμένοι	 διάλογοι	
οδηγούν	την	αφήγηση	στην	τελευταία	σκηνή	του	δράματος,	στο	θάνατο	της	Αννιώς.	

	
Τέταρτη	ενότητα:	ελεύθερος	πλάγιος	λόγος	

Χαρακτηριστικό	της	τέταρτης	ενότητας	είναι	η	τεχνική	του	ελεύθερου	πλάγιου	
λόγου.	Στη	σ.139	του	σχολικού	βιβλίου	(«Επί	πολύν	χρόνον...	ξύλον	απελέκητον»),	η	
πρωτοπρόσωπη	 αφήγηση	 αρχίζει	 με	 τη	 φωνή	 του	 ομοδιηγητικού	 αφηγητή,	 ο	
οποίος,	 σε	 πληθυντικό	 αριθμό,	 μιλάει	 εκ	 μέρους	 των	 υπόλοιπων	 μελών	 της	
οικογένειας:	«Επί	πολύν	χρόνον	μάς	έτρεφε	διά	του	ιδρώτος	του	προσώπου	της».	Η	
φωνή	 του	 αφηγητή	 αναμειγνύεται	 στη	 συνέχεια	 με	 τη	 φωνή	 της	 μητέρας.	 Στη	
δεύτερη	 παράγραφο	 η	 ανάμειξη	 αυτή	φανερώνει	 και	 την	 εσωτερική	 εστίαση	 του	
αφηγητή,	 γιατί	 οι	 δύο	 φωνές,	 αφηγητή	 –	 γιου	 και	 χαρακτήρα	 –	 μητέρας,	 δεν	
ξεχωρίζουν.	Η	παροιμία	διατυπώνεται	σε	πλάγιο	λόγο:	«Διότι,	έλεγεν	η	μήτηρ	μας,	
άνθρωπος	αγράμματος,	ξύλον	απελέκητον».	

Επίσης,	 στην	 ενότητα	 αυτή	 ο	 αφηγητής	 περιγράφει	 την	 τελετουργία	 της	 υι-
οθεσίας	ενός	κοριτσιού	από	τη	μητέρα,	την	αναχώρηση	του	ίδιου	για	τα	ξένα	και	το	
επεισόδιο	της	σωτηρίας	του	στο	ποτάμι.	Ιδιαίτερα	παραστατική	είναι	η	περιγραφή	
του	 καιρού	 μέσα	 από	 αντιθέσεις:	 «Μίαν	 ημέραν	 διακόψαντες	 την	 εργασίαν	
επεστρέφομεν	από	τους	αγρούς	φεύγοντες	τον	αφόρητον	καύσωνα,	υφ'	ου	ολίγον	
έλειψε	 να	 λιποθυμήση	η	 μήτηρ	μου.	 Καθ'	 οδόν	 κατελήφθημεν	 υπό	ραγδαιοτάτης	
βροχής,	 εξ	 εκείνων,	αίτινες	συμβαίνουσι	παρ’	 	 ημίν	συνήθως,	μετά	προηγηθείσαν	
υπερβολικήν	ζέστην		ή	λαύραν,	καθώς	την	ονομάζουν	οι	συντοπίται	μου».	

Τη	σωτηρία	του	αφηγητή	–	Γιωργή	ακολουθεί	ένας	σημαντικός	διάλογος	με	τη	
μητέρα,	 όπου	ο	αφηγητής	 εκφράζει	 την	 επιθυμία	 του	 να	αναλάβει	 τη	συντήρηση	
και	 τη	φροντίδα	 της	μητέρας	 του	 και	 του	υιοθετημένου	 κοριτσιού.	 Την	υπόσχεση	
αυτή	επαναλαμβάνει	και	πριν	φύγει	για	τα	ξένα.	

Στο	σημείο	αυτό	τονίζεται	για	άλλη	μία	φορά	η	αττόσταση	της	οπτικής	γωνίας	
μεταξύ	αφηγητή	–	παιδιού	και	αφηγητή	–	ώριμου	άντρα.	Σχολιάζει	τα	αφελή	λόγια	
του	 και	 την	υπόσχεση	που	έδωσε	στη	μητέρα	όταν	ήταν	παιδί,	με	 την	ωριμότητα	
που	τον	διακρίνει	σήμερα:	«Δεν	ήξερον	ακόμη	ότι	δεκαετές	παιδίον	όχι	την	μητέρα,	
αλλ’	ουδέ	τον	εαυτό	του	δεν	δύναται	να	θρέψη».	

Τέλος,	η	ενότητα	ολοκληρώνεται	με	ελεύθερο	πλάγιο	λόγο:	«και	όμως	οσάκις	
επρόκειτο	περί	 της	 θετής	αυτής	θυγατρός...	 και	 θα	προικίσω	 και	θα	υπανδρεύσω	
την	κόρη	της	εν	πομπή	και	παρατάξει».	
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Πέμπτη	ενότητα:	μεταδιηγητική	αφήγηση	

Στην	πέμπτη	ενότητα,	ο	αφηγητής	είναι	ομοδιηγητικός	και	η	εστίαση	εσωτερι-
κή.	 Ωστόσο,	 παρατηρούμε	 σε	 ορισμένα	 σημεία	 ότι	 γνωρίζει	 ορισμένα	 πράγματα	
που	συνέβησαν	στη	διάρκεια	της	απουσίας	του,	με	αποτέλεσμα	η	διευρυμένη	αυτή	
οπτική	 να	 τον	 εντάσσει	 πλησιέστερα	 προς	 έναν	 παντογνώστη	 αφηγητή,	 χωρίς	
ωστόσο	να	φτάνει	στη	μηδενική	εστίαση.	Τα	λόγια	της	μητέρας	παρεμβάλλονται	σε	
πλάγιο	 λόγο,	 ενώ	 οι	 σκέψεις	 της	 σε	 ελεύθερο	 πλάγιο	 λόγο.	 Η	 ενότητα	 αυτή	 έχει	
ιδιαίτερη	 σημασία,	 γιατί	 η	 μητέρα	 αποκαλύπτει	 το	 αμάρτημα	 της.	 0	 αφηγητής	 –	
γιος	παραδίδει	τη	σκυτάλη	της	αφήγησης	στη	μάνα,	η	οποία	αφηγείται	την	ιστορία	
της.	Η	αφήγηση	της	μάνας	είναι	εγκιβωτισμένη	αφήγηση,	δηλαδή	αφήγηση	μέσα	
στην	 αφήγηση.	 Ο	 τρόπος	 αυτός	 αφήγησης	 ονομάζεται	μεταδιηγητικός.	 Αφετηρία	
της	εξιστόρησης	είναι	η	εποχή	πριν	από	την	γέννηση	της	Αννιώς.	Την	αφήγηση	της	
μητέρας	 διακόπτουν	 διάλογοι	 που	 αποκαλύπτουν	 το	 ρόλο	 του	 πατέρα	 και	 τον	
τρόπο	που	αντιμετωπίζει	το	ατύχημα.	

	
Έκτη	ενότητα:	

Στην	 τελευταία	 ενότητα,	 την	 αφήγηση	 αναλαμβάνει	 πάλι	 ο	 αφηγητής	 και	 η	
οπτική	του	γωνία	είναι	του	ώριμου	πια	άντρα,	που	αντιλαμβάνεται	την	παιδική	του	
πλάνη,	 την	άγνοια	 ενός	 τόσο	σοβαρού	θέματος	που	βασάνιζε	 την	άμοιρη	μητέρα	
του.	 Η	 αφήγηση	 είναι	 ομαλή	 και,	 μετά	 από	 ένα	 μικρό	 διάλογο	 που	 διεξάγεται	
ανάμεσα	στον	αφηγητή	και	στη	μητέρα	του,	επικρατεί	η	απόλυτη	σιγή.	

	
Ο	χρόνος	

Η	 ιστορία	 ξετυλίγεται	 από	 δύο	 διαφορετικά	 χρονικά	 σημεία.	 Η	 ιστορία	 που	
αφηγείται	 ο	 αφηγητής	 τοποθετείται	 στο	 παρελθόν,	 ενώ	 ο	 ίδιος,	 ώριμος	 άντρας	
τώρα,	 απέχει	 από	 τα	 γεγονότα	 είκοσι	 οκτώ	 χρόνια.	 Επομένως,	 ο	 χρόνος	 των	
γεγονότων	 δεν	 ταυτίζεται	 με	 τον	 αφηγηματικό	 χρόνο.	 Η	 αφήγηση,	 δηλαδή,	 από	
άποψη	 χρόνου,	 είναι	 αναδρομική.	 Στην	 πρώτη	 ενότητα,	 η	 αφήγηση	 είναι	
ευθύγραμμη,	 δεν	 υπάρχουν	 αναχρονίες.	 Στη	 συνέχεια	 όμως	 ο	 αφηγητής	 χρησι-
μοποιεί	αναχρονίες,	με	τις	οποίες	εξυπηρετεί	κυρίως	την	πλοκή.	Επίσης,	τα	ρήματα	
βρίσκονται	 σε	 χρόνο	 παρατατικό,	 που	 δηλώνει	 ότι	 όσα	 διηγείται	 επα-
ναλαμβάνονταν	στην	καθημερινή	τους	ζωή.	

Στην	αρχή	της	επόμενης	ενότητας,	με	τη	φράση	«και	εκεί,	επί	των	καθύγρων	και	
ψυχρών	πλακών»	 (σ.	129),	ο	αφηγητής	προοικονομεί	 (πρόληψη)	την	κατάληξη	της	
άρρωστης	 αδελφής	 του	 Αννιώς.	 Αντίθετα,	 πιο	 κάτω	 (σ.	 132),	 η	 διαπίστωση	 «Απ’	
εναντίας,	 η	 υγρασία,	 το	 ψύχος,	 το	 ασύνηθες...	 δεν	 ήργησαν	 να	 επιδράσουν	
βλαβερώς	επί	της	ασθενούς,	της	οποίας	η	κατάστασις	ήρχισε	να	εμπνέη	τώρα	τους	
έσχατους	 φόβους»	 επιβραδύνει	 την	 αφήγηση	 και	 αναμένεται	 η	 αντίδραση	 της	
μητέρας.	

Ακολουθεί	 η	 πρώτη	αναχρονία,	 όπου	 ο	αφηγητής	 θυμάται	 και	 περιγράφει	 τη	
σκηνή	με	το	Γύφτο	(σ.	134	–	135).	Η	αφήγηση	λειτουργεί	περισσότερο	ως	εκτόνωση	
του	 αναγνώστη.	 Στη	 συνέχεια,	 με	 τον	 ενεστώτα	 «μοιρολογεί»,	 ο	 αφηγητής	
επιστρέφει	στο	χρόνο	 της	αφήγησης.	Η	μητέρα	μοιρολογεί,	ο	 χώρος	κατακλύζεται	
από	 τη	 μυρωδιά	 του	 λιβανιού	 και	 ο	 μικρός	 Γιωργής,	 λειτουργώντας	 συνειρμικά,	
νομίζει	ότι	η	αδελφή	του	πέθανε.	

Οι	αναδρομές	συνεχίζονται	και	πιο	κάτω,	στη	σ.	137:	«Τότε	μου	ήλθεν	εις	τον	
νουν	 ότι	 και	 άλλοτε	 μας	 επότιζεν	 από	 του	 αυτού	 σκεύους,	 ευθύς	 ως	
εξυπνούμεν...πλην	μυστικήν	ευδαιμονίαν».	
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Στην	 τρίτη	 ενότητα,	 η	 αναδρομική	 αφήγηση	 λειτουργεί	 ως	 σύγκριση	 με	 το	
προηγούμενο	 πένθος	 της	 μητέρας.	 Όταν	 πέθανε	 ο	 άντρας	 της,	 από	 φόβο	 μην	
παρεξηγηθεί	 από	 τους	 συγχωριανούς	 ότι	 υπερέβαλλε	 στον	 τρόπο	 έκφρασης	 των	
συναισθημάτων	της,	πένθησε	σιωπηλά	(«Πολλοί	είχον	κατηγορήσει	την	μητέρα	μου,	
ότι	ενώ	αι	ξέναι	γυναίκες	εθρήνουν	μεγαλοφώνως	επί	του	νεκρού	του	πατρός	μου,	
εκείνη	 μόνη	 έχυνεν	 άφθονα,	 πλην	 σιγηλά	 δάκρυα»).	 Τώρα	 είναι	 τόσο	 μεγάλη	 η	
συντριβή	 της,	 ώστε	 δεν	 υπολογίζει	 κανέναν	 και	 εκδηλώνει	 το	 πένθος	 της	 για	 το	
χαμό	της	Αννιώς	με	σπαραγμό.	

Η	 επόμενη	 αναχρονία	 (αναδρομική	 αφήγηση)	 είναι	 πολύ	 σημαντική,	 γιατί	
παίζει	καθοριστικό	ρόλο	στην	πλοκή:	«Ήτο	καθ'	ην	εποχήν	η	μήτηρ	μας...Αμ’	θρέψε	
δα	πρώτα	τον	εαυτό	σου	και	ύστερα	βλέπουμε»	 (σ.	142	–	143).	Πρόκειται	για	την	
υπόσχεση	που	έδωσε	ο	αφηγητής	στη	μητέρα	του	μετά	τη	σωτηρία	του	από	βέβαιο	
πνιγμό.	 0	 νους	 του	 ανατρέχει	 πολλά	 χρόνια	 πριν,	 τότε	 που	 η	 μητέρα	 του	 είχε	
υιοθετήσει	το	πρώτο	κορίτσι.	Η	μητέρα	δούλευε	για	να	θρέψει	την	οικογένειά	της,	
«έσκαπτεν	 ή	 εξεβοτάνιζεν»,	 και	 μαζί	 της	 ήταν	 και	 ο	 αφηγητής.	 Μία	 μέρα	
επέστρεφαν	στο	σπίτι	και,	ενώ	είχε	πολλή	ζέστη,	ξαφνικά	ξέσπασε	καταιγίδα.	Στην	
προσπάθειά	 τους	 να	 περάσουν	 έναν	 ορμητικό	 χείμαρρο,	 το	 μικρό	 αγόρι	
παρασύρθηκε	 από	 τα	 νερά.	 Η	 μητέρα,	 συγκεντρώνοντας	 όλες	 της	 τις	 δυνάμεις,	
έπεσε	 στα	 οργισμένα	 νερά	 και	 το	 έσωσε.	 Τότε	 ο	 μικρός	 τής	 υποσχέθηκε	 ότι	 θα	
δουλέψει	για	να	συντηρήσει	αυτήν	και	την	υιοθετημένη	του	αδελφή.	Επομένως,	με	
αυτή	την	αναδρομική	αφήγηση,	ο	αφηγητής	ερμηνεύει	τη	στάση	της	μητέρας,	που	
εναποθέτει	τις	ελπίδες	της	σε	αυτόν.	

Η	τελευταία	αναχρονία	είναι	και	η	πιο	σημαντική,	γιατί	στην	αναδρομική	αυτή	
αφήγηση	 αποκαλύπτεται	 το	 αμάρτημα	 της	 μητέρας:	 «Ήταν	 τότε	 κοντά,	 που	
επαντρολογιέτο...ήθελα	πάρω	τα	βουνά	να	φύγω»	(σ.147	–	151).	

Παραλείψεις:	«Εγώ	έλειπον	μακράν,	πολύ	μακράν,	και	επί	πολλά	έτη	ηγνόουν	
τι	 συνέβαινεν	 εις	 τον	 οίκον	 μας»	 (σ.141),	 «...κ'	 αι	 συμπαθητικαί	 φροντίδες	 να	
εξορίσουν	 από	 της	 καρδίας	 μου	 την	 εκ	 της	 μονώσεως	 μελαγχολίαν,	 και	 να	
εξαλείψουν	από	της	μνήμης	μου	τας	κακοπαθείας	όσας	υπέστην	εν	τη	ξένη».	

Επιταχύνσεις:	«Ενώ	δε	μετ'	ολίγον	χρόνον	εγώ	μεν	επλανώμην	νοσταλγών	εν	τη	
ξένη,	οι	δε	άλλοι	μου	αδελφοί	εταλαιπωρούντο	κακοκοιμώμενοι	εις	τα	εργαστήρια	
των	 "μαστόρων"...»,	 «Πριν	 δε	 κατορθώσω	 να	 επιστρέψω,	 το	 ξένον	 κοράσιον	
ηυξήθη,	 ανετράφη.	 επροικίσθη	 και	 υπανδρεύθη,	 ως	 εάν	 ήτον	 αληθώς	 μέλος	 της	
οικογενείας	μας»	(σ.141).	

Επίσης,	 παρατηρούμε	επιβράδυνση	 της	πλοκής	 με	 την	παρουσία	 των	 λαϊκών	
αντιλήψεων:	«Σαράντα	ημερόνυχτα.	Διότι	μέχρι	τοσούτου	ημπορεί	να	αντισταθή	η	
τρομερά	ισχυρογνωμοσύνη	των	δαιμονίων	εις	τον	αόρατον	πόλεμον	μεταξύ	αυτών	
και	της	θείας	χάριτος»	(σ.	129	–	130).	

	
Χαρακτήρες	–	Συναισθηματικές	εντάσεις	και	δραματικές	κορυφώσεις	

Πρωτεύοντες	και	δευτερεύοντες	χαρακτήρες,	βοηθητικά	πρόσωπα	

Στο	 διήγημα	παρουσιάζονται	αρκετά	πρόσωπα,	από	 τα	 οποία	μόνο	δύο	 είναι	
πρωτεύοντες	και	ολοκληρωμένοι	χαρακτήρες:	ο	αφηγητής	–	Γιωργής	και	η	μητέρα	
του	 Δεσποινιώ.	 Από	 τους	 υπόλοιπους,	 άλλοι	 είναι	 δευτερεύοντες	 και	 άλλοι	
βοηθητικά	 πρόσωπα.	 Δευτερεύοντες	 χαρακτήρες	 είναι	 τα	 υπόλοιπα	 μέλη	 της	 οι-
κογένειας:		η	άρρωστη	κόρη	Αννιώ,	τα	δύο	αδέλφια,	ο	Χρηστάκης	και	ο	μικρότερος,	
που	 αναφέρεται	 ως	 κοιλιάρφανος	 (ορφάνεψε	 από	 πατέρα	 ενώ	 βρισκόταν	 στη	
κοιλιά	της	μάνας	του),	και	ο	πατέρας.	Τα	βοηθητικά	πρόσωπα	παρουσιάζονται	για	
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λίγο	 και	 είναι:	 ο	 παπάς,	 οι	 δύο	 υιοθετημένες	 κόρες,	 η	 Σοφηδιώτισσα	 γιαγιά,	 ο	
πατριάρχης,	 ο	 κουρέας,	 ο	 Γύφτος,	 ο	 πρωτόγερος	 του	 χωριού,	 οι	 συγγενείς	 της	
Δεσποινιώς	και	της	πρώτης	υιοθετημένης	κόρης	και	η	Βενετία.	

Οι	πρωτεύοντες	χαρακτήρες	έχουν	πολύπλοκη	ψυχοσύνθεση	και	βασανίζονται	
από	ενοχές	και	εσωτερικές	συγκρούσεις.	Η	μητέρα	έχει	πρωταγωνιστικό	ρόλο	και	ο	
αφηγητής	 γιος	 εμπλέκεται	 στη	 δράση	ως	 πρωτεύοντας	 χαρακτήρας.	 Η	 δράση	 της	
μητέρας	και	η	δράση	του	αφηγητή	–	γιου	δεν	είναι	ανεξάρτητες	μεταξύ	τους	αλλά	
αλληλένδετες.	 Αυτό	 που	 είναι	 πολύ	 σημαντικό	 είναι	 ότι	 οι	 δύο	αυτοί	 χαρακτήρες	
δεν	 είναι	 στατικοί	 αλλά	 εξελισσόμενοι.	 Κυρίως	 ο	 χαρακτήρας	 του	 αφηγητή,	 ο	
οποίος	 παρουσιάζεται	 σε	 δύο	 διαφορετικές	 ηλικίες,	 είναι	 φυσικό	 να	 εξελίσσεται	
περισσότερο.	Επίσης,	η	παρουσίαση	των	συγκεκριμένων	χαρακτήρων	γίνεται	μέσω	
της	 ανίχνευσης	 του	 εσωτερικού	 τους	 κόσμου.	 Ο	 Βιζυηνός	 δεν	 περιγράφει	 τα	
εξωτερικά	χαρακτηριστικά	 των	προσώπων,	 είτε	αυτά	είναι	πρωτεύοντες	 είτε	 είναι	
δευτερεύοντες	 χαρακτήρες,	αλλά	 τα	ψυχογραφεί	 εκθέτοντας	 τη	συμπεριφορά,	 τις	
πράξεις	και	τις	σκέψεις	τους.	Γι’	αυτό,	παρακολουθώντας	την	εξέλιξη	της	μητέρας,	
διακρίνουμε	 τόσο	 τις	 ψυχικές	 διεργασίες	 που	 συντελούνται	 μέσα	 από	 την	
προσπάθειά	 της	 να	 εξιλεωθεί	 για	 το	 αμάρτημά	 της	 όσο	 και	 την	 εξέλιξη	 του	 γιου	
μέσα	από	την	αγωνιώδη	προσπάθεια	του	να	ανακαλύψει	τη	μητρική	αγάπη.	

0	 Βιζυηνός,	 ακολουθώντας	 τη	 δραματική	 μέθοδο	 παρουσίασης	 των	 χαρα-
κτήρων	 του,	 μας	 αφήνει	 να	 τους	 πλησιάσουμε,	 να	 ακούσουμε	 τη	 φωνή	 τους,	 να	
κατανοήσουμε	 τις	 πράξεις	 τους,	 για	 να	 σχηματίσουμε	 τη	 δική	 μας	 άποψη	 για	 τη	
συμπεριφορά	τους	και	τις	δραματικές	εξελίξεις.	

	
Ο	αφηγητής	

Ο	αφηγητής	–	παιδί,	 στην	αρχή	 του	διηγήματος,	μιλάει	σε	πρώτο	πληθυντικό	
πρόσωπο	(«δεν	είχομεν»,	«ηγαπώμεν»	κτλ.),	ως	εκπρόσωπος	όλης	της	οικογένειας.	
Η	πρώτη	φράση	αφορά	στην	παρουσίαση	 της	αδελφής	 του	Αννιώς,	στο	πρόσωπο	
της	οποίας	θα	επικεντρωθεί	η	δράση	μέχρι	το	θάνατό	της.	Στη	συνέχεια,	τονίζεται	η	
αγάπη	 της	 μάνας	 για	 την	 Αννιώ,	 αγάπη	 που	 θα	 δημιουργήσει	 ψυχολογικά	
προβλήματα	στον	αφηγητή.	Αμέσως	όμως	σπεύδει	να	δικαιολογήσει	την	αδυναμία	
της	μάνας	του	για	το	κορίτσι,	λέγοντας	ότι	ήταν	το	μοναδικό	κορίτσι	στην	οικογένεια	
και	επιπλέον	φιλάσθενη.	

Ο	 χαρακτήρας	 του	 αφηγητή	 ως	 παιδιού	 έχει	 όλα	 τα	 στοιχεία	 της	 παιδικής	
ηλικίας:	αφέλεια,	ειλικρίνεια	και	κάποια	ενδόμυχη	ζήλια	για	την	Αννιώ,	την	οποία	
καλύπτει.	Η	αγάπη	του	για	την	αδελφή	του	είναι	ολοφάνερη	από	τον	τρόπο	που	την	
περιγράφει:	 «Ενθυμούμαι...όλους	 συνηγμένους	 πλησίον	 της»,	 «Και	 εκεί,	 επί	 των	
καθύγρων	 και	 ψυχρών	 πλακών,	 προ	 της	 εικόνος	 της	 Παναγίας,	 εστρωσαμεν	 και	
επλαγιάσαμεν	το	γλυκύτερον	αντικείμενον	των	μερίμνων	μας,	την	μία	και	μόνην	μας	
αδελφή!».	

Δεν	 παύει	 όμως	 να	 είναι	 ένα	 δεκάχρονο	 παδί,	 που	 αισθάνεται	 πίκρα	 και	
ανασφάλεια	για	τη	στάση	της	μητέρας	του	απέναντι	στα	παιδιά,	ιδιαίτερα	απέναντί	
του.	 Το	 παράπονό	 του	 διατυπώνεται	 έμμεσα	 στα	 εξής	 σημεία:	 «Ενόμιζες,	 ότι	
ελησμόνησε	πως	 είχε	 και	άλλα	 τέκνα.	Ποίος	μας	 έτρεφε,	ποίος	μας	 έπλυνε,	 ποίος	
μας	εμβάλωνε	ημάς	τα	αγόρια.	Ούτε	ήθελε	καν	να	το	γνωρίζει»	(σ.128).	«την	μητέρα	
μας	δεν	την	εβλέπομεν	ενίοτε	ολόκληρους	ημέρας»	(σ.	129).	

Σε	ολόκληρη	τη	διάρκεια	της	παιδικής	του	ηλικίας,	ο	αφηγητής	προσπαθεί	να	
καταλάβει	την	περίεργη	συμπεριφορά	της	μητέρας	του.	Η	νύχτα	στην	εκκλησία	δρα	
καταλυτικά	στην	ψυχή	του.	Όλα	στο	χώρο	της	εκκλησίας	τον	τρομάζουν.	Η	παιδική	
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φαντασία	 καλπάζει·	 βλέπει	 σκιές	 αγίων	 και	 φιγούρες	 νεκρών	 να	 κατακλύζουν	 το	
χώρο	και	ο	φόβος	εισχωρεί	σε	κάθε	του	κύτταρο.	Όμως	δεν	τολμά	να	εξωτερικεύσει	
τους	φόβους	 του,	 για	 να	 μη	 χάσει	 το	 προνόμιο	 να	 είναι	 ο	 εκλεκτός	 της	 μητέρας.	
Υποφέρει,	λοιπόν,	για	χάρη	της	αγάπης	της	και	παίρνει	κουράγιο	από	την	παρουσία	
της.	Η	δύναμη	ψυχής	που	δείχνει	είναι	πράγματι	άθλος	για	ένα	δεκάχρονο	παιδί.	Το	
δράμα	του	κορυφώνεται	με	την	προσευχή	της	μητέρας,	που	τον	προσφέρει	στο	Θεό	
ως	αντάλλαγμα	 για	 τη	 ζωή	 της	Αννιώς.	Όλος	ο	 κόσμος	 του	ανατρέπεται	 και	μένει	
μετέωρος	στο	κενό	με	τα	δόντια	του	να	χτυπούν	από	τον	τρόμο	(«Όταν	ήκουσα	τας	
λέξεις	ταύτας...οι	οδόντες	μου	συνεκρούοντο	υπό	του	τρόμου,	και	εγώ	έτρεχον,	και	
ακόμη	έτρεχον»).	Η	ψυχική	δοκιμασία	του	αγοριού	ξεπερνά	τις	δυνάμεις	του.	Όλες	
οι	προσπάθειές	του	να	ικανοποιήσει	τη	μητέρα	πήγαν	χαμένες,	και	νιώθει	για	άλλη	
μία	φορά	την	απόρριψη.	

Παρά	την	ταραχή	και	τη	φρίκη	που	βίωσε,	καταφέρνει	να	αυτοκυριαρχήσει	και	
καταφεύγει	σε	συλλογισμούς	που	φανερώνουν	την	ευαισθησία	και	την	ωριμότητά	
του.	Τώρα	πια	είναι	σε	θέση	να	καταλάβει	γιατί	ο	πατέρας	του	τον	αποκαλούσε	το	
«αδικημένο».	 Αισθάνεται	 απογοήτευση	 και	 πίκρα	 για	 το	 γεγονός	 και	 γυρίζει	 στο	
σπίτι	συντετριμμένος.	Βρίσκεται	σε	τραγική	θέση	γιατί	δεν	μπορεί	να	δικαιολογήσει	
τη	συμπεριφορά	της	μάνας	του.	Πιστεύει	ότι	δεν	τον	αγαπά	και	ότι	της	είναι	βάρος.	

Ξαπλώνει	στο	κρεβάτι	του,	αλλά	η	ταραχή	δεν	τον	αφήνει	να	ησυχάσει.	Σε	λίγο	
γίνεται	κοινωνός	μίας	παράξενης	τελετής	και,	χωρίς	να	το	καταλάβει,	αναλύεται	σε	
λυγμούς	 και	 παρακαλεί	 τον	 πατέρα	 του	 να	 πάρει	 εκείνον	 αντί	 για	 την	 Αννιώ.	Με	
αυτό	τον	τρόπο	δείχνει	στη	μητέρα	του	ότι	άκουσε	την	προσευχή	της	και	γνωρίζει	
την	 παράκλησή	 της.	 Σε	 αυτό	 το	 σημείο	 επεμβαίνει	 ο	 ώριμος	 αφηγητής	 για	 να	
εκφράσει	την	ενοχή	του	για	το	ξέσπασμά	του.	

Ένα	 τυχαίο	 γεγονός	 θα	 ανατρέψει	 και	 πάλι	 τα	 δεδομένα,	 αλλάζοντας	 τα	
συναισθήματα	του	μικρού	αγοριού.	Πρόκειται	για	την	αυτοθυσία	που	έδειξε	η	μάνα	
για	να	τον	σώσει	από	τα	ορμητικά	νερά	του	ποταμού.	Συγκινημένος	ο	μικρός	από	
την	πράξη	 της,	 αναθεωρεί	 τις	 απόψεις	 του	 και	 ηρεμεί	ψυχικά,	 αν	 και	 ποτέ	 δε	 θα	
λησμονήσει	τη	σκηνή	στην	εκκλησία	που	του	προξένησε	φρίκη.	Και	με	την	αφέλεια	
του	ευαίσθητου	παιδιού,	της	υπόσχεται	ότι	θα	δουλέψει	για	να	ζήσει	αυτήν	και	τη	
θετή	της	κόρη.	

Μετά	 από	 αυτά	 τα	 γεγονότα	 φεύγει	 στα	 ξένα,	 όπου	 νιώθει	 μοναξιά	 και	 δυ-
στυχία.	Ο	κόσμος	που	είχε	πλάσει	με	τη	φαντασία	του	αποδεικνύεται	ψεύτικος.	Η	
ζωή	στην	Κωνσταντινούπολη	είναι	σκληρή	και	 τα	αφεντικά	του	έχουν	απάνθρωπη	
συμπεριφορά.	 Μεγαλώνει	 σε	 έναν	 κόσμο	 εχθρικό,	 που	 θα	 του	 προσφέρει	 όμως	
αργότερα	μόρφωση	και	εμπειρίες.	

Επιστρέφει,	 μετά	 από	 πολλά	 χρόνια,	 στην	 πατρίδα	 του	 ώριμος	 άντρας,	 με	
γνώσεις	και	καλλιέργεια	ψυχής.	Τώρα	αντικρίζει	τη	μάνα	του	με	διαφορετική	ματιά.	
Δεν	 είναι	 πια	 εξαρτημένος	 ψυχολογικά	 από	 αυτήν,	 αλλά	 τη	 σέβεται	 και	 την	
αγαπάει.	 Αντιτίθεται	 στη	 δεύτερη	 υιοθεσία	 που	 έκανε	 η	 μητέρα	 του,	 όχι	 γιατί	 δε	
θέλει	άλλο	παιδί,	αλλά	γιατί	τα	κριτήριά	του	είναι	διαφορετικά.	

Θέλει	η	αδελφή	του	να	είναι	 έξυπνη	και	όμορφη,	στολίδι	στο	σπίτι.	 Επιθυμία	
του	 είναι	 να	 της	 διηγείται	 τις	 περιπλανήσεις	 του	 στα	 ξένα	 («Τίποτα	 άλλο	 δεν	
επεθύμουν...και	 τέλος	 να	 χορεύσω	 εις	 τους	 γάμους	 της...Ακριβώς	 το	 αντίθετον»	
[σ.145]).	 Διακρίνουμε	 από	 τα	 λόγια	 του	 έναν	 νέο	 ρομαντικό	 και	 ευαίσθητο.	 Ο	
διάλογος	 που	 ακολουθεί	 αποκαλύπτει	 τις	 στερεότυπες	 απόψεις	 του	 για	 τα	
υιοθετημένα	παιδιά	 («	Όχι,	μητέρα!	Βέβαια	όχι!	Απήντησα	εγώ.	Μα	εκείνη	θα	ήτο	
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παιδί	σου,	καθώς	και	εγώ.	Ενώ	αυτή	δεν	σου	είναι	τίποτε.	Μας	είναι	όλως	διόλου	
ξένη»).	

Λίγο	 πιο	 κάτω,	 η	 εξομολόγηση	 της	 μητέρας	 θα	 τον	 αφήσει	 άναυδο.	 Το	 πα-
ρελθόν	παρελαύνει	μπροστά	στα	μάτια	 του	και	με	ωριμότητα	κρίνει	 τα	 γεγονότα.	
Λυπάται	τη	μάνα	του	που	τράβηξε	τόσα	και	καταλαβαίνει	ότι	η	αιτία	του	κακού	και	
της	κόλασης	που	ζει	είναι	το	τραγικό	ατύχημα	(«Η	συναίσθησις	του	αμαρτήματος,	η	
ηθική	 ανάγκη	 εξαγνίσεως	 και	 το	 αδύνατον	 της	 εξαγνίσεως	 αυτού	 –	 τι	 φρικτή	 και	
αμείλικτος	Κόλασις!	Επί	εικοσιοκτώ	τώρα	έτη	βασανίζεται	η	τάλαινα	γυνή	χωρίς	να	
δυνηθή	να	κοίμηση	τον	έλεγχον	της	συνειδήσεώς	της,	ούτε	εν	ταις	δυστυχίαις	ούτε	
εν	ταις	ευτυχίαις	της!»).	Συναισθάνεται,	λοιπόν,	το	μαρτύριό	της	και	προσπαθεί	να	
τη	βοηθήσει.	Όμως	η	τελευταία	αυτή	προσπάθεια	αποβαίνει	άκαρπη	και	ο	Γιωργής	
παραιτείται	σιωπηλά.	
	
Η	μητέρα	

Η	μητέρα,	αν	και	δεν	εξελίσσεται	όπως	ο	αφηγητής	–	γιος,	ωστόσο	έχει	σύνθετο	
χαρακτήρα.	Μπορούμε	να	διεισδύσουμε	στον	ψυχικό	 της	κόσμο	αξιολογώντας	 τις	
πράξεις	 και	 τη	 συμπεριφορά	 της.	 Στο	 πρώτο	 μέρος	 του	 διηγήματος,	 την	
παρακολουθούμε	 μέσα	 από	 την	 οπτική	 γωνία	 του	 αφηγητή	 –	 παιδιού	 και,	 σε	
ορισμένα	σημεία,	από	τους	διάλογους	και	από	τα	σχόλια	του	ώριμου	αφηγητή.	Στο	
δεύτερο	μέρος,	ο	δραματικός	διάλογος	με	το	γιο	της	κορυφώνει	την	αγωνία	της	και	
την	 αδιέξοδη	 κατάσταση.	 Στη	 συνέχεια	 παίρνει	 το	 λόγο	 η	 ίδια,	 για	 να	
εκμυστηρευθεί	το	αμάρτημά	της,	προσπαθώντας	να	λυτρωθεί.	

Σε	 ολόκληρο	 το	 διήγημα	 διαγράφεται	 η	 τραγική	 της	 πορεία.	 Αναζητάει	 με	
αγωνία	 την	 εξιλέωση	 για	 το	 τρομερό	 αμάρτημά	 της.	 Στην	 αρχή	 του	 διηγήματος	
παρακολουθούμε	την	αγωνία	της	να	βρει	τρόπο	να	σώσει	την	άρρωστη	κόρη	της.	Η	
συμπεριφορά	της	και	οι	πράξεις	της	είναι	ακραίες.	Εγκαταλείπει	τα	άλλα	της	παιδιά,	
τα	οποία	έτσι	στερούνται	τη	μητρική	στοργή	και	την	αγάπη.	Η	απελπισία	της	όμως	
είναι	τόσο	μεγάλη,	ώστε	δεν	αναλογίζεται	τις	συνέπειες	για	την	ψυχική	ισορροπία	
των	 άλλων	 της	 παιδιών.	 Από	 την	 άλλη	 μεριά,	 είναι	 τόση	 η	 αφοσίωσή	 της	 στην	
Αννιώ,	 ώστε	 γίνεται	 υπερβολικά	 ευάλωτη	 στον	 καθένα	 που	 της	 υπόσχεται	 ότι	
μπορεί	 να	 τη	 σώσει.	 Ενώ	 είναι	 θρησκευόμενη,	 δε	 διστάζει	 να	 ενδώσει	 σε	
δεισιδαιμονίες,	 ξόρκια	 και	 άλλες	 κομπογιαννίτικες	 μεθόδους	 «θεραπείας».	 Όσο	
επιδεινώνεται	 η	 αρρώστια	 της	 Αννιώς,	 τόσο	 η	 μάνα	 χάνει	 την	 ικανότητά	 της	 να	
αξιολογεί	την	κατάσταση.	Έτσι	παύει	να	είναι	μητέρα	για	όλα	τα	παιδιά	της,	πράγμα	
παράξενο	 για	 μία	 γυναίκα	 του	 δέκατου	 ένατου	 αιώνα	 που	 μεγάλωσε	 στην	
Ανατολική	 Θράκη.	 Παράλληλα,	 τη	 βλέπουμε	 να	 μην	 υπολογίζει	 τη	 γνώμη	 του	
κόσμου,	αρκεί	να	σώσει	τη	μονάκριβη	κόρη	της.	

Η	κορύφωση	της	απελπισίας	της	φαίνεται	με	την	προσευχή	της	στην	εκκλησία.	
Λίγο	αργότερα,	μετανιωμένη,	προσπαθεί	να	εξιλεωθεί	δείχνοντας	τρυφερότητα	στο	
Γιωργή.	Οι	 εκδηλώσεις	 της	 είναι	σιωπηλές	 και	μαρτυρούν	 την	 ενοχή	 της.	 Την	 ίδια	
νύχτα	 τη	 βλέπουμε	 να	 έχει	 χάσει	 εντελώς	 τον	 έλεγχο	 και	 να	 επιδίδεται	 σε	 τελετή	
καλέσματος	της	ψυχής	του	άντρα	της.	Συγκινημένη	και	ολόψυχα	αφιερωμένη	στην	
τελετή,	καλεί	και	το	μικρό	αγόρι	να	συμμετέχει.	

Μετά	 το	 θάνατο	 της	 Αννιώς.	 η	 συμπεριφορά	 της	 αγγίζει	 τα	 όρια	 του	 ακα-
ταλόγιστου.	 Ο	 πόνος	 είναι	 τόσο	 μεγάλος,	 ώστε	 αδιαφορεί	 για	 όλους	 γύρω	 της.	
Όμως,	 μετά	 από	 τις	 «νουθεσίες»	 και	 τις	 «επιπλήξεις»	 της	 εκκλησίας	 και	 των	
γειτόνων,	επιτέλους	συνειδητοποιεί	ότι	έχει	και	άλλα	παιδιά	και	η	συμπεριφορά	της	
αλλάζει	ριζικά.	Η	οικονομική	κατάσταση	της	οικογένειας	είναι	άθλια	και	η	μητέρα	
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αναγκάζεται	να	ξενοδουλέψει.	Η	μέχρι	πλην	λίγο	εγκαταλελειμμένη	στη	μοίρα	της	
γυναίκα	 αναλαμβάνει	 όλα	 τα	 βάρη	 της	 οικογένειας	 με	 γενναιότητα	 και	 πείσμα.	
Ανασυγκροτεί	 τη	 ζωή	 της,	 βάζει	 σε	 τάξη	 το	 σπίτι	 της	 και	 οργανώνει	 τη	 ζωή	 των	
παιδιών	 της.	 Έχουμε	 μπροστά	 μας	 τώρα	 μία	 μάνα	 εργατική,	 δυνατή,	 που	
αναλαμβάνει	τις	ευθύνες	της	και	χτίζει	για	το	μέλλον.	Αλλά	μέσα	στην	ψυχή	της	το	
μαράζι	για	το	χαμό	της	Αννιώς	και	οι	ενοχές	για	το	θάνατο	του	μωρού	της	δεν	έχουν	
σβήσει·	την	πνίγουν,	τη	συνθλίβουν	και	της	στερούν	το	νόημα	της	ζωής.	

Η	αγωνία	της	να	απαλλαγεί	από	τις	ενοχές,	να	εξιλεωθεί	για	το	αμάρτημά	της,	
την	 οδηγούν	 στην	 υιοθεσία	 ενός	 μικρού	 κοριτσιού.	 Παρά	 τις	 δυσκολίες	 που	
αντιμετωπίζει	στη	συντήρηση	της	οικογένειας,	δε	διστάζει	να	προσθέσει	ένα	ακόμα	
μέλος.	 Η	 υιοθεσία	 τής	 δίνει	 δύναμη	 για	 ζωή	 και	 αποφασιστικότητα.	 Νιώθει	
ευτυχισμένη	κρατώντας	στην	αγκαλιά	της	το	κοριτσάκι	που	έμελλε	να	την	πικράνει	
με	την	αχαριστία	και	την	κακή	συμπεριφορά	του.	

Ένα	 τυχαίο	 επεισόδιο	 αποκαλύπτει	 τη	 δύναμη	 του	 χαρακτήρα	 της.	 Πρόκειται	
για	το	επεισόδιο	στο	ποτάμι.	Με	αυτοθυσία	πέφτει	στον	ορμητικό	χείμαρρο	για	να	
σώσει	 το	 γιο	 της,	 χωρίς	 να	 σκεφτεί	 ότι	 κινδυνεύει	 η	 ζωή	 της.	 Με	 την	 ίδια	
αποφασιστικότητα	και	το	ίδιο	πείσμα	αντιμετωπίζει	και	την	αντίθεση	των	δύο	γιων	
της	στη	δεύτερη	υιοθεσία,	προβάλλοντας	ως	επιχείρημα	την	υπόσχεση	που	της	είχε	
δώσει	 ο	 Γιωργής.	 Και	 όταν	 αργότερα	 ο	 Γιωργής	 δυσανασχετεί	 για	 το	 ίδιο	 θέμα,	
εκείνη	νιώθει	πίκρα	και	απογοήτευση,	και	κλαίει.	Στο	διάλογο	που	ακολουθεί	είναι	
φανερά	 ταραγμένη,	αλλά	 τα	λόγια	 της	διατηρούν	 τη	μεστότητα	και	 τη	λογική	 του	
ανθρώπου	που	υποστηρίζει	με	επιχειρήματα	τις	απόψεις	του.	

Η	αφήγησή	της	αποκαλύπτει	ότι	η	μάνα	αντικρίζει	τον	κόσμο	μέσω	της	ενοχής	
της.	Ό,τι	και	να	κάνει,	ό,τι	καλό	και	να	της	συμβεί,	εκείνη	παραμένει	εγκλωβισμένη	
στο	αμάρτημά	 της.	Θεωρώντας	 λοιπόν	 τον	 εαυτό	 της	 ένοχο,	πιστεύει	πως	ο	Θεός	
την	τιμωρεί,	αλλά	αυτή	τον	ευχαριστεί	γιατί	έτσι	εξιλεώνεται	στα	μάτια	του.	

Η	 μητέρα	 παραμένει	 μέχρι	 το	 τέλος	 του	 διηγήματος	 μία	 τραγική	 μορφή,	 που	
δεν	κατορθώνει	να	απαλλαγεί	από	τις	ενοχές	της.	Οι	πράξεις	και	η	συμπεριφορά	της	
φανερώνουν	 την	 πολυπλοκότητα	 του	 εσωτερικού	 της	 κόσμου.	 Αντιφάσεις,	
εσωτερικές	 συγκρούσεις	 και	 πόνος	 χαρακτηρίζουν	 την	 ευαίσθητη	 ψυχή	 της	 και	
κατευθύνουν	τη	ζωή	της.	
	
Οι	υπόλοιποι	χαρακτήρες	

Τα	υπόλοιπα	πρόσωπα	 εξυπηρετούν	 την	 πλοκή.	 Βασικότερο	απ’	 αυτά	 είναι	 η	
Αννιώ,	 που,	 χωρίς	 να	 το	 θέλει,	 βρίσκεται	 στο	 επίκεντρο	 της	 αγάπης	 και	 της	
αφανέρωτης	 ζήλιας	 και,	 με	 την	 επιδείνωση	 της	 αρρώστιας	 της,	 παρασύρει	 τη	
μητέρα	σε	ψυχολογικούς	λαβυρίνθους.	

	
Αυτοβιογραφικά	στοιχεία	

Όπως	ήδη	έχουμε	πει,	 ο	Βιζυηνός	 χρησιμοποιεί,	ως	αφηγηματικό	υλικό,	στοι-
χεία	 της	 ζωής	 του,	 για	 να	 συνθέσει	 το	 μύθο	 του.	 Στο	 συγκεκριμένο	 διήγημα,	 τα	
ονόματα	που	έχει	επιλέξει	είναι	τα	πραγματικά	ονόματα	των	μελών	της	οικογένειάς	
του.	Ο	 Γιωργής	 είναι	ο	 ίδιος	ο	 Γεώργιος	Βιζυηνός,	Δεσποινιώ	Μηχαλιέσσα	είναι	η	
μητέρα	 του,	 Μιχαλιός	 ο	 πατέρας	 του,	 Αννιώ	 η	 αδελφή	 του	 και	 Χρηστάκης	 ο	
αδελφός	του.	

Έτσι	 έχουμε	 μία	 πρωτοπρόσωπη	 αφήγηση,	 στην	 οποία	 αφηγητής	 και	 συγ-
γραφέας	έχουν	το	ίδιο	όνομα.	Επίσης,	τα	πραγματικά	γεγονότα	της	ζωής	του	είναι	η	
σειρά	 που	 γεννήθηκαν	 τα	 παιδιά,	 η	 αρρώστια	 και	 ο	 θάνατος	 της	 αδελφής	 του	
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Αννιώς,	ο	θάνατος	του	πατέρα	του,	η	παραμονή	του	στην	Κωνσταντινούπολη	και	οι	
περιπλανήσεις	 του	 στα	 ξένα,	 που	 ανακαλούν	 στη	 μνήμη	 μας	 τα	 ταξίδια	 του	
Βιζυηνού,	τα	οικονομικά	προβλήματα	της	οικογένειας,	η	επιστροφή	από	τα	ξένα,	οι	
επαφές	του	με	το	Πατριαρχείο	και	το	ταξίδι	της	γιαγιάς	του	στην	Ιερουσαλήμ.	
	
Συνολική	αποτίμηση	του	διηγήματος	

Το	διήγημα	«Το	αμάρτημα	της	μητρός	μου»	είναι	ένα	δείγμα	της	γραφής	του	
Βιζυηνού.	Η	ποιητική	του	προβλημάτισε	και	προβληματίζει	τους	κριτικούς,	όχι	μόνο	
για	την	πρωτοτυπία	της	αλλά	και	για	το	σύνθετο	χαρακτήρα	της.	Η	πρωτοπρόσωπη	
αφήγησή	 του	 με	 εσωτερική	 εστίαση,	 τα	 ηθογραφικά	 στοιχεία,	 η	 διείσδυση	 στην	
ψυχολογία	των	χαρακτήρων,	η	διπλή	οπτική	γωνία	και	το	συναίσθημα	της	ενοχής,	
που	 κινεί	 τα	 νήματα	 της	 ιστορίας,	 αναδεικνύουν	 ένα	 δεξιοτέχνη	 του	 λόγου	 και	
γνώστη	της	ανθρώπινης	ψυχής.	

Τα	 θέματά	 του,	 όσα	 χρόνια	 και	 αν	 περάσουν,	 θα	 διατηρούν	 την	 πρωτοτυπία	
τους,	 και	 η	 λιτότητα	 και	 η	 καθαρότητα	 του	 ύφους	 θα	 είναι	 οδηγός	 για	 τους	
νεότερους	 συγγραφείς.	 Τελειώνοντας	 το	 διήγημα	 ο	 αναγνώστης	 αισθάνεται	 ότι	
γνώρισε	 κάτι	 περισσότερο	 για	 τον	 πολύπλοκο	 και	 δυσνόητο	 κόσμο	 μας,	 για	 την	
άβυσσο	 της	 ανθρώπινης	 ψυχής.	 Δεν	 είναι	 μόνο	 το	 αμάρτημα	 που	 οδηγεί	 σε	
εσωτερικές	 συγκρούσεις	 και	 ενοχές,	 είναι	 πιθανόν	 και	 οι	 παραλείψεις	 των	
χαρακτήρων:	η	μητέρα	που	παραμέλησε	τα	παιδιά	της	και	τα	άφησε	απροστάτευτα	
και	μόνα	να	περιφέρονται	στο	χωριό	και	που	πρόσφερε	τη	ζωή	του	γιου	της	στο	Θεό	
ως	αντάλλαγμα	για	τη	ζωή	της	Αννιώς·	ο	αφηγητής	–	παιδί	που	άφησε	τη	μάνα	του	
αναίσθητη	 στην	 εκκλησία	 και	 ο	 οποίος	 δεν	 ήταν	 το	 κορίτσι	 που	 επιθυμούσαν	 οι	
γονείς	του.	

Ανιχνεύοντας	 την	 αφήγηση	 και	 τους	 διάλογους	 των	 χαρακτήρων,	 διαπιστώ-
νουμε	ότι	τα	δύο	πρωτεύοντα	πρόσωπα	βρίσκονται	σε	μία	συνεχή	αλληλεπίδραση.	
Οι	 ενέργειες	 της	 μητέρας	 έχουν	 αντίκτυπο	 στο	 γιο	 και	 η	 συμπεριφορά	 του	 γιου	
επηρεάζει	 τη	 στάση	 της	 μητέρας.	 Σε	 όλο	 το	 διήγημα,	 οι	 δύο	 αυτοί	 χαρακτήρες	
κρατούν	το	σφυγμό	του	μύθου.	Όσο	κι	αν	τα	δευτερεύοντα	πρόσωπα	εμπλέκονται	
στην	ιστορία	και	προωθούν	την	πλοκή,	δεν	έχουν	τη	βαρύτητα	των	πρωταγωνιστών.	
Αυτό	 που	 παραμένει	 κυρίαρχο	 είναι	 η	 εξέλιξη	 των	 χαρακτήρων.	 Βλέπουμε	 τον	
αφηγητή	–	γιο,	με	τις	έντονες	ψυχικές	διακυμάνσεις,	να	τον	διαδέχεται	ο	ώριμος	–	
αφηγητής,	 που	 κρίνει	 την	 προηγούμενη	 στάση	 του	 και	 κατανοεί	 το	 δράμα	 της	
μητέρας	του.	Όλα,	επομένως,	επικεντρώνονται	στον	ψυχικό	κόσμο	των	δύο	αυτών	
προσώπων.	

	
-------------------------------------------------------------------------	

	

Γεώργιος	Βιζυηνός	

«Το	Αμάρτημα	της	Μητρός	μου»	

Συνοπτική	παρουσίαση	και	αξιολόγηση	

Πολλά	 επίθετα	 θα	 μπορούσαν	 να	 συνοδεύσουν	 την	 παρουσίαση	 του	
διηγήματος	του	Βιζυηνού,	«Το	Αμάρτημα	της	Μητρός	μου».	Σχεδόν	όλα	όμως	θα	το	
αδικούσαν,	 αφού	 δε	 θα	 μπορούσαν	 να	 εκφράσουν	 μονολεκτικά	 το	 μεγαλείο	 του.	
Πρόκειται	 για	 άρτιο	 αφήγημα,	 γνήσιο	 κομμάτι	 συγγραφικής	
απομνημονευματογραφίας,	 με	 ηθογραφική	 και	ψυχογραφική	 δύναμη.	Ο	Βιζυηνός	
δεν	 εκπόνησε	 μία	 ρηχή	 ηθογραφία	 ούτε	 ένα	 ρομαντικό	 παραμύθι.	 Παρουσίασε,	
όπως	 άλλωστε	 το	 συνήθιζε,	 εναργή	 προσωπικά	 του	 βιώματα,	 θέτοντας	 τον	
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εσωτερικό	 κόσμο	 των	 ηρώων	 υπό	 το	 φακό	 της	 αδέκαστης	 και	 ρεαλιστικής	
ψυχολογικής	 διερεύνησης.	 Και	 δε	 δυσκολεύτηκε	 καθόλου	 σ’	 αυτό,	 αφού	 τα	
πρόσωπα	τα	γνώριζε	ως	τα	μύχια	των	ψυχών	τους,	όντας	κοντινοί	του	συγγενείς.	Κι	
όλα	αυτά	τοποθετημένα	μέσα	στο	σκηνικό	χώρο	που	έζησε	τα	παιδικά	του	χρόνια,	
στη	Βιζύη	της	Ανατολικής	Θράκης.		

Ο	τίτλος	του	διηγήματος	περιέχει	τρεις	βασικές	ενδείξεις,	δύο	φανερές	και	μία	
λανθάνουσα	και	αποπνέει	ένα	βασανιστικό	αίνιγμα.	Το	τελευταίο,	ο	αναγνώστης	θα	
περιμένει	 αρκετά,	 για	 να	 ακούσει	 την	 απάντησή	 του.	 Ένα	 αμάρτημα,	 δηλαδή	 μία	
πράξη	που	ενοχοποιεί	τη	ζωή	κι	ο	αυτουργός	του,	δηλαδή	μια	μάνα,	θα	δέσουν	τον	
πλοκή	 του	 κειμένου.	 Ο	 συγγραφέας	 «φωνάζει»	 την	 παρουσία	 του	 με	 την	 κτητική	
αντωνυμία	«μου»	στο	τέλος	του	τίτλου	και	δίνει	στις	λέξεις	ύφος	αυτοβιογραφικό,	
αλλά	 κάπως	 λανθάνον.	 Ποιο	 όμως	 είναι	 το	 αμάρτημα	 της	 μάνας;	 Την	 ένταση	 της	
αποκάλυψης	αυτής	ο	Βιζυηνός	δε	βιάζεται	να	τη	σπαταλήσει.	Φειδωλά	κάνει	μόνο	
ασαφείς	 νύξεις,	ώσπου	 ρίχνει	 άπλετο	φως	 στην	 περιέργειά	 μας,	 αλλά	αυτό	μόλις	
πριν	από	το	τέλος.	

Σε	είκοσι	οκτώ	έτη	πικρής	και	πάνω	απ’	όλα	ένοχης	ζωής,	δίνει	ο	συγγραφέας	
διέξοδο	 με	 το	 διήγημά	 του.	 Αφετηρία	 το	 αμάρτημα	 και	 τέλος	 η	 αποκάλυψή	 του	
στον	 ίδιο,	από	το	πρόσωπο	που	τόσα	χρόνια	ανέβαινε	 το	Γολγοθά	του.	Το	δράμα	
της	μάνας,	που	σκότωσε	το	νεογέννητο	κοριτσάκι	 της.	Μία	ευτυχισμένη	γαμήλια	
τελετή	 και	 το	 κέφι	 του	 γαμήλιου	 γλεντιού	 κατέληξαν	 στο	 θανάσιμο	 λάθος	 της	
μάνας.	Ζαλισμένη	από	το	κρασί,	πλάκωσε	στον	ύπνο	της	το	βρέφος	της.	Ο	Βιζυηνός,	
με	 κέντρο	 αυτό	 το	 φοβερό	 γεγονός,	 ξεδιπλώνει	 όλες	 τις	 περαιτέρω	 εξελίξεις,	
υποκρύπτοντας	 όμως	 από	 τον	 αναγνώστη	 την	 παραπάνω	 θλιβερή	 κατάληξη.	
Μπροστά	 στα	 μάτια	 μας	 διαγράφονται	 ποικίλοι	 αφηγηματικοί	 κύκλοι,	 που	 έχουν	
όλοι	ένα	κοινό,	αλλά	αόρατο	κέντρο,	το	θάνατο	της	Αννιώς.	Πρόκειται	για	το	βρέφος	
που	 η	 μητέρα	 του	 συγγραφέα	 πλάκωσε	 κατά	 λάθος	 στον	 ύπνο	 της.	 Ο	 Βιζυηνός	
ψυχογραφεί	 και	 περιγράφει,	 σχολιάζει	 και	 εγκιβωτίζει,	 οργίζεται	 και	 γαληνεύει,	
ταλαιπωρείται	 και	 σώζεται,	 αγαπά	 και	 πληγώνεται,	 αγωνίζεται	 και	 ειρωνεύεται,	
κακολογεί	και	συμπονά,	ώσπου	αποφασίζει	 να	επιβεβαιώσει	 την	αξία	 της	γραφής	
του	με	 το	πιο	ηχηρό	τρόπο.	Την	κατάλληλη	στιγμή	τοποθετεί	 τον	παροξυσμό	μιας	
απροσδόκητης	αποκάλυψης.	Το	διήγημα	από	πολυκεντρικό	και	κατακλυσμένο	από	
πρόσωπα,	γίνεται	μονοκεντρικό	και	διπρόσωπο:	η	μάνα	σκότωσε	το	παιδί	της	κι	ο	
αφηγητής	–	γιος	της,	Βιζυηνός,	ακούει	την	τραγική	αποκάλυψη.	Μάνα	και	γιος	είναι	
πια	 συμπρωταγωνιστές	 στο	 ίδιο	 δράμα,	 μία	φόνισσα	 κι	 ένας	 ζωντανός	μάρτυρας.	
Ευτυχώς,	 ο	 συγγραφέας	 μεγαλόψυχος	 και	 πονετικός,	 ξεφορτώνει	 το	 σταυρό	 των	
ενοχών	από	τη	δύστυχη	Δεσποινιώ.	Η	ίδια	όμως	δε	βρίσκει	λύτρωση	ούτε	στη	θεϊκή	
συγχώρεση.	 Μπροστά	 σ’	 αυτήν	 την	 εξέλιξη	 κι	 ο	 Βιζυηνός	 σωπαίνει,	 αφού	 δεν	
μπορεί	να	νιώσει	τι	αισθάνεται	ένας	γονιός	που	σκότωσε	το	παιδί	του.		

Η	 αρχή	 του	 διηγήματος	 περιγράφει	 το	 οικογενειακό	 «εμείς»	 του	 Βιζυηνού.	 Η	
αδελφή	 του	 Αννιώ	 ξεχωρίζει,	 ως	 το	 μόνο	 κορίτσι	 του	 σπιτιού	 και	 χαίρουσα	 την	
εύνοια	της	μητέρας.	Η	τελευταία	ονόμασε	τη	δεύτερη	και	φιλάσθενη	κόρη	της	με	το	
ίδιο	όνομα	που	είχε	η	πρώτη.	Και	αυτό	έγινε	σε	ανάμνηση	του	τραγικού	τέλους	της	
νεογέννητης	Αννιώς,	που	πέθανε	άδικα	από	απροσεξία	της	ίδιας	της	μητέρας	της.	Ο	
Βιζυηνός	αναφέρει	χαρακτηριστικά	για	την	ονομασία	της	ευαίσθητης	αδερφής	του:	
«Τό	 ὠνομάσαμεν	 Ἀννιώ,	 τό	 ἴδιο	 ὄνομα	 πού	 εἶχε	 τὸ	 σχωρεμένο,	 γιά	 νά	 μήν	
ποφαίνεται	πώς	μᾶς	λείπει	κανείς	ἀπό	το	σπίτι».	Τα	παιδικά	μάτια	του	συγγραφέα	
ξετυλίγουν	τα	γεγονότα,	αφού	ήδη	έχει	προηγηθεί	το	θανάσιμο	ατύχημα	της	μικρής	
Αννιώς	 κι	 ο	 θλιβερός	 θάνατος	 του	 πατέρα.	 Η	 δεύτερη	 Αννιώ	 αρρωσταίνει	 και	 σε	
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λίγο	χάνει	και	η	ίδια	τη	μάχη	με	τη	ζωή,	αν	και	η	μάνα	απεγνωσμένα	πολεμάει	να	τη	
σώσει,	 ώστε	 να	 μη	 θρηνήσει	 για	 δεύτερη	 φορά	 το	 χαμό	 ενός	 κοριτσιού	 της.	
Ακολουθούν	δύο	απανωτές	υιοθεσίες	κοριτσιών,	οι	οποίες	έβαλαν	 την	οικογένεια	
προπάντων	 σε	 οικονομικές	 περιπέτειες.	 Ο	 συγγραφέας	 είναι	 απών	 για	 αρκετό	
καιρό,	 λόγω	 σπουδών	 στο	 εξωτερικό.	 Όμως	 συνεχίζει	 την	 παρουσίαση	 των	
γεγονότων,	 έχοντας	 ήδη	 μετατρέψει	 το	 «εμείς»	 σε	 «εγώ»	 στην	 αφηγηματική	 του	
τεχνική.	 Επιστρέφοντας,	 έρχεται	 αντιμέτωπος	 με	 το	 μεγάλο	 μυστικό,	 τη	 ζοφερή	
αλήθεια,	 το	 παλιό	 κρυφό	 έγκλημα.	 Βάζει	 το	 Θεό	 να	 απονείμει	 δικαιοσύνη	 και	
λύτρωση,	αλλά	φαίνεται	ότι	για	μία	μάνα	ούτε	ο	Θεός	δεν	είναι	αρκετός	κριτής	και	
πολύ	περισσότερο	λυτρωτικός	σωτήρας.	

Το	κείμενο	διανθίζεται	ποικιλοτρόπως.	Αναδρομικές	αφηγήσεις	συμπληρώνουν	
αφηγηματικά	κενά,	λαογραφικές	περιγραφές	σκιαγραφούν	την	πατρίδα	του	ήρωα	–	
αφηγητή,	 η	 εκκλησιαστική	 ευαισθησία	 δεσπόζει	 και	 οι	 μεταφυσικές	 –	
δεισιδαιμονικές	προλήψεις	χρωματίζουν	τα	γεγονότα.		

Ο	 Βιζυηνός	 πήγε	 να	 προσφέρει	 γαλήνη	 στη	 μητέρα	 του.	 Όπως	 επρόκειτο	 να	
κάνει	 αργότερα	 με	 τον	 Τούρκο	 ήρωά	 του	 (Μοσκώφ	 Σελήμ).	 Εδώ	 όμως	 είχε	 να	
πολεμήσει	ένα	έγκλημα·	Κι	αυτό	στην	ψυχή	της	Δεσποινιώς	ήταν	πια	αδιαπέραστο	
τείχος	 ενοχής.	Ο	συγγραφέας	σταμάτησε	 εκεί.	 Κατάλαβε	ότι	 κάθε	προσπάθεια	 να	
κλείσει	 την	 πληγή	 θα	 ήταν	 μάταιη.	 Το	 παιδί	 είναι	 η	 σφραγίδα	 της	 μάνας	 κι	 η	
παρακαταθήκη	 της	 στο	 ζωντανό	 κόσμο.	 Ο	 θάνατός	 του	 όμως	 είναι	 αιώνια	 και	

εκδικητική	Ερινύα.			
	
	

Απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	του	σχολικού	βιβλίου	

1.	«Αλλ’	ημείς	εγνωρίζαμεν,	ότι	η	ενδόμυχος	της	μητρός	ημών	στοργή	διετέλει	

αδέκαστος	και	ίση	προς	όλα	της	τα	τέκνα...»	(σ.	125):	Η	βεβαιότητα	του	αφηγητή	

για	 τα	 αισθήματα	 της	 μητέρας	 διατηρείται	 σ'	 όλο	 το	 αφήγημα;	 Ανατρέπεται;	

Αποκαθίσταται;	Πώς;	Να	αιτιολογήσετε	την	άποψή	σας.		

Σ'	ολόκληρη	την	ιστορία	του	διηγήματος	ο	αφηγητής	αναζητάει	την	αλήθεια	για	
τα	συναισθήματα	 της	μητέρας	 του	απέναντί	 του.	Προσπαθεί	 να	ανακαλύψει	αν	η	
μητέρα	 του	 τον	 αγαπά	 και	 η	 προσπάθειά	 του	 αυτή	 αντιμετωπίζει	 αντιφατικές	
ενδείξεις.	

Στο	 συγκεκριμένο	 απόσπασμα,	 ο	 αφηγητής	 δεν	 αμφισβητεί	 την	 αγάπη	 της	
μητέρας	του.	Είναι	σίγουρος	ότι	η	μητέρα	αγαπά	όλα	τα	παιδιά	της	το	ίδιο,	αν	και	η	
προσήλωσή	της	στην	άρρωστη	Αννιώ	είναι	φανερή.	Ο	αφηγητής	έχει	ανάγκη	από	τη	
μητρική	 στοργή	 και	 δε	 θέλει	 να	 πιστεύει	 ότι	 η	 μητέρα	 του	 δεν	 ενδιαφέρεται	 γι’	
αυτόν.	Εξαιτίας	της	ανάγκης	του	αυτής,	δικαιολογεί	την	προτίμηση	που	δείχνει	στο	
άρρωστο	κορίτσι:	πρόκειται	για	τη	μονάκριβη	κόρη	της	οικογένειας,	η	συμπεριφορά	
της	μαρτυρεί	έναν	ξεχωριστό	χαρακτήρα	και,	το	κυριότερο,	είναι	σοβαρά	άρρωστη.	
Γι’	αυτό,	εξάλλου,	ο	αφηγητής	τονίζει	και	την	ιδιαίτερη	αγάπη	που	της	είχαν	όλα	τα	
παιδιά.	

Στη	 συνέχεια,	 το	 επεισόδιο	 στην	 εκκλησία	 έρχεται	 σαν	 καταπέλτης	 στην	
ευαίσθητη	ψυχή	του	μικρού	αγοριού.	Η	μητέρα	προσφέρει	στο	Χριστό	τη	ζωή	του,	
σε	αντάλλαγμα	της	 ζωής	του	κοριτσιού.	Ο	αφηγητής,	περίλυπος,	διαπιστώνει:	«Ω!	
είπον	η	μητέρα	μου	δεν	με	αγαπά	και	δεν	με	θέλει!».	Όμως	λίγο	αργότερα,	όταν	η	
μητέρα	 επιστρέφει	 με	 την	 Αννιώ	 στο	 σπίτι,	 η	 αμφιβολία	 γεννιέται	 και	 πάλι	 στην	
ψυχή	 του:	«Όταν	 επανείδον	 την	μητέρα	μου,	 ήτον	υπέρ	ποτέ	θλιβερά.	Αλλά	προς	
εμέ	ιδίως	εφέρθη	με	πολλήν	γλυκύτητα	και	προσήνειαν.	Με	έλαβεν	εις	την	αγκάλην	
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της,	 μ’	 εθώπευσε	 και	 μ’	 εφίλησε	 τρυφερά	 και	 επανειλημμένως.	 Ενόμιζες,	 ότι	
προσεπάθει	 να	 μ’	 εξιλέωση».	 Η	 συμπεριφορά	 της	 μητέρας	 προβληματίζει	 τον	
αφηγητή,	ιδιαίτερα	τώρα	που	γνωρίζει	ότι	η	ζωή	της	αδελφής	του	κρέμεται	από	μία	
κλωστή	 και	 ότι	 η	 μητέρα	 έχει	 κάθε	 λόγο	 να	 επικεντρώνει	 αποκλειστικά	 το	
ενδιαφέρον	 της	 σε	 αυτήν.	 Η	 μητέρα	 πιθανόν	 να	 αισθάνεται	 ενοχές	 για	 την	
προηγούμενη	 σκηνή	 στην	 εκκλησία	 και	 να	 θέλει	 να	 απαλύνει	 την	 εντύπωση	 που	
δημιουργήθηκε	 στο	 μικρό	 παιδί.	 Εξάλλου,	 σε	 ολόκληρο	 το	 διήγημα	 δεν	
αμφισβητείται	η	αγάπη	της	για	τα	υπόλοιπα	παιδιά	της,	και	ιδίως	για	τον	αφηγητή,	
αν	και	δεν	την	εκδηλώνει.	

Ένα	ακόμη	επεισόδιο	ενισχύει	τη	βεβαιότητα	του	αφηγητή	ότι	η	μητέρα	του	τον	
αγαπά:	το	επεισόδιο	της	σωτηρίας	του	στο	ποτάμι.	Η	μητέρα,	διακινδυνεύοντας	τη	
ζωή	της,	έπεσε	στα	ορμητικά	νερά	του	χειμάρρου	και	τον	έσωσε.	Ωστόσο,	και	μετά	
από	αυτό,	η	χαρά	του	Γιωργή	μετριάζεται	στην	ανάμνηση	της	σκηνής	στην	εκκλησία:	
«δεν	εδίστασε	να	εκθέση	την	ζωήν	αυτής	εις	κίνδυνον.	Επρόκειτο	να	με	σώση,	και	
ας	 ήμην	 εκείνο	 το	 τέκνον,	 το	 οποίον	 προσέφερεν	 άλλοτε	 εις	 τον	 Θεόν	 ως	
αντάλλαγμα	αντί	της	θυγατρός	της».	

Οι	παραπάνω	εκτιμήσεις	αφορούν	στην	οπτική	 γωνία	 του	παιδιού.	Η	παιδική	
ψυχή	έχει	ανάγκη	 τη	μητρική	στοργή	και	αγάπη,	δεν	έχει	όμως	 την	ωριμότητα	να	
αξιολογήσει	με	ψυχραιμία	τη	στάση	της	μητέρας,	με	αποτέλεσμα	οι	πράξεις	της	να	
φαντάζουν	 στον	 παιδικό	 νου	 ανεξήγητες	 και	 κατακριτέες.	 Όταν	 όμως	 τη	 σκυτάλη	
από	 τον	αφηγητή	 –	παιδί	 παίρνει	 ο	ώριμος	αφηγητής,	 τότε	 διαπιστώνουμε	ότι	 οι	
εκτιμήσεις	 του	 αναθεωρούνται.	 Η	 συναισθηματική	 του	 εξάρτηση	 από	 τη	 μητέρα	
έχει	μετριαστεί,	η	απόσταση	από	 τα	γεγονότα	είναι	πια	μεγάλη,	 ενώ	και	η	 γνώση	
που	έχει	μεσολαβήσει	του	προσφέρει	τη	δυνατότητα	να	κρίνει	με	νηφαλιότητα	όσα	
συνέβησαν	 στο	 παρελθόν.	 Εξάλλου,	 η	 εξομολόγηση	 της	 μητέρας	 είναι	 ένα	 ακόμη	
πειστήριο	της	αγάπης	της	για	τον	αφηγητή.	

	
2.	«Και	είχαμε	πια	την	Αννιώ	σαν	τα	μάτια	μας.	Και	εζούλευες	εσύ,	και	έγινες	

του	θανατά	από	τη	ζούλια	σου.	Ο	πατέρας	σου	σε	έλεγε	"	το	αδικημένο	του",	γιατί	

σ'	απόκοψα	πολύ	νωρίς,	 και	μ'	 εμάλωνε	καμμιά	φορά,	 γιατί	σε	παραμελούσα»	

(σ.	150):	Η	οπτική	γωνία	της	μητέρας	συμπίπτει	με	την	οπτική	γωνία	του	αφηγητή	

σε	 ό,τι	 αφορά	 τα	 συναισθήματά	 του	 προς	 την	 αδελφή	 του	 κατά	 την	 παιδική	

ηλικία;	Να	τεκμηριώσετε	την	άποψη	σας.	

Η	οπτική	γωνία	του	αφηγητή	–	παιδιού	είναι	διαφορετική	από	την	οπτική	γωνία	
της	μητέρας	σε	ό,τι	αφορά	τα	συναισθήματά	του	προς	την	αδελφή	του.	Ο	Γιωργής	
έχει	μία	ξεκάθαρη	στάση	απέναντι	στην	Αννιώ	και	τα	λόγια	και	οι	εκδηλώσεις	του	
μαρτυρούν	μεγάλη	τρυφερότητα	και	αγάπη.	Στην	συμπεριφορά	του	δε	διακρίνουμε,	
με	 όσα	 ο	 ίδιος	 ισχυρίζεται,	 κάποια	 ζήλια.	 Στην	 αρχή	 του	 διηγήματος	 μιλάει	 με	
σαφήνεια	 για	 τη	 θέση	 που	 κατείχε	 το	 μικρό	 κορίτσι	 στην	 οικογένεια:	 «Ήτον	 η	
χαϊδεμένη	 της	 μικράς	 ημών	 οικογενείας	 και	 την	 ηγάπωμεν	 όλοι».	 Στη	 συνέχεια	
διευκρινίζει	 τη	 στάση	 όλων	 των	 παιδιών	 απέναντι	 στην	 αδελφή	 τους:	 «...Και	 όχι	
μόνον	 ανειχόμεθα	 τας	 προς	 αυτήν	 περιποιήσεις	 αγγογγύστως,	 αλλά	 και	
συνετελούμεν	 προς	 αύξησιν	 αυτών,	 όσο	 ηδυνάμεθα».	 Ξεχωριστός	 είναι	 ο	 τρόπος	
που	 εκφράζεται	 ο	 αφηγητής	 για	 τα	 προσωπικά	 του	 συναισθήματα:	«Και	 εκεί,	 επί	
των	καθύγρων	και	ψυχρών	πλακών,	προ	της	εικόνος	της	Παναγίας,	εστρώσαμεν	και	
επλαγιάσαμεν	 το	 γλυκύτερον	 αντικείμενον	 των	 μερίμνων	 μας,	 την	 μίαν	 και	 μόνην	
μας	αδελφή!».	
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Η	άποψη	της	μητέρας	όμως	είναι	διαφορετική:	«Και	είχαμε	πια	την	Αννιώ	σαν	
τα	 μάτια	 μας.	 Και	 εζούλευες	 εσύ,	 και	 έγινες	 του	 θανατά	 από	 τη	 ζούλια	 σου.	 0	
πατέρας	 σου	 σε	 έλεγε	 "το	 αδικημένο	 του",	 γιατί	 σ’	 απόκοψα	 πολύ	 νωρίς,	 και	 μ’	
εμάλωνε	καμμιά	φορά,	γιατί	σε	παραμελούσα».	

Βλέπουμε,	 λοιπόν,	 ότι	 υπάρχουν	 δύο	 διαφορετικές	 απόψεις,	 οι	 οποίες,	
συμφωνά	με	την	τέχνη	του	Βιζυηνού,	ισχύουν	και	οι	δύο	(ποιητική	της	πλάνης).	Θα	
μπορούσαμε,	βέβαια,	να	υποθέσουμε	ότι	το	μικρό	παιδί	αισθάνεται	κάποια	ζήλια,	η	
οποία	όμως	ούτε	συνειδητή	είναι	ούτε	εκδηλώνεται,	γιατί	η	κατάσταση	της	Αννιώς	
προκαλεί	συγκίνηση	και	πόνο.	Η	μητέρα,	από	τη	μεριά	της,	στενοχωριέται	που	τον	
παραμελεί,	 αλλά	 δεν	 μπορεί	 να	 κάνει	 διαφορετικά:	 «Κ’	 εμένα	 η	 καρδιά	 μου	
ερράγιζε,	 σαν	 σ'	 έβλεπα	 να	 χαλνάς.	 Μα,	 έλα	 που	 δεν	 εμπορούσα	 ν’	 αφήσω	 την	
Αννιώ	 από	 τα	 χέρια	 μου!...».	 Επίσης,	 στο	 πρώτο	 μέρος	 του	 διηγήματος	
παρακολουθούμε	την	απεγνωσμένη	προσπάθεια	του	Γιωργή	να	κερδίσει	την	αγάπη	
της	μητέρας	του,	κατάσταση	που	αποδεικνύει	ότι	νιώθει	ανασφαλής.	

	
3.	Να	αναζητήσετε	σημεία	του	κειμένου	τα	οποία	αποκαλύπτουν	τη	διάσταση	

ανάμεσα	στον	ώριμο	αφηγητή	και	στην	παιδική	συνείδηση	που	προσλαμβάνει	τα	

συμβάντα	 (στον	αφηγητή	 	 –	παιδί).	Π.χ.	 «Ενθυμούμαι	ακόμη	οποίαν	 εντύπωσιν	

έκαμε	επί	της	παιδικής	μου	φαντασίας	η	πρώτη	εν	τη	εκκλησία	διανυκτέρευσις».	

Η	 διάσταση	 ανάμεσα	 στον	 ώριμο	 αφηγητή	 και	 στον	 αφηγητή	 –	 παιδί	 είναι	
μεγάλη	 και	 εμφανής	 σε	 αρκετά	 σημεία	 του	 διηγήματος.	 Η	 παιδική	 ικανότητα	 της	
πρόσληψης	 και	 αξιολόγησης	 καταστάσεων	 και	 γεγονότων	 είναι	 περιορισμένη,	 γι’	
αυτό	 και	 οι	 συναισθηματικές	 αντιδράσεις	 κυριαρχούν	 στην	 παιδική	 ηλικία.	
Αντίθετα,	 ο	 ώριμος	 αφηγητής	 χρησιμοποιεί	 τη	 λογική	 του	 για	 να	 εξηγήσει	 τη	
συμπεριφορά	της	μάνας.	Ωστόσο,	ο	Γιωργής	–	παιδί	και	ο	Γιωργής	–	ώριμος	άντρας	
έχουν	ως	κοινό	τους	σημείο	την	προσπάθεια	να	ερμηνεύσουν	τη	στάση	της	μητέρας	
και	 την	 ανάγκη	 τους	 να	 αποκτήσουν	 την	 αγάπη	 της.	 Τα	 κυριότερα	 σημεία	 του	
διηγήματος	όπου	φαίνεται	η	διάσταση	είναι:	

α)	 Στην	 αφήγηση	 του	 περιστατικού	 με	 το	 χοντρό	 κουρέα	 της	 συνοικίας	 που	
εκτελεί	 καθήκοντα	 γιατρού,	 η	 οπτική	 γωνία	 είναι	 του	 παιδιού	 («Ο	 χονδρός	 της	
συνοικίας	κουρεύς...συνταγάς	του»),	αλλά	η	ειρωνεία	διατυπώνεται	από	τον	ώριμο	
αφηγητή	 («...ότι	 η	 πορεία	 της	ασθενείας	 είναι	 καλή,	 και	 ακριβώς	 τοιαύτη,	 οποίαν	
εδικαιούτο	να	την	περιμένη	η	επιστήμη	από	τας	συνταγάς	του.	Το	τελευταίον	τούτο	
ήτο	λίαν	αληθές»),		

β)	 Στην	 αφήγηση	 του	 επεισοδίου	 στην	 εκκλησία,	 οι	 δύο	 οπτικές	 γωνίες	
αναμειγνύονται.	 Ο	 ώριμος	 αφηγητής	 θυμάται	 και	 ο	 αφηγητής	 –	 παιδί	 βλέπει:	
«Ενθυμούμαι	 ακόμη	 οποίαν	 εντύπωσιν	 έκαμεν	 επί	 της	 παιδικής	 μου	
φαντασίας...ευθύς	ως	 ήθελεν	 υποπτευθεί	 ότι	φοβούμαι».	 Στη	 συνέχεια,	 ο	ώριμος	
αφηγητής	 διατυπώνει	 τα	 συναισθήματα	 που	 ένιωθε	 τότε:	 «Υπέφερον	 λοιπόν	 και	
κατά	τας	επομένας	νύχτας...το	δυνατόν	αρεστότερος».	

γ)	Η	διάσταση	στο	επόμενο	σημείο	είναι	ολοφάνερη:	«Έλα	πατέρα	–	να	πάρης	
εμένα	–	για	να	γιάνη	το	Αννιώ!	–	ανεφώνησα	εγώ	διακοπτόμενος	υπό	των	λυγμών	
μου.	Και	 έρριψα	επί	 της	μητρός	μου	παραπονετικόν	βλέμμα,	διά	να	 τη	δείξω	πως	
γνωρίζω,	ότι	παρακαλεί	 ν’	αποθάνω	εγώ	αντί	 της	αδελφής	μου.	Δεν	ησθανόμην	ο	
ανόητος	 ότι	 τοιουτοτρόπως	 εκορύφωνα	 την	 απελπισίαν	 της!	 Πιστεύω	 να	 μ’	
εσυγχώρησεν.	 Ήμην	 πολύ	 μικρός	 τότε,	 και	 δεν	 ηδυνάμην	 να	 εννοήσω	 την	 καρδία	
της».		
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δ)	Ένα	ακόμη	σημείο	της	διάστασης	βρίσκεται	στην	περιγραφή	του	θανάτου	της	
Αννιώς:	 «Η	 μήτηρ	 μου	 ανεσήκωσε	 το	 ισχνόν	 του	 κορασίου	 σώμα	 μετά	
προσοχής...σταγόνας	 από	 του	 ύδατος	 εκείνου»	 (αφηγητής	 –	 παιδί)	 και	 «το	 δόντι	
έμελλε	να	την	ιατρεύη»	(ώριμος	αφηγητής).	

ε)	 Η	 διάσταση	 φαίνεται	 καθαρά	 και	 παρακάτω:	 «Όταν	 έφθασεν	 εις	 τον	 οί-
κον...απέδωκα	αυτό	εις	τας	εργασίας	της	μητρός	μου».	

στ)	 Η	 διάσταση	 φαίνεται	 καθαρά	 στο	 σημείο	 του	 αποχαιρετισμού:	 «"Μη	
κλαίγης	 μητέρα,	 τη	 είπον	 αναχωρών.	 Εγώ	 πηγαίνω	 πια	 να	 κάνω	 παράδες.	 Έννοια	
σου!	 Από	 τώρα	 και	 να	 πάγη	 θα	 σε	 θρέφω	 και	 σένα	 και	 το	 παραπαίδι	 σου.	 Αλλά	
ακούεις;	Δε	θέλω	πια	να	δουλεύεις!	"	Δεν	ήξευρον	ακόμη	ότι	δεκαετές	παιδίον	όχι	
την	μητέρα,	αλλ'	ουδέ	τον	εαυτόν	του	δεν	δύναται	να	θρέψη...δι'	ης	ήλπιζον	να	την	
ανακουφίσω».	

ζ)	 Το	 τελευταίο	 σημείο	 στο	 χωρίο	 που	 ακολουθεί	 αποδίδει	 την	 απόλυτη	
κυριαρχία	του	ώριμου	αφηγητή:	«Η	εκμυστήρευσις	αύτη	έκαμε	βαθυτάτην	επ’	εμού	
εντύπωσιν...ούτε	εν	ταις	ευτυχίαις	της!».	

	
4.	 Ποιες	 είναι	 οι	 γλωσσικές	 επιλογές	 τον	 αφηγητή	 α)	 ως	 ενήλικα	 και	

πεπαιδευμένου,	 β)	 ως	 παιδιού	 ή	 εφήβου;	 Αναζητήστε	 αντιπροσωπευτικά	

αποσπάσματα	για	να	αναδείξετε	 την	«ιδιότυπη	αυτή	διγλωσσία».	Διαπιστώνετε	

άλλα	 κριτήρια	 με	 βάση	 τα	 οποία	 διαμορφώνονται	 οι	 γλωσσικές	 ποικιλίες	 του	

αφηγηματικού	λόγου	στο	κείμενο;	

Στο	 διήγημα	 παρατηρούμε	 ότι	 ο	 αφηγητής	 χρησιμοποιεί	 δύο	 γλωσσικούς	
κώδικες.	 Ως	 ώριμος	 αφηγητής,	 την	 καθαρεύουσα	 και,	 ως	 αφηγητής	 –	 παιδί,	 τη	
δημοτική.	Συγκεκριμένα,	η	περιγραφή	του	κουρέα	είναι	στη	δημοτική	 («Ο	χονδρός	
της	συνοικίας	κουρεύς...»),	στο	ποτάμι	ο	αφηγητής	–	παιδί	απευθύνεται	στη	μάνα	
στη	δημοτική,	ενώ	ο	λόγος	του	ώριμου	αφηγητή	παρεμβάλλεται	σε	καθαρεύουσα	
(«Είσαι	αδύνατη	από	τη	λιποθυμία,	τη	είπον.	Θα	με	ρίψης	μέσ’	στον	ποταμό»).	Στη	
συνέχεια,	 ο	 διάλογος	 μάνας	 –	 παιδιού	 είναι	 στη	 δημοτική,	 ενώ	 τα	 σχόλια	 του	
ώριμου	 αφηγητή	 στην	 καθαρεύουσα.	 Σε	 όλους	 τους	 διάλογους	 παρατηρούμε	 ότι	
χρησιμοποιείται	 η	 δημοτική,	 κι	 αυτό	 είναι	 αυτονόητο,	 γιατί	 με	 το	 διάλογο	
μεταφέρονται	 τα	 λόγια	 των	 προσώπων.	 Και,	 βέβαια,	 δεν	 ήταν	 δυνατόν	 οι	 απλοί	
άνθρωποι	του	χωριού	να	μιλάνε	καθαρεύουσα.	

Επίσης,	 οι	 γλωσσικές	 επιλογές	 εξαρτώνται	 από	 την	 προσπάθεια	 που	 κάνει	 το	
παιδί	να	καταλάβει	τη	μητέρα	του	και	να	την	πλησιάσει.	Γι’	αυτό	και	χρησιμοποιεί	
λέξεις	 της	 δημοτικής	 που	 εκφράζουν	 τα	 συναισθήματά	 του,	 όπως:	 «αγαπά»,	
«κλαίω»,	 «έπταισα»,	 «αδίκησα»,	 «με	 επήρα	 το	 παράπονο»	 κ.ά.	 Ως	 ώριμος	
αφηγητής	 όμως,	 χρησιμοποιεί	 λέξεις	 αρχαιοπρεπείς	 και	 λόγιες,	 όπως:	 «μήτηρ»,	
«ουχ	ήττον»,	«ίσταται»,	«ηνοίγησαν	οι	οφθαλμοί»,	«τάλαινα	γυνή»	κ.ά.	

Αλλά	επισημαίνουμε	και	άλλα	κριτήρια	με	βάση	τα	οποία	διαμορφώνονται	οι	
γλωσσικές	ποικιλίες:	

α)	Ο	Βιζυηνός	θέλει	να	φαίνονται,	όσο	το	δυνατόν	περισσότερο,	αληθινά	όσα	
αφηγείται	ο	αφηγητής	του,	είτε	είναι	παιδί	είτε	μεγάλος.	Έτσι,	τους	βάζει	να	μιλούν	
ανάλογα	με	την	περίσταση.	

β)	 Στην	 περιοχή	 της	 Θράκης,	 όπου	 εξελίσσεται	 η	 ιστορία,	 μιλούσαν	 τοπική	
ιδιωματική	γλώσσα	και	ο	Βιζυηνός	θέλει	να	σφραγίσει	με	στοιχεία	της	το	διήγημά	
του:	 «χράμια»,	 «εζούλευες»,	 «χαμαγλί»,	 «γοητεία»,	 «σαλαβάτια»,	 «σαλιβάρι»,	
«δίκελλα»	κ.ά.	
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γ)	Την	εποχή	εκείνη	η	δημοτική	καθιερώνεται	σταδιακά	στο	διηγηματικό	λόγο	
εις	βάρος	της	καθαρεύουσας.	Ο	Βιζυηνός,	αν	και	είναι	φανερό	πως	το	φαναριώτικο	
περιβάλλον	επέδρασε	στη	διαμόρφωση	της	συγγραφικής	του	προσωπικότητας,	δεν	
έμεινε	ανεπηρέαστος	από	το	δημοτικισμό.	

	
5.	 Σε	 ποια	 σημεία	 του	 διηγήματος	 διακρίνετε	 την	 κοινωνική	 καταπίεση	 και	

τον	κοινωνικό	έλεγχο	που	υφίσταται	η	γυναίκα	του	περασμένου	αιώνα	και	πώς	

αντιμετωπίζει	η	Δεσποινιώ	η	Μηχαλιέσσα	αυτή	την	πραγματικότητα;	

Η	 ιστορία	 εξελίσσεται	 στην	 Ανατολική	 Θράκη	 στα	 μέσα	 του	 δέκατου	 ένατου	
αιώνα.	 Είναι	 μία	 περιοχή	 που	 στηρίζεται	 σε	 διαφορετικές	 δομές	 από	 αυτές	 των	
αστικών	 κέντρων	 και	 έχει	 το	 δικό	 της	 χαρακτήρα	 και	 τα	 δικά	 της	 ήθη	 και	 έθιμα.	
Βέβαια,	 όσον	 αφορά	 τη	 θέση	 της	 γυναίκας,	 υπάρχουν	 κοινά	 χαρακτηριστικά	
ανάμεσα	στις	γυναίκες	που	ζουν	στις	πόλεις	και	σε	αυτές	που	ζουν	στα	χωριά,	όπως	
υπάρχουν	 και	 διαφοροποιήσεις,	 που	 εξαρτώνται	 από	 το	 βιοτικό	 και	 μορφωτικό	
επίπεδο	τους.	Στο	«Αμάρτημα	της	μητρός	μου»,	υπάρχουν	πολλά	στοιχεία	τα	οποία	
μας	 ενημερώνουν	 για	 την	 κοινωνική	 καταπίεση	 που	 υφίστανται	 οι	 γυναίκες	 στις	
περιοχές	 της	 Ανατολικής	 Θράκης,	 όπου	 συμβιώνουν	 Έλληνες	 και	 Τούρκοι.	
Συγκεκριμένα,	 αποκαλύπτονται	 ποικίλες	 πλευρές	 του	 χαρακτήρα	 και	 της	
ψυχοσύνθεσης	 της	 μητέρας,	 καθώς	 και	 προβλήματα	 που	 αντιμετωπίζει,	 στην	
προσπάθειά	της	να	επιβιώσει	ως	χήρα	και	μητέρα	τριών	αγοριών.	

Τα	στοιχεία	που	αντλούμε	από	το	διήγημα	για	τη	θέση	της	γυναίκας	την	εποχή	
εκείνη	 μαρτυρούν	 τον	 έλεγχο	 και	 την	 καταπίεση	 που	 υφίσταται	 αυτή	 από	 το	
κοινωνικό	 σύνολο.	 Στην	 αρχή	 του	 διηγήματος	 («Αφ'	 ότου	 απέθανεν	 ο	 πατήρ	
μας...κατά	 μέρος»),	 διαβάζουμε	 ότι	 η	 γυναίκα	 που	 έμενε	 χήρα	 και	 δεν	 ήταν	
πολύτεκνη	 δεν	 έβγαινε	 σχεδόν	 ποτέ	 από	 το	 σπίτι	 της.	 Η	 μάνα	 του	 αφηγητή,	 η	
Δεσποινιώ,	αν	 και	 ήταν	πολύτεκνη,	 δεν	 τολμούσε	 να	βγει	από	 το	σπίτι	 γιατί	 ήταν	
νέα.	

Οι	απαγορεύσεις	αυτές	 ίσχυαν	και	 για	 τα	 κορίτσια	που	δεν	 είχαν	παντρευτεί.	
Έτσι,	 όλες	 οι	 γυναίκες	 δεν	 έχουν	 καμία	 δυνατότητα	 συμμετοχής	 σε	 διάφορες	
κοινωνικές	 δραστηριότητες	 ή	 εκδηλώσεις,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 παραμένουν	
κλεισμένες	 σε	 όλη	 τους	 τη	 ζωή	 στο	 χώρο	 του	 σπιτιού,	 όπου	 ασχολούνται,	
αποκλειστικά	με	το	νοικοκυριό.	

Μόνο	όταν	παντρευτούν	μπορούν,	με	συνοδό	το	σύζυγό	τους,	να	παρευρεθούν	
σε	κάποιο	κοινωνικό	γεγονός,	όπως	η	Δεσποινιώ	πήγε	με	 τον	άντρα	της	στο	γάμο	
(«Ήταν	 τότε	 κοντά,	 που	 επαντρολογιέτο	 ο	Φώτης...η	 γιαγιά	 σου	 να	 χαρώ»).	 Αλλά	
ακόμη	 και	 αυτή	 η	 συμμετοχή	 της	 θεωρείται	 ως	 υποχρέωση	 προς	 τον	 άντρα	 της	
(«Εμετάνοιωσα	που	σ’	έβαλα	κ’	εχόρεψες	τόσο»,	«Δεν	πειράζει,	άνδρα	[...]	Το	έκαμα	
για	το	χατήρι	σου»).	

Επίσης,	βλέπουμε	στην	κηδεία	 του	άντρα	 της	 («Πολλοί	 είχον	κατηγορήσει	 την	
μητέρα	μου...η	μήτηρ	μας	εχήρευσε	πολύ	νέα»)	 ότι	πολλοί	 την	είχαν	κατηγορήσει	
για	το	σιωπηλό	τρόπο	που	τον	πένθησε.	Η	Δεσποινιώ	όμως	φοβάται	να	εκδηλώσει	
τα	συναισθήματά	της,	για	να	μην	τη	θεωρήσουν	υπερβολική.	Η	σεμνότητα	ήταν	το	
βασικό	 χαρακτηριστικό	 στοιχείο	 που	 έπρεπε	 να	 διαθέτουν,	 κυρίως,	 οι	 νέες	
γυναίκες.	

Το	ίδιο	συνέβη	και	όταν	διαπίστωσε	ότι	είχε	σκοτώσει	το	παιδί	της.	Έπρεπε	να	
κρατήσει	τον	πόνο	της	για	τον	εαυτό	της,	για	να	μην	κατηγορηθεί	από	το	κοινωνικό	
περιβάλλον.	 Ουσιαστικά,	 η	 γυναίκα	 δεν	 έχει	 δικαίωμα	 να	 εκφράσει	 τα	
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συναισθήματά	της	και	είναι	διαρκώς	κάτω	από	το	αδηφάγο	βλέμμα	της	κοινωνικής	
κριτικής.	

Ένα	ακόμα	χαρακτηριστικό	στοιχείο	της	κοινωνικής	κατάστασης	κατά	την	εποχή	
αυτή	είναι	ότι	η	γυναίκα	δεν	έχει	δικό	της	όνομα,	αλλά	παίρνει	το	όνομα	του	αντρός	
της,	π.χ.	Δεσποινιώ	η	Μιχαλιέσσα.	

Παρακολουθώντας	 τη	 συμπεριφορά	 της	 ηρωίδας,	 παρατηρούμε	 ότι,	 γενικά,	
ακολουθεί	 τους	 κοινωνικούς	 κανόνες	 μέχρι	 τη	 στιγμή	 που	 το	 κακό	 χτυπάει	 την	
πόρτα	της.	Όταν	η	αρρώστια	της	Αννιώς	χειροτερεύει,	η	Δεσποινιώ	δεν	υπολόγισε	
τις	κουβέντες	του	κόσμου	και	βγήκε	από	το	σπίτι	αναζητώντας	μέσα	για	να	σώσει	
την	κόρη	της	(«Αλλ'	αφ'	ης	ημέρας	έπεσεν	η	Αννιώ	σπουδαίως	εις	το	στρώμα,	έβαλε	
την	 εντροπήν	 κατά	 μέρος...έτρεχεν...έσπευδε...δεν	 εδίστασε»).	 Η	 αγωνία	 της	 είναι	
ολοφάνερη	από	τη	συμπεριφορά	της.	Τίποτα	πια	και	κανένας	δεν	τη	σταματά.	

Κι	όταν	τα	δύο	αγόρια	της	διαμαρτυρήθηκαν	για	τη	δεύτερη	υιοθεσία,	εκείνη,	
ακλόνητη,	τους	δηλώνει	ότι	δεν	τους	έχει	ανάγκη	και	ότι	μπορεί	να	δουλέψει	και	να	
μεγαλώσει	 μόνη	 της	 το	 υιοθετημένο	 κορίτσι.	 Αν	 αναλογιστούμε	 ότι	 βρισκόμαστε	
στα	μέσα	του	δέκατου	ένατου	αιώνα,	είναι	πράγματι	αξιοθαύμαστα	το	θάρρος	και	η	
τόλμη	 της,	 γιατί,	 ακόμα	 και	 αρκετά	 χρόνια	 αργότερα,	 σπάνια	 θα	 συναντούσαμε	
τόση	γενναιότητα.	Το	θάρρος	και	 την	 τόλμη	της	μπορούμε	ακόμα	καλύτερα	να	τα	
αντιληφθούμε	αν	λάβουμε	υπόψη	μας	ότι	η	Δεσποινιώ	ούτε	μορφωμένη	ήταν	ούτε	
και	 είχε	 κάποιες	 γνώσεις	 που	 θα	 μπορούσε	 να	 τις	 εκμεταλλευτεί	 για	 να	 αντι-
μετωπίσει	διαφορετικά	τη	ζωή.	

Η	ζωή,	επομένως,	σκλήρυνε	τη	μάνα	και	οι	τόσες	κακοτυχίες	την	έκαναν	να	μην	
υπολογίζει,	 όπως	όταν	 ήταν	 νέα,	 τις	 κοινωνικές	 επιταγές.	Μόνη	 της	αντιμετώπισε	
τον	πόνο	για	το	χαμένο	μωρό	της,	μόνη	της	το	χαμό	του	αντρός	της,	μονάχη	της	την	
αρρώστια	και	το	θάνατο	της	Αννιώς	και	ολομόναχη	μεγάλωσε	τρία	αγόρια	και	δύο	
υιοθετημένα	κορίτσια.	Τι	θα	μπορούσε	να	φοβίσει	αυτή	τη	γυναίκα	τώρα	πια;	Μόνο	
οι	ενοχές	απέμειναν	να	την	κυριεύουν	και	να	την	βασανίζουν,	χωρίς	λυτρωμό.	

	
6.	«...Ιδιαίτερα	πρέπει	να	εξαρθεί	η	δραματική	πυκνότητα	και	οι	επεμβάσεις	

της	 μοίρας,	 που	 φέρνουν	 τους	 χαρακτήρες	 αντιμέτωπους,	 καθώς	 από	 ένα,	 το	

αρχικό	μοιραίο	γεγονός,	προκύπτουν	στη	συνέχεια	άλλες	δραματικές	συνέπειες,	

με	αντίχτυπο	πάνα	σε	όλους...»	(Κ.	Στεργιόπουλος).	Ποιο	είναι	το	αρχικό	γεγονός	

στο	«Αμάρτημα	της	μητρός	μου»	και	πώς	δραματοποιούνται	οι	συνέπειες	του;	

Ένα	 τυχαίο	 τραγικό	 γεγονός	 ανατρέπει	 τη	 ζωή	 όλης	 της	 οικογένειας	 και	 συ-
ντρίβει	τον	ψυχικό	κόσμο	της	μητέρας.	Πρόκειται	για	το	θάνατο	του	μωρού	της.	Η	
μητέρα,	 κουρασμένη	 καθώς	 ήταν	 ύστερα	 από	 ένα	 γλέντι,	 αποκοιμιέται	 και	
πλακώνει	 το	 κοριτσάκι	 της	 με	 το	 σώμα	 της.	 Το	 μωράκι	 πεθαίνει	 και	 το	 νήμα	 της	
ιστορίας	ξετυλίγεται	οδυνηρό	για	όλα	τα	πρόσωπα,	και	ιδιαίτερα	για	τη	μητέρα.	

Η	 συνείδησή	 της	 δεν	 αντέχει	 το	 χαμό	 του	 μωρού	 και,	 θεωρώντας	 υπεύθυνο	
μόνο	τον	εαυτό	της,	βασανίζεται	από	ενοχές.	Ο	άντρας	της	κλαίει	και	το	μόνο	που	
βρίσκει	 να	 πει	 είναι:	 «Το	 πλάκωσες,	 γυναίκα,	 το	 παιδί	 μου!».	 Η	 στάση	 του	
δημιουργεί	 στη	μητέρα	μεγαλύτερη	 ενοχή	 και	 την	 εγκλωβίζει	 στο	πρόβλημα.	Όλη	
της	 η	 ζωή	 θα	 εξελιχθεί	 ως	 ένας	 αγώνας	 απενοχοποίησης,	 που	 όμως	 θα	 αποβεί	
μάταιος.	

Η	 ενοχή	 οδηγεί	 τη	 μητέρα	 σε	 πράξεις	 που	 έχουν	 αλυσιδωτές	 αντιδράσεις.	
Γεννιέται	ο	αφηγητής	και	οι	γονείς,	αντί	να	χαρούν,	δυσαρεστούνται	που	δεν	είναι	
κορίτσι.	 Κατόπιν	 γεννιέται	 το	 πολυπόθητο	 κορίτσι,	 αλλά	 είναι	 φιλάσθενο	 και	
καχεκτικό.	 Η	 μάνα	 «αποκόβει»	 το	 μικρό	 αγόρι	 και	 αφοσιώνεται	 στο	 κορίτσι,	 την	
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Αννιώ.	Η	κατάσταση	αυτή	επιδρά	στον	ψυχισμό	του	Γιωργή,	που	ψάχνει	με	αγωνία	
αν	τον	αγαπά	η	μητέρα	του.	Η	παιδική	ψυχή	του	διχάζεται	και	νιώθει	ενοχές	γιατί	
πληγώνει	τη	μητέρα	του	που	δε	γεννήθηκε	κορίτσι.	

Η	 δράση	 κορυφώνεται	 με	 τη	 σκηνή	στην	 εκκλησία.	Ο	 θάνατος	 της	Αννιώς	 θα	
αναζωπυρώσει	τις	ενοχές	της	μητέρας,	η	οποία	θα	προσπαθήσει	να	αντιμετωπίσει	
το	 πρόβλημα	 με	 τις	 διαδοχικές	 υιοθεσίες	 δύο	 κοριτσιών.	 Παράλληλα,	 ο	 Γιωργής	
προσπαθεί	να	εξακριβώσει	αν	η	μητέρα	του	τον	αγαπά.	Τα	συναισθήματά	του	είναι	
αντικρουόμενα,	και	σε	αυτό	βοηθούν	διάφορα	επεισόδια.	

Τελικά,	ο	αφηγητής,	σε	μία	ύστατη	προσπάθεια	να	βοηθήσει	τη	μητέρα	του	να	
απενοχοποιηθεί	 μετά	 την	 εξομολόγησή	 της,	 της	 κανονίζει,	 μία	 συνάντηση	 με	 τον	
πατριάρχη,	 η	 οποία	 θα	 αποβεί	 άκαρπη.	 Η	 μάνα	 μένει	 με	 τις	 ενοχές	 της	 και	 ο	
αφηγητής	με	την	ανάμνηση	της	στερημένης	αγάπης.	

	
7.	 «Όσο	 περισσότερο	 τυραννηθώ	 και	 χολοσκάσω,	 τόσο	 λιγότερο	 θα	 με	

παιδέψει	ο	Θεός	για	το	παιδί	που	πλάκωσα...»	(σ.	151).	Η	συντριβή	και	η	ενοχή	

είναι	το	μόνιμο	ψυχικό	κλίμα	της	μάνας.	

α)	Η	αυτοτιμωρία	συνιστά	πράξη	εξιλέωσης	απέναντι	στο	Θεό	ή	και	απέναντι	

στον	εαυτό	της;		

β)	 Καθησυχάζει	 η	 μητέρα	 τη	 συνείδησή	 της	 τελικά,	 ιδιαίτερα	 μετά	 τη	

συνάντηση	με	τον	πατριάρχη;	

γ)	Ενοχοποιείται	η	μητέρα	στη	συνείδησή	σας;	Ποια	είναι	η	αίσθηση	που	σας	

αφήνει	η	τελική	έκβαση	της	ιστορίας;	

α)	 Η	 Δεσποινιώ	 θεωρεί	 την	 αυτοτιμωρία	 ως	 μοναδική	 πράξη	 εξιλέωσης	 και	
απέναντι	 στο	 Θεό	 και	 απέναντι	 στον	 εαυτό	 της.	 Η	 απόκρυψη	 του	 τραγικού	
γεγονότος	δεν	οδηγεί	σε	τιμωρία	της	από	το	κοινωνικό	σύνολο.	Όμως	αυτό,	αντί	να	
απαλύνει	 τους	 φόβους	 της,	 την	 οδηγεί	 σε	 αδιέξοδο.	 Οι	 ενοχές	 δεν	 την	 αφήνουν	
λεπτό	να	ησυχάσει	και	πιστεύει	ότι	μόνο	η	αυτοτιμωρία	θα	την	εξιλεώσει	στα	μάτια	
του	 Θεού.	 Πιστεύει	 ότι,	 όσο	 περισσότερα	 βάσανα	 της	 φορτώνει	 η	 ζωή,	 τόσο	
κοντύτερα	 βρίσκεται	 στη	 συγχώρεση	 του	 Θεού.	 Σχετικά	 με	 τον	 εαυτό	 της,	
προσπαθεί	 να	 σωθεί	 μεγαλώνοντας	 υιοθετημένα	 παιδιά,	 εκλιπαρώντας	 έτσι	 τη	
μοίρα	της	και	το	Θεό	να	τη	λυπηθούν.	

β)	 Η	 συνάντηση	 της	 μητέρας	 με	 τον	 Πατριάρχη,	 αν	 και,	 ως	 γυναίκα	 θεοσε-
βούμενη,	 πιστεύει	 ότι	 ο	 Θεός	 μπορεί	 να	 τη	 βοηθήσει,	 δεν	 την	 ικανοποιεί,	 γιατί	
αποδεικνύεται	ότι	η	ενοχή	της	δεν	υποκινείται	από	τις	κοινωνικές	και	θρησκευτικές	
επιταγές,	αλλά	είναι	αποτέλεσμα	της	εσωτερικής	της	ζωής.	Γι’	αυτό	και	η	ενοχή	της	
είναι	 καθαρά	η	ενοχή	 της	μάνας	που	σκότωσε	 το	παιδί	 της,	 έστω	και	 χωρίς	να	 το	
θέλει,	και	αδυνατεί	να	βρει	τρόπο	εξιλέωσης.	Έτσι,	καταλήγουμε	στο	συμπέρασμα	
ότι	 κανένας	 δεν	 μπορεί	 να	 τη	 βοηθήσει	 να	 εξιλεωθεί,	 ούτε	 η	 εξομολόγηση	 στον	
πατριάρχη	ούτε	οι	υιοθεσίες	ούτε	η	εξομολόγηση	του	αμαρτήματος	στο	γιο	της.	

γ)	Η	 τελική	έκβαση	της	 ιστορίας	θλίβει	εμάς	 τους	αναγνώστες,	 γιατί	δεν	είναι	
δυνατόν	να	δεχτούμε	ότι	για	μία	ακούσια	πράξη	της	η	Δεσποινιώ	αυτοτιμωρείται	σε	
όλη	της	τη	ζωή.	Και	αυτό	ισχύει	για	κάθε	άνθρωπο	που	θα	βρεθεί	στην	ίδια	θέση.	
Είναι	άδικο	η	ηρωίδα	μας	να	μην	μπορεί	να	εξιλεωθεί	για	ένα	ατύχημα	με	μοιραία	
κατάληξη.	 Πρόκειται	 για	 ένα	 τραγικό	 πρόσωπο	 που	 για	 είκοσι	 οκτώ	 ολόκληρα	
χρόνια	 βασανίζεται	 και	 προσπαθεί	 να	 εξιλεωθεί.	 Ολομόναχη	 στον	 αγώνα	 της	
επιβίωσης,	παλεύει	με	τις	ενοχές	της,	που	θα	την	ακολουθούν	μέχρι	το	θάνατο	της.	
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8.	 Είναι	 γνωστό	 ότι	 ο	 Βιζυηνός	 συνθέτει	 την	 αφήγησή	 του	 βασισμένος	 στο	

αυτοβιογραφικό	στοιχείο.	Η	ανάγνωση	του	συγκεκριμένου	διηγήματος	σας	δίνει	

την	 εντύπωση	 ότι	 ο	 συγγραφέας	 περιορίζεται	 στην	 αφήγηση	 της	 ατομικής	 του	

περιπέτειας	και	της	οικογενειακής	του	ιστορίας;	

Ένα	 από	 τα	 βασικά	 χαρακτηριστικά	 των	 διηγημάτων	 του	 Βιζυηνού	 είναι	 η	
εμπλοκή	 των	 αυτοβιογραφικών	 στοιχείων	 στο	 μύθο	 του.	 Τα	 πρόσωπα	 του	
οικογενειακού	 του	 περιβάλλοντος	 κάνουν	 αισθητή	 την	 παρουσία	 τους,	 χωρίς	
ωστόσο	ο	συγγραφέας	να	εγκλωβίζεται	μόνο	στην	περιγραφή	 τους.	Η	 ιστορία	 της	
οικογένειάς	του	και	τα	βιώματά	του	αποτελούν	το	αφηγηματικό	του	υλικό,	το	οποίο	
το	 μεταπλάθει	 με	 τέτοιον	 τρόπο,	 ώστε	 να	 εξυπηρετεί	 ευρύτερες	 ιστορίες	 που	
απηχούν	 τη	 ζωή	 κάθε	 ανθρώπου.	 Έτσι,	 το	 κάθε	 γεγονός	 δεν	 αφορά	 μόνο	 την	
οικογενειακή	 του	 πραγματικότητα,	 αλλά	 προσλαμβάνει	 γενικό	 και	 πανανθρώπινο	
χαρακτήρα.	

Οι	 χαρακτήρες	 στο	 συγκεκριμένο	 διήγημα,	 ενώ	 διατηρούν	 τα	 ονόματα	 των	
αληθινών	 προσώπων,	 με	 τη	 συμπεριφορά	 τους,	 τις	 πράξεις	 και	 τις	 σκέψεις	 τους	
εντάσσονται	 σε	 ένα	 ευρύτερο	 πλαίσιο.	 Πρόκειται,	 δηλαδή,	 για	 χαρακτήρες	
ανθρώπων	 τους	 οποίους	 είναι	 δυνατόν	 να	 τους	 συναντήσουμε	 σε	 διαφορετικές	
εποχές	και	σε	ποικίλους	τόπους.	

Ο	 συγγραφέας	 μας	 γνωρίζει	 καλά	 ότι	 οι	 δραματικές	 καταστάσεις	 και	 τα	
γεγονότα	της	καθημερινής	ζωής	αγγίζουν	όλους	τους	ανθρώπους	και	ότι	αποτελούν	
τα	 βασικά	 συστατικά	 της	 ζωής	 από	 γενέσεως	 κόσμου.	 Η	 μητέρα	 του,	 π.χ.,	 η	
Δεσποινιώ,	είναι	η	αρχετυπική	μορφή	της	μάνας	που	δρα	με	τον	ίδιο	τρόπο	σε	όλες	
τις	 εποχές	 και	 σε	 όλα	 τα	 μήκη	 και	 πλάτη	 του	 πλανήτη.	 Επομένως,	 τα	
αυτοβιογραφικά	στοιχεία	όχι	μόνο	δεν	περιορίζουν	τις	αφηγηματικές	δυνατότητες	
του	Βιζυηνού,	αλλά,	αντίθετα,	τις	ενισχύουν.	

	
9.	Υπάρχει	μία	φράση	–	κλειδί	που	αποτυπώνει	την	εξέλιξη	στην	πορεία	της	

ασθένειας	 της	Αννιώς	και	επαναλαμβάνεται	παραλλαγμένη	στις	πρώτες	σελίδες	

του	κειμένου.		

α)	Αναζητήστε	την	και	καταγράψτε	τις	εκδοχές	της.	

β)	Γιατί	ο	αφηγητής	την	επαναλαμβάνει;	Υπηρετεί	η	φράση	αυτή	τη	δομή	του	

κειμένου;	Πώς	λειτουργεί	μέσα	στα	ευρύτερα	συμφραζόμενά	της;	

α)	Η	φράση	–	κλειδί,	η	οποία	αποτυπώνει	την	εξέλιξη	της	ασθένειας	της	Αννιώς	
και	αποτελεί	βασικό	στοιχείο	πλοκής,	είναι:	«προϊούσης	της	ασθενείας».	Ήδη	από	
την	 αρχή	 του	 διηγήματος	 ο	 αφηγητής	 μάς	 προδιαθέτει	 για	 την	 αρρώστια	 του	
κοριτσιού:	 «Διότι	 η	 Αννιώ...ήτο	 κατά	 δυστυχίαν	 ανέκαθεν	 καχεκτική	 και	
φιλάσθενος».	Λίγο	πιο	κάτω	μας	λέει:	«η	προς	ημάς	τρυφερότης	του	κοριτσιού,	αντί	
να	ελαττούται	προϊούσης	της	ασθενείας,	απεναντίας	ηύξανεν».	Στη	συνέχεια	παρα-
κολουθούμε	 την	 εξέλιξη	 με	 τη	φράση:	«Εν	 τούτοις	 η	 ασθένεια	 της	Αννιώς	 ολονέν	
εδεινούτο	 και	 ολονέν	 περισσότερον	 συνεκεντρούτο	περί	 αυτήν	 της	 μητρός	 μας	αι	
φροντίδες».	Η	συγκεκριμένη	φράση	δηλώνει	και	τη	σχέση	της	αρρώστιας	της	Αννιώς	
με	 τη	 στάση	 και	 τη	 συμπεριφορά	 της	 μητέρας.	 Ουσιαστικά,	 αποτελεί	 και	 αυτή	
φράση	–	κλειδί,	γιατί	φανερώνει	την	αναπόσπαστη	σχέση	αρρώστιας	–	μάνας.	

Στη	σ.127,	άλλη	μία	φράση	αποτυπώνει	την	κατάσταση	της	υγείας	του	μικρού	
κοριτσιού:	 «Η	 κατάστασις	 της	 Αννιώς	 έβαινεν	 αργά	 μεν	 και	 απαρατηρήτως,	 αλλ’	
ολονέν	 επί	 τα	 χείρω.	 Και	 η	 παράτασις	 αύτη	 της	 αορίστου	 καχεξίας	 έκαμνε	 την	
μητέρα	 μας	 άλλην	 εξ	 άλλης».	 Στην	 επόμενη	 σελίδα,	 βλέπουμε	 άλλες	 δύο	 φορές	
παραλλαγμένη	 τη	 φράση:	 «Η	 κατάστασης	 της	 ασθενούς	 εδεινούτο.	 Η	 μητρική	
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στοργή	ενίκησε	τον	φόβον	της	αμαρτίας.	Η	θρησκεία	έπρεπε	να	συμβιβασθή	με	την	
δεισιδαιμονίαν»,	 «Το	 παιδίον	 εχειροτέρευεν	 αδιακόπως,	 και	 η	 μήτηρ	 μας	 εγίνετο	
ολονέν	 αγνώριστος».	 Στη	 σ.129.	 κορυφώνεται	 η	 εξέλιξη:	«Η	 ασθένεια	 της	 πτωχής	
μας	αδελφής	ήτον	ανίατος».	

Η	φράση	 εμφανίζεται	 για	 τελευταία	φορά	 στη	 σκηνή	 της	 εκκλησίας,	 όπου	 το	
δράμα	των	τριών	προσώπων	κορυφώνεται:	«Απ’	εναντίας,	η	υγρασία,	το	ψύχος,	το	
ασύνηθες	και,	μα	το	ναι,	φρικαλέον	των	εν	τω	ναώ	διανυκτερεύσεων	δεν	ήργησαν	
να	 επιδράσουν	 βλαβερώς	 επί	 της	 ασθενούς,	 της	 οποίας	 η	 κατάστασις	 ήρχισε	 να	
εμπνέη	 τώρα	 τους	έσχατους	φόβους.	Η	μήτηρ	μου	 το	ηννόησε,	 και	ήρχισε,	 και	 εν	
αυτή	 τη	 εκκλησία,	 να	 δεικνύει	 θλιβεράν	 αδιαφορίαν...οσάκις	 επροσεύχετο».	 Η	
φράση	επαναλαμβάνεται	παραλλαγμένη	για	να	δηλώσει	την	εξέλιξη	της	αρρώστιας	
της	Αννιώς.	Η	επανάληψη	γίνεται	 χάρη	συντομίας,	 γιατί	 το	διήγημα	δεν	επιτρέπει	
εκτεταμένη	 αφήγηση	 των	 γεγονότων.	 Ο	 Βιζυηνός,	 επομένως,	 επιλέγει	 αυτό	 τον	
τρόπο	ως	 τον	 συντομότερο	 για	 ένα	 τόσο	 σοβαρό	 θέμα.	 Εξάλλου,	 η	 αρρώστια	 της	
Αννιώς	είναι	άμεσα	συνδεδεμένη	με	την	ακραία	συμπεριφορά	της	μητέρας,	και	έτσι	
βλέπουμε	παράλληλα	την	εξέλιξή	της.	

Η	συμπεριφορά	της	μητέρας	απέναντι	στα	άλλα	της	παιδιά	χειροτερεύει	όσο	η	
αρρώστια	 της	 Αννιώς	 επιδεινώνεται.	 Στη	 παράλληλη	 αυτή	 εξέλιξη	 στηρίζονται	 η	
πλοκή	του	έργου	και	η	κλιμάκωση	των	δραματικών	γεγονότων.	Ιδιαίτερα	η	δομή	στο	
πρώτο	μέρος	του	διηγήματος	στηρίζεται	στα	μοτίβα	της	επιδείνωσης	της	αρρώστιας	
της	 Αννιώς	 και	 στη	 μητρική	 αφοσίωση	 στο	 άρρωστο	 κορίτσι.	 Η	 μητρική	 στοργή	
λειτουργεί	μονομερώς	προς	την	Αννιώ,	ενώ	τα	άλλα	παιδιά	είναι	παραμελημένα.	

Η	 άρρωστη	 Αννιώ	 χειροτερεύει	 από	 μέρα	 σε	 μέρα.	 Τίποτα	 και	 κανένας	 δεν	
μπορεί	να	τη	βοηθήσει	και	το	τέλος	πλησιάζει.	Τα	γεγονότα	ξεπερνούν	τη	μητέρα,	η	
αγωνία	της	και	η	απελπισία	κορυφώνονται.	Η	φράση	κινεί	τους	γρήγορους	ρυθμούς	
μίας	αναπότρεπτης	 εξέλιξης,	 που	θα	οδηγήσει	 τη	μάνα	 να	προσφέρει	 τη	 ζωή	 του	
Γιωργή	 ως	 αντάλλαγμα.	 Χωρίς	 η	 απελπισία	 της	 να	 αποτελεί	 δικαιολογία	 της	
συμπεριφοράς	 της,	μας	κατευθύνει	προς	 την	πηγή	όλης	 της	συμφοράς·	 την	ενοχή	
της.	

	
10.	«Σου	έφερα	δύο	παιδιά	στα	πόδια	σου...χάρισέ	μου	το	κορίτσι!»	(σ.	133).	

Τι	απήχηση	είχε	αυτή	η	προσευχή	στην	ψυχή	του	Γιωργή;	

Η	 προσευχή	 της	 μάνας	 προκάλεσε	 αίσθημα	 πανικού	 και	 τρόμου	 στο	 μικρό	
Γιωργή.	Ήδη	ο	χώρος	της	εκκλησίας	είχε	λειτουργήσει	αρνητικά	στην	ψυχή	του.	Οι	
νύχτες	 ήταν	 αφόρητες.	 Η	 παιδική	 του	 φαντασία	 έβλεπε	 στο	 αμυδρό	 φως	 των	
καντηλιών	 τις	 μορφές	 των	 αγίων	 να	 ζωντανεύουν	 και	 τους	 νεκρούς	 από	 τους	
τάφους	να	προσπαθούν	να	μπουν	στην	εκκλησία.	Τώρα	ο	τρόμος	του,	στο	άκουσμα	
της	 προσευχής,	 πολλαπλασιάστηκε	 και	 άρχισε	 να	 τρέχει,	 με	 όση	 δύναμη	 του	 είχε	
απομείνει,	μακριά	από	την	εκκλησία.	Νόμιζε	ότι	η	παράκληση	της	μητέρας	του	θα	
εισακουστεί	 και	 ο	 θάνατος	 θα	 τον	 πάρει.	 Όταν	 κάποια	 στιγμή	 σταμάτησε,	
συνειδητοποίησε	 ότι	 κανένας	 δεν	 τον	 κυνηγούσε.	 Συγκλονισμένος	 από	 τη	
διαπίστωση	ότι	η	μάνα	του	δεν	τον	αγαπά,	γύρισε	στο	σπίτι.	

Οι	αμφιβολίες	του	μικρού	αγοριού	για	την	αγάπη	της	μάνας	του	ήδη	υπήρχαν	
βαθιά	στην	ψυχή	του	από	την	αρχή	του	διηγήματος.	Η	άρρωστη	Αννιώ	μονοπωλεί	
τη	στοργή	και	 την	 τρυφερότητα	 της	μητέρας,	με	αποτέλεσμα	ο	Γιωργής	να	νιώθει	
παραμελημένος.	Προσπαθεί	να	καταλάβει	αν	η	μητέρα	του	τον	αγαπά	και	ψάχνει	
απεγνωσμένα	να	βρει	σημάδια	της	αγάπης	της.	Όταν	τελικά	πείθεται	πως,	παρά	την	
προσήλωσή	της	στην	άρρωστη	αδελφή	του,	αγαπά	και	όλα	τα	άλλα	παιδιά,	νιώθει	
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ανακουφισμένος.	Όμως	η	σκηνή	στην	εκκλησία	ανέτρεψε	τη	βεβαιότητά	του	και	τον	
γέμισε	και	πάλι	αμφιβολίες.	Μετά	από	αυτό	ξαναρχίζει	για	το	Γιωργή	η	αναζήτηση	
της	μητρικής	αγάπης.	

	
11.	Σε	ορισμένα	σημεία	του	κειμένου	διακρίνουμε	ειρωνικές	αποχρώσεις	στη	

«φωνή»	του	αφηγητή.	

α)	Να	τα	εντοπίσετε	και	να	τα	καταγράψετε.	

β)	 Σε	 τι	 στοχεύει,	 κατά	 τη	 γνώμη	 σας,	 ο	 αφηγητής	 καταφεύγοντας	 στην	

ειρωνεία;	

α)	Αν	και	το	διήγημα	έχει	δραματική	εξέλιξη,	ο	αφηγητής	σε	ορισμένα	σημεία	
ειρωνεύεται	πρόσωπα	και	 καταστάσεις.	Η	φωνή	 του	δεν	 έχει	 ειρωνική	απόχρωση	
όταν	μιλάει	για	τη	μητέρα,	αλλά	μόνο	όταν	αναφέρεται	σε	δευτερεύοντα	πρόσωπα.	
Χαρακτηριστική	 είναι	 η	 ειρωνική	 απόχρωση	 στην	 περιγραφή	 του	 κουρέα:	 «Ο	
χονδρός	 της	 συνοικίας	 κουρεύς...διά	 να	 την	 λάβη	 απερχόμενος».	 Πικρή	 ειρωνεία	
βλέπουμε	στη	σκηνή	του	θανάτου	της	Αννιώς:	«Έλα,	αγάπη	μου,	είπε.	Πιέ	απ’	αυτό	
το	νερό,	να	γιάνης...το	οποίο	έμελλε	τω	όντι	να	την	ιατρεύση...εγλύτωσε	από	τα	βά-
σανα	 του!».	 Επίσης,	 όπως	 με	 τον	 κουρέα,	 έτσι	 και	 στην	 περιγραφή	 του	 Γύφτου	
υπάρχει	 ελαφρύς	 ειρωνικός	 τόνος:	 «δεξιότητα	 εις	 το	 στιχουργήν	 επιτηδείως»	 και	
«ραψωδός».	 Τέλος,	 στη	 σ.152,	 στη	 σκηνή	 με	 τη	 μαμή:	 «Κάθε	 λίγο	 και	 λιγάκι	
εφώναζα	τη	μανίτσα...σαν	το	άκουγα!».	

β)	 Παρατηρώντας	 τα	 σημεία	 στα	 οποία	 ο	 αφηγητής	 χρησιμοποιεί	 ειρωνική	
απόχρωση	στη	φωνή	 του,	 διαπιστώνουμε	ότι	πρόκειται	 για	σημεία	 της	αφήγησης	
φορτισμένα	 από	 δραματικά	 στοιχεία.	 Είναι	 οι	 στιγμές	 που	 ο	 αφηγητής	 θέλει	 να	
ξεκουράσει	τον	αναγνώστη	και	να	αποφορτίσει	την	ατμόσφαιρα.	

Είναι	 εύκολο	 να	 διαπιστώσουμε	 αν	 η	 παραπάνω	 άποψη	 ισχύει,	 αρκεί	 να	
ανατρέξουμε	 στις	 σελίδες	 των	 αφηγήσεων	 που	 προηγούνται	 των	 συγκεκριμένων	
σκηνών.	 Στις	 δύο	 πρώτες	 σελίδες,	 η	 αφήγηση	 έχει	 γρήγορο	 ρυθμό	 και	 η	 εξέλιξη	
είναι	δραματική.	Έτσι,	η	σκηνή	του	κουρέα	έρχεται	να	εκτονώσει	την	ένταση	και	να	
δώσει	μία	κωμική	νότα.	Στη	συνέχεια,	η	δραματική	αφήγηση	του	επεισοδίου	στην	
εκκλησία	 κορυφώνει	 την	 ένταση.	 Η	 περιγραφή	 του	 Γύφτου	 αποφορτίζει	 μόνο	 για	
λίγο	 την	 ατμόσφαιρα,	 γιατί	 ακολουθεί	 η	 τελετή	 της	 επίκλησης	 της	 ψυχής	 του	
πατέρα,	 η	 οποία	 θα	 οδηγήσει	 και	 πάλι	 στη	 δραματική	 κορύφωση.	 Τέλος,	 πριν	 τη	
σκηνή	με	τη	μαμή,	έχει	προηγηθεί	το	«πλάκωμα»	του	μωρού.	

	
12.	Με	ποια	επιχειρήματα	θα	μπορούσατε	να	υποστηρίξετε	την	αληθοφάνεια	

των	χαρακτήρων	του	διηγήματος;	

Η	 αληθοφάνεια	 των	 χαρακτήρων	 του	 διηγήματος	 απασχολεί	 ιδιαίτερα	 το	
Βιζυηνό	και	αποτελεί	χαρακτηριστικό	στοιχείο	της	τεχνικής	του.	Αυτή	αποδεικνύεται	
από	τα	παρακάτω	επιχειρήματα:	

α)	Οι	δευτερεύοντες	χαρακτήρες	παρουσιάζονται	με	λίγα	αλλά	χαρακτηριστικά	
στοιχεία	της	προσωπικότητάς	τους.	Είναι	αντιπροσωπευτικοί	τύποι	της	καθημερινής	
ζωής	 μίας	 επαρχιακής	 κωμόπολης,	 τους	 οποίους	 ο	 καθένας	 μας	 κάπου	 έχει	
συναντήσει.	Το	ίδιο	ισχύει	και	για	τους	τριτεύοντες	χαρακτήρες,	που	εκπροσωπούν	
κάποια	επαγγέλματα	της	εποχής.	

β)	Το	αυτοβιογραφικό	υλικό	στο	οποίο	στηρίχθηκε	ο	Βιζυηνός	για	να	συνθέσει	
το	 μύθο	 του	 φωτογραφίζει	 τα	 πρόσωπα	 της	 οικογένειάς	 του,	 τον	 τόπο	 του,	 την	
εποχή	και	τις	παραδόσεις.		
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γ)	Οι	διάλογοι	σε	δημοτική	γλώσσα	μεταφέρουν	το	λόγο	των	προσώπων	όπως	
ακριβώς	μιλούσαν	εκείνη	την	εποχή	στη	Θράκη.		

δ)	 Οι	 πρωτεύοντες	 χαρακτήρες	 είναι	 περισσότερο	 σύνθετοι,	 με	 έντονες	
ψυχολογικές	διακυμάνσεις	και	χαρακτηριστικά	που	τους	διαφοροποιούν	από	τους	
συνηθισμένους	ανθρώπους.	

Η	 μητέρα,	 που	 είναι	 ο	 πρωταγωνιστικός	 χαρακτήρας,	 κερδίζει	 την	 αλη-
θοφάνεια,	παρά	την	ανεξήγητη	συμπεριφορά	της	στο	πρόβλημα	της	αποκλειστικής	
αφοσίωσής	της	στην	Αννιώ,	με	αρκετή	ευκολία.	Αγωνίζεται,	όπως	θα	έκανε	και	κάθε	
μητέρα,	 να	 σώσει	 την	 άρρωστη	 κόρη	 της,	 δουλεύει	 για	 να	 συντηρήσει	 την	
οικογένεια	 μετά	 το	 θάνατο	 του	 άντρα	 της	 και	 αντιμετωπίζει	 με	 γενναιότητα	 τις	
αντιξοότητες	της	ζωής.	Τη	συνείδηση	της	βαραίνει	η	ενοχή	ως	μητέρα	και	προστάτη	
των	παιδιών	της	και	όχι	επειδή	φοβάται	την	κατακραυγή	του	κοινωνικού	συνόλου	
και	 τις	 θρησκευτικές	 επιταγές.	 Δε	 διστάζει	 να	 διακινδυνεύσει	 τη	 ζωή	 της	 για	 να	
σώσει	το	γιο	της,	όπως	θα	έκανε	κάθε	μητέρα.	Βέβαια,	ολοκληρωμένη	εικόνα	του	
χαρακτήρα	της	έχουμε	μόνο	στο	τέλος,	όπου	αποκαλύπτεται	το	αμάρτημά	της.	

0	 αφηγητής	 δεν	 είναι	 πρωταγωνιστής,	 αλλά	 ανήκει	 στους	 πρωτεύοντες	
χαρακτήρες	 και	 έχει	 άμεση	 σχέση	 με	 την	 πρωταγωνίστρια.	 Η	 αληθοφάνεια	 του	
χαρακτήρα	του	είναι	εμφανής	από	τον	τρόπο	που	επιλέγει	να	αφηγηθεί	την	ιστορία.	
Βλέπει	τα	γεγονότα	από	διπλή	οπτική	γωνία·		του	παιδιού	και	του	ώριμου	άντρα.	Οι	
δύο	 οπτικές	 γωνίες	 σχεδόν	 συνυπάρχουν	 σε	 όλο	 το	 διήγημα,	 με	 αποτέλεσμα	 οι	
πράξεις	 και	 οι	 σκέψεις	 του	 παιδιού	 να	 ελέγχονται	 από	 τον	 άντρα.	 Βλέπουμε,	
δηλαδή,	τον	αφηγητή	–	παιδί	να	μιλάει	και	τον	ώριμο	αφηγητή	να	παρεμβάλλεται,	
για	να	σχολιάσει	το	λόγο	ή	τις	σκέψεις	του	παιδιού.	

Η	 επιτυχία,	 επομένως,	 του	 διηγήματος,	 εκτός	 των	 άλλων,	 οφείλεται	 και	 στην	
αληθοφάνεια	 των	 χαρακτήρων,	 που	 κρατούν	 αμείωτο	 το	 ενδιαφέρον	 του	
αναγνώστη.	

	
13.	 Αναζητήστε	 εκείνα	 τα	 στοιχεία	 που	 προσδίδουν	 στο	 κείμενο	 θεατρική	

λειτουργία.	

Τα	βασικά	στοιχεία	που	προσδίδουν	στο	κείμενο	θεατρική	λειτουργία	είναι:		
α)	Η	σκηνική	μέθοδος	παρουσίασης	της	δράσης	(εναλλαγή	κλειστού	–	ανοιχτού	

χώρου).	
β)	0	τρόπος	που	ο	αφηγητής	εμπλέκεται	στη	δράση	των	χαρακτήρων.		
γ)	Η	αφήγηση	διαρθρώνεται	σε	σκηνές	που	εναλλάσσονται.	
δ)	Η	εσωτερική	εστίαση.	
ε)	Οι	περιγραφές	είναι	λίγες	και	αυστηρά	επιλεγμένες.	
	
14.	Έχει	επισημανθεί	ότι	ο	χώρος	στα	διηγήματα	του	Βιζυηνού	λειτουργεί	με	

συνεχείς	αντιθέσεις,	π.χ.	πόλη/χωριό,	μέσα/έξω	κ.ά.	Μπορείτε	να	εντοπίσετε	την	

αντίθεση	«κλειστός	χώρος	/	ανοιχτός	χώρος»	στο	διήγημα	που	εξετάζουμε,	υπο-

δεικνύοντας	τα	αντίστοιχα	σημεία;	Πώς	εγγράφονται	στη	συνείδηση	του	αφηγητή	

οι	χώροι	αυτοί	και	με	τι	είδους	περιστατικά	συνδέονται;	

Κλειστός	 χώρος	à	 δυσάρεστα	 γεγονότα	 (παραμονή	 στην	 εκκλησία	 –	 φόβος,	
αγωνία	/	ακούσιο	έγγκλημα	της	μάνας	/	ασθένεια	και	θάνατος	της	Αννιώς).	

Ανοιχτός	χώρος	à	ευχάριστα	γεγονότα	και	ευχάριστες	εκβάσεις	(φυγή	από	την	
εκκλησία	/	αίσια	περιπέτεια	χειμάρρου	/	χαρμόσυνες	τελετές).	
	



 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 53	

15.	 «Στο	 "Αμάρτημα	 της	 μητρός	 μου"	 η	 ηρωίδα,	 πολύ	πριν	 ομολογήσει	 τον	

ακούσιο	 φόνο	 της,	 υπαινίσσεται	 την	 "αμαρτίαν"	 της»	 (Παν.	 Μουλλάς):	 Να	

αναζητήσετε	τους	σχετικούς	υπαινιγμούς.	

Η	μητέρα	υπαινίσσεται	την	«αμαρτία»	της	σε	δύο	σημεία.	Το	πρώτο	είναι	στην	
εκκλησία,	την	ώρα	που	προσεύχεται:	«Ενθυμήθηκες	την	αμαρτία	μου	και	εβάλθηκες	
να	μου	πάρης	το	παιδί,	για	να	με	τιμωρήσεις»	 (σ.133).	Το	δεύτερο	είναι	λίγο	πριν	
την	 αποκάλυψη	 του	 «αμαρτήματος»:	 «Η	 αμαρτία	 μου,	 βλέπεις	 δεν	 εσώθηκεν	
ακόμη»	(σ.146).	

Η	 πρώτη	 νύξη	 στην	 αμαρτία	 της	 μητέρας	 περνάει	 απαρατήρητη	 από	 τον	
αφηγητή.	 Η	 προσοχή	 του	 επικεντρώνεται	 στην	 προσευχή	 της.	 Ετσι,	 η	 λειτουργία	
αυτή	του	υπαινιγμού	είναι	ανεπαίσθητη.	Πιθανόν,	ο	αναγνώστης	να	αναρωτηθεί	τι	
υπαινίσσεται	 η	 μητέρα	 με	 την	 αμαρτία.	 Ο	 δεύτερος	 υπαινιγμός	 είναι	 πολύ	 κοντά	
στην	 αποκάλυψη	 του	 μυστικού	 και	 έχει	 κορυφωθεί	 η	 αγωνία	 του	 αναγνώστη.	
Επομένως,	 η	 λειτουργία	 του	 έχει	 ως	 μοναδικό	 σκοπό	 να	 αυξήσει	 την	 αγωνία	 του	
αφηγητή	–	γιου.	

	
16.	«Έτσι	ο	αφηγητής	–	πρόσωπο	του	Βιζυηνού	(παρών	μέσα	στην	αφήγηση)	

απέχει	 εξίσου	από	τον	αφηγητή	–	παντογνώστη	 (απόντα	από	 την	αφήγηση)	και	

από	 τον	 αφηγητή	 –	 πρωταγωνιστή	 (προνομιακό	 φορέα	 της	 αφήγησης)»	 (Παν.	

Μουλλάς):	 Να	 αναζητήσετε	 μέσα	 από	 το	 κείμενο	 τα	 επιχειρήματα	 που	

δικαιολογούν	μία	τέτοια	άποψη.	

Η	πρωτοπρόσωπη	αφήγηση	από	έναν	αφηγητή	ο	οποίος	συμμετέχει	στη	δράση	
(ομοδιηγητικός)	με	εσωτερική	εστίαση	αποκλείει	 την	παρουσία	ενός	παντογνώστη	
αφηγητή.	 Ο	 αφηγητής	 αφηγείται	 την	 ιστορία	 του,	 στην	 οποία	 έχει	 πρωτεύοντα	
ρόλο,	 όμως	 δεν	 είναι	 προνομιακός	 φορέας	 της	 αφήγησης,	 γιατί	 αγνοεί	 γεγονότα	
που	 είναι	 γνωστά	 στη	 μητέρα.	 Επίσης,	 σε	 ορισμένα	 σημεία	 γνωρίζει	 περισσότερα	
πράγματα	 από	 αυτά	 που	 αντιλαμβάνεται,	 χωρίς	 ωστόσο	 να	 είναι	 παντογνώστης	
αφηγητής.	

Η	 ίση	 απόσταση	 διατηρείται	 και	 με	 τη	 βοήθεια	 της	 σκηνικής	 μεθόδου.	 Ο	
συγγραφέας	 επιλέγει	 να	 αποσύρει	 τον	 αφηγητή	 του	 και	 να	 παρουσιάσει	 τους	
χαρακτήρες	του	να	διαλέγονται,	έτσι	ώστε	ο	αναγνώστης	να	έχει	την	εντύπωση	ότι	
βλέπει	 όσα	 διαδραματίζονται.	 Η	 τεχνική	 του	 ελεύθερου	 λόγου	 αποτελεί	 τον	
καλύτερο	τρόπο	για	να	πετύχει	την	ίση	απόσταση.	

Τα	 σημεία	 στα	 οποία	 υπάρχουν	 τα	 επιχειρήματα	 που	 αποδεικνύουν	 τα	
παραπάνω	είναι:	

α)	«Αλλ’	ημείς	εγνωρίζαμεν,	ότι	η	ενδόμυχος	της	μητρός	ημών	στοργή...»		
β)	Γνωρίζει	τη	στάση	και	συμπεριφορά	της	μητέρας	του	όταν	πέθανε	ο	πατέρας	

του.		
γ)	 Γνωρίζει	 αρκετά	 γεγονότα	 που	 συνέβησαν	 στη	 διάρκεια	 της	 απουσίας	 του	

στα	ξένα.		
δ)	Γνωρίζει	τι	έλεγε	η	μητέρα	του	σε	όσους	διέδιδαν	κακές	ειδήσεις	για	τον	ίδιο.	
ε)	 «Επί	 πολύν	 χρόνον...ξύλον	 απελέκητον»	 (σ.139).	 Εδώ	 ο	 αφηγητής	 μετέχει	

στην	 ιστορία	 σε	 πρώτο	 πληθυντικό	 πρόσωπο,	 αλλά	 στη	 συνέχεια	 η	 φωνή	 του	
αναμειγνύεται	 με	 τη	 φωνή	 της	 μητέρας	 του.	 Έτσι,	 με	 την	 εσωτερική	 εστίαση,	
γνωστοποιεί	 στον	 αναγνώστη	 τις	 σκέψεις	 της	 μητέρας	 του,	 χωρίς	 όμως	 να	 τις	
αποδίδει	σε	εκείνη.	
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17.	Όπως	γνωρίζετε,	σε	μία	αφήγηση	συχνά	παρατηρούνται	αναχρονίες	όταν	

ο	 αφηγητής	 παραβιάζει	 τη	 χρονική	 σειρά	 κατά	 την	 αφήγηση,	 αναφερόμενος	

άλλοτε	 σε	 γεγονότα	 προγενέστερα	 από	 το	 σημείο	 της	 ιστορίας	 στο	 οποίο	

βρισκόμαστε	 σε	 μία	 δεδομένη	 στιγμή	 (αναδρομικές	 αφηγήσεις)	 και	 άλλοτε	

προλέγοντας	 γεγονότα	 τα	 οποία	 θα	 διαδραματιστούν	 αργότερα	 (πρόδρομες	

αφηγήσεις).		

α)	Να	αναζητήσετε	και	να	καταγράψετε	τις	αναχρονίες	του	αφηγήματος.		

β)	Τι	επιτυγχάνει	με	τη	χρήση	τους	ο	αφηγητής;	

Δίνει	μία	ολοκληρωμένη	εικόνα	της	 ιστορίας	του	χωρίς	κενά,	ενώ	ταυτόχρονα	
σπάει	τη	μονοτονία	της	ευθύγραμμης	αφήγησης.		

	
---------------------------------------------------------------------------------	

	
Απαντήσεις	στις	εργασίες	του	σχολικού	βιβλίου	

1.	 Στο	 κείμενο,	 παράλληλα	 με	 την	 κυρίως	 διήγηση,	 δίνεται	 μία	 εικόνα	 της	

καθημερινής	ζωής	(έθιμα,	παραδόσεις,	ήθη,	προλήψεις,	λαϊκές	δοξασίες	κτλ.).	Να	

εντοπίσετε	και	να	σχολιάσετε	τα	λαογραφικά	στοιχεία	του	κειμένου.	

«Το	αμάρτημα	της	μητρός	μου»,	σε	ένα	αρκετά	μεγάλο	μέρος	του,	στηρίζει	την	
αφήγηση	 στην	 καταγραφή	 της	 αντικειμενικής	 πραγματικότητας.	 Λαϊκά	 ήθη	 και	
έθιμα,	 παραδόσεις,	 δεισιδαιμονίες	 και	 προλήψεις,	 καθώς	 και	 κοινωνικά	 ήθη	
αποτελούν	πολύτιμο	αφηγηματικό	υλικό.	

Οι	 θρησκευτικές	 αντιλήψεις	 πρωτοστατούν.	Η	μητέρα	αντιλαμβάνεται	 το	Θεό	
ως	 τιμωρό,	σκέψη	που	μας	οδηγεί	στην	Παλαιά	Διαθήκη.	0	Θεός	πιστεύει	ότι	 την	
τιμωρεί	 για	 το	 «πλάκωμα»	 του	 μωρού	 της	 με	 το	 θάνατο	 της	 Αννιώς	 και	 με	 το	
προβληματικό,	δεύτερο	κατά	σειρά,	υιοθετημένο	κορίτσι.	 Για	 να	σώσει	 το	 κορίτσι	
της,	το	πηγαίνει	σαράντα	μερόνυχτα	στην	εκκλησία.	Εκείνη	την	εποχή	πίστευαν	ότι	
οι	άρρωστοι	που	βρίσκονταν	στο	χείλος	 του	θανάτου	έπρεπε	να	μείνουν	σαράντα	
μέρες	και	σαράντα	νύχτες	στο	χώρο	της	εκκλησίας,	για	να	φύγει	από	μέσα	τους	το	
«κακό».	 Συμμετείχαν	 στις	 θρησκευτικές	 τελετουργίες	 ξαπλωμένοι	 μπρούμυτα	 στο	
πάτωμα,	 ενώ	 περνούσαν	 τα	 άγια	 από	 πάνω	 τους.	 Όταν	 ήταν	 γιορτή	 ή	 Κυριακή,	
στέκονταν	κοντά	στην	Ωραία	Πύλη,	κάτω	από	το	ευαγγέλιο	που	διάβαζε	ο	παπάς.	
Επίσης,	 όσοι	 είχαν	 τη	 δυνατότητα	 επισκέπτονταν	 τους	 Αγίους	 Τόπους	 για	 να	
συγχωρεθούν	οι	αμαρτίες	τους	και	να	πάρουν	το	λεγόμενο	«συγχωροχάρτι».	

Η	μητέρα	του	αφηγητή,	αν	και	είναι	γυναίκα	βαθιά	θρησκευόμενη,	δε	διστάζει	
να	 καταφύγει	 και	 στη	 δεισιδαιμονία	 για	 να	 σώσει	 την	 κόρη	 της.	 Της	 κρεμάει	 στο	
λαιμό	 φυλακτό	 με	 δήθεν	 θεραπευτικές	 ιδιότητες,	 καταφεύγει	 σε	 «σαλαβάτια»,	
ξόρκια	για	να	φύγει	το	«κακό»,	και	ζητάει	τη	βοήθεια	κάθε	ιδιόρρυθμου	ξένου	που	
επισκεπτόταν	 το	 χωριό,	 θεωρώντας	 ότι	 είναι	 κάποιος	 που	 διαθέτει	 υπερφυσικές	
δυνάμεις.	 Ακόμη,	 εκείνη	 την	 εποχή	 πίστευαν	 για	 τις	 αρρώστιες	 που	 δε	
θεραπεύονταν	 ότι	 υπεύθυνος	 ήταν	 ο	 ασθενής,	 γιατί	 κάθισε	 ή	 πέρασε	 νύχτα	 από	
ποταμό	 και	 τον	 είδαν	οι	 νεράιδες	που	 χόρευαν,	 ή	 γιατί	 πέρασε	πάνω	από	μαύρο	
γάτο	που	ήταν	ο	διάβολος.	

Υπάρχει,	 ακόμη,	 η	 πίστη	 ότι	 οι	 νεκροί	 διαθέτουν	 μαγικές	 και	 προφητικές	
δυνάμεις,	 πίστη	 που	 μας	 έρχεται	 από	 την	 αρχαία	 εποχή.	 Στο	 διήγημα	 πα-
ρακολουθούμε	 τη	 μητέρα	 να	 καλεί	 την	 ψυχή	 του	 πεθαμένου	 της	 άντρα	 για	 να	
θεραπεύσει	 την	 Αννιώ.	 Η	 περιγραφή	 της	 τελετής	 είναι	 λεπτομερειακή.	 Τα	
μεσάνυχτα	η	μητέρα	μοιρολογάει	τον	άντρα	της	και,	στη	συνέχεια,	βάζει	τα	ρούχα	
του	 δίπλα	 στο	 άρρωστο	 παιδί	 της.	 Επίσης,	 τοποθετεί	 ένα	 μικρό	 σκαμνί,	 το	 οποίο	
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σκεπάζει	με	μαύρο	ύφασμα	και	πάνω	του	τοποθετεί	ένα	δοχείο	με	νερό.	Στις	δύο	
πλευρές	υπάρχουν	λαμπάδες	αναμμένες.	Η	μάνα,	ενώ	θυμιατίζει,	επικεντρώνει	το	
βλέμμα	της	στην	επιφάνεια	του	νερού.	Αν	κάνει	την	εμφάνιση	της	μία	πεταλούδα	
και	 πετάξει	 γύρω	από	 το	 δοχείο	 με	 το	 νερό,	 αγγίζοντάς	 το	 με	 τα	φτερά	 της,	 τότε	
σημαίνει	 ότι	 η	 ψυχή	 του	 νεκρού	 άκουσε	 το	 κάλεσμα	 και	 ήρθε.	 Ύστερα	 οι	
παρευρισκόμενοι	 και	 η	 άρρωστη	 πίνουν	 από	 το	 νερό.	 Άλλο	 ένα	 μαγικό	 μέσο	
θεραπείας	είναι	το	κρέμασμα	κουρελιού	στο	φόρεμα	της	άρρωστης.	

Η	 έλλειψη	 γιατρού	 υποχρεώνει	 τους	 κατοίκους	 να	 καταφεύγουν	 στους	
πρακτικούς	γιατρούς.	Η	μητέρα	εναποθέτει	τις	ελπίδες	της	στις	ιατρικές	γνώσεις	του	
κουρέα.	 Ο	 κουρέας	 –γιατρός	 εκμεταλλεύεται	 την	 αγωνία	 της	 μάνας	 και	
επισκέπτεται	 την	 άρρωστη	 όποτε	 θέλει.	 Το	 σημαντικό	 είναι	 ότι	 πληρώνεται	 σε	
είδος.	Ένα	συνηθισμένο	μέσο	θεραπείας	ήταν	τα	βότανα.	

Ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 έχουν	 τα	 κοινωνικά	 ήθη	 της	 εποχής.	 Τα	 ανύπαντρα	
κορίτσια	μένουν	κλεισμένα	στο	σπίτι	μέχρι	το	γάμο	τους.	Αλλά	και	τότε	μπορούν	να	
συμμετέχουν	σε	κοινωνικές	εκδηλώσεις	μόνο	μαζί	με	τον	άντρα	τους,	εάν,	φυσικά,	
και	 εκείνος	 το	 επιθυμεί.	 Οι	 χήρες	 έχουν	 την	 ίδια	 αντιμετώπιση,	 εκτός	 από	 τις	
πολύτεκνες,	που	έχουν	κάπως	μεγαλύτερη	ελευθερία.	

Στο	 διήγημα	 παρακολουθούμε,	 επίσης,	 την	 περιγραφή	 της	 τελετής	 της	
υιοθεσίας,	 καθώς	 και	 στοιχεία	 λαϊκής	 τέχνης,	 όπως	 τα	 χράμια	 και	 τα	 κιλίμια,	 που	
έφτιαχναν	οι	γυναίκες	μόνες	τους.	

Αξιοσημείωτος	είναι	και	ο	τρόπος	σύνθεσης	των	μοιρολογιών.	Η	μητέρα	ζητάει	
από	 το	 Γύφτο	 να	 της	 συνθέσει	 ένα	 μοιρολόι.	 Εκείνος,	 ανταποκρινόμενος	 στην	
επιθυμία	της,	συνθέτει	και	τραγουδάει	ένα	μοιρολόι	παίζοντας	την	τρίχορδη	λύρα	
του.	

	
2.	 Έχει	 επισημανθεί	 ότι	 ο	 Βιζυηνός	 «βρίσκεται	 πολύ	 μακριά	 από	 τους	

απλοϊκούς	“ηθογράφους”	της	γενιάς	του...»	και	πως	του	χρωστούμε	«την	πρώτη	

γενναία	 προσπάθεια	 να	 λυτρωθεί	 η	 πεζογραφική	 μας	 παράδοση	 από	 τη	 ρηχή	

ηθογραφία	 και	 τη	 ρομαντική	 αφήγηση».	 Λαμβάνοντας	 υπόψη	 ότι	 ως	 απλοϊκή,	

ρηχή	ή	αφελής	ηθογραφία	χαρακτηρίζεται	η	επιφανειακή	αναπαράσταση	ηθών	

και	εθίμων	του	χωριού,	να	επισημάνετε	στο	αφήγημα	στοιχεία	που	δικαιώνουν	

την	παραπάνω	κρίση	για	το	Βιζυηνό.	

Δεν	 είναι	 απλός	 ηθογράφος,	 αλλά	 ψυχογράφος.	 Εισδύει	 στα	 βάθη	 της	
ανθρώπινης	ψυχής.	
	
	

ΜΕΡΟ Σ 	 Τ Ρ Ι ΤΟ 	

Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς 	 Π α πα δ ι α μά ν τ η ς 	 “ Τ ο 	 Ό ν ε ι ρ ο 	 σ τ ο 	 κ ύ μ α ” 	
	

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 	 Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Ε Σ 	 Σ ΗΜ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 	

Α)	Ο	αφηγητής	και	η	εστίασή	του:	

1.	Ως	προς	το	είδος	του	αφηγητή	και	τα	αφηγηματικά	χρονικά	επίπεδα:	

Η	 αφήγηση	 στο	 διήγημα	 είναι	 πρωτοπρόσωπη.	 Ο	 αφηγητής	 είναι	
ομοδιηγητικός,	 δηλαδή	 συμμετέχει	 στην	 ιστορία	 που	αφηγείται	 και	 μάλιστα	 είναι	
και	αυτοδιηγητικός,	δηλαδή	ενεργεί	ως	πρωταγωνιστής	προσωπικών	βιωμάτων	του.	
Ως	αφηγητής	είναι	εξωδιηγητικός,	επειδή	υπάρχει	χρονική	απόσταση	από	το	παρόν	
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της	αφήγησης	μέχρι	το	παρόν	της	ιστορίας	(διάσταση	παρόντος	–	παρελθόντος).	Ως	
ήρωας	είναι	ενδοδιηγητικός,	αφού	βρίσκεται	στο	παρόν	της	ιστορίας	και	συμμετέχει	
σ’	αυτήν.	

Η	 μόνη	 περίπτωση	 τριτοπρόσωπης	 αφήγησης	 είναι	 στο	 διήγημα	 η	
εγκιβωτισμένη	(δηλαδή	αφήγηση	μέσα	στην	αφήγηση)	ιστορία	του	μοναχού	Σισώη	
(σελ.	161	–	162).	

Ο	αφηγητής	εμφανίζεται	ως	ώριμος	δικηγόρος,	ο	οποίος	ανακαλεί	αναμνήσεις	
από	την	εφηβική	του	ηλικία,	εστιάζοντας	σ’	ένα	γεγονός	αποφασιστικής	σημασίας	
γι’	αυτόν	και	τη	ζωή	του.	Έτσι,	κινείται	σε	δύο	(2)	αφηγηματικά	χρονικά	επίπεδα,	το	
παροντικό	(πρόλογος	και	επίλογος	του	διηγήματος	–	ενότητες	1η	και	και	8η)	και	το	
παρελθοντικό	(που	παρουσιάζεται	αναδρομικά	στο	κύριο	μέρος	–	ενότητες	2η	έως	
και	7η).	

	
2.	Ως	προς	την	εστίαση	και	τις	εναλλαγές	της:	

Η	 εστίαση	 είναι	 στο	 διήγημα	 εσωτερική,	 δηλαδή	 ο	 αφηγητής	 ως	 ήρωας	 της	
ιστορίας	γνωρίζει	όσα	και	τα	υπόλοιπα	πρόσωπα	της	δράσης	(αφηγητής	=	πρόσωπα)	
και	παρουσιάζει	τα	γεγονότα	από	τη	δική	του	οπτική	γωνία.	

Στον	πρόλογο	 και	 στον	 επίλογο	ο	 αφηγητής	 εστιάζει	 από	 την	 προοπτική	 του	
παρόντος	και	με	την	οπτική	γωνία	του	ώριμου	δικηγόρου.	

Στο	 κύριο	 μέρος	 ο	 αφηγητής	 εστιάζει	 αναδρομικά	 από	 την	 προοπτική	 του	
παρελθόντος,	συχνά	με	την	οπτική	γωνία	του	ανώριμου	βοσκού,	με	σχόλια	όμως	
και	σκέψεις	που	στηρίζονται	στην	κατοπινή	του	εμπειρία.	Σ’	αυτό	διευκολύνεται	από	
τη	 χρονική	 απόσταση	 του	 χρόνου	 αφήγησης	 σε	 σχέση	 με	 το	 χρόνο	 ιστορίας.	
Επομένως,	 η	 οπτική	 γωνία	 του	 ώριμου	 δικηγόρου	 αφηγητή	 είναι	 κυρίαρχη	 και	
υπερκαλύπτει	 εκείνη	 του	 ανώριμου	 βοσκού	 ήρωα	 (διαφορά	 με	 την	 ισοδύναμη	
δυαδική	οπτική	γωνία	του	Γ.	Βιζυηνού	στο	«Αμάρτημα»).	Ο	Βιζυηνός	ενδιαφέρεται	
για	 τεχνική	 διάρθρωση	 της	 πλοκής,	 ενώ	 ο	 Παπαδιαμάντης	 για	 ψυχολογική	
ενδοσκόπηση	του	εσωτερικού	κόσμου	του	αφηγητή	του	(δηλαδή	ως	ένα	σημείο	του	
εαυτού	 του).	 Πάντως,	 και	 στο	 διήγημα	 του	 Παπαδιαμάντη	 υφίσταται	 η	 διπλή	
υπόσταση	του	αφηγητή	(παρόν	–	ώριμος	αφηγητής,	παρελθόν	–	ανώριμος	ήρωας,	
με	 κυρίαρχο	 τον	 πρώτο).	 Σε	 κάποιες	 περιπτώσεις	 μάλιστα	 έχουμε	 εναλλαγή	
εστίασης	(μέσω	ώριμου	αφηγητή	ή	μέσω	ανώριμου	ήρωα).	

Ο	 ώριμος	 αφηγητής	 αποδίδει	 κυρίως	 τα	 αφηγηματικά	 μέρη,	 τις	 περιγραφές	
και	 τα	 σχόλια.	 Ο	 ανώριμος	 ήρωας	 αποδίδει	 κυρίως	 τα	 διαλογικά	 μέρη.	 Γενικά,	η	
προοπτική	του	βοσκού	συναντάται	στην	αναδρομική	αφήγηση	του	κυρίως	μέρους	
(ενότητες	2	–	7),	ασφαλώς	υπό	τη	συνεχή	παρέμβαση	της	κατοπινής	εμπειρίας	του	
κυρίαρχου	ώριμου	αφηγητή.	Όπου	υιοθετείται	η	προοπτική	του	ανώριμου	βοσκού,	
αυτό	γίνεται	σαφές	με	το	τέχνασμα	της	δήθεν	άγνοιας	των	περισσοτέρων	στοιχείων	
(συνεχής	 χρήση	 του	ρήματος	«δεν	ηξεύρω»	και	άλλων	συνώνυμων	φράσεων).	 Την	
άγνοια	 αυτή	 θεραπεύει	 ο	 κυρίαρχος	 ώριμος	 αφηγητής	 με	 την	 εμπειρία	 του	
παρόντος	 και	 την	 προοπτική	 του	 μέλλοντος	 της	 ζωής	 του.	 Το	 παρελθόν	

παρουσίαζεται	μέσα	από	 το	παρόν,	 το	οποίο	προοιωνίζει	 ένα	μέλλον	θλιβερό	 για	
τον	αφηγητή	μας.	Πρόκειται	για	δραματική	ειρωνεία.	

	
Β)	Αφηγηματικοί	τρόποι:	

Το	 διήγημα	 αρχίζει	 και	 τελειώνει	 με	 εισαγωγικά.	 Άρα,	 υποτίθεται	 ότι	
μεταφέρονται	 από	 το	 συγγραφέα	 σε	 ευθύ	 λόγο	 αφηγηματικό	 τα	 λόγια	 κάποιου	
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άλλου	 προσώπου.	 Αυτό	 ενισχύεται	 και	 από	 τη	 φράση	 στο	 τέλος	 «δια	 την	
αντιγραφήν»	(στοιχείο	πλαστοπροσωπίας).		

Το	διήγημα	είναι	ένας	αφηγηματικός	μονόλογος.	Η	αφήγηση	όμως	διακόπτεται	
από:		
1. Εκτενείς	περιγραφές	χώρου	και	προσώπων.	
2. Σχόλια	του	αφηγητή.																																																	ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ	ΤΗ	ΔΡΑΣΗ	
3. Ελάχιστους	 διαλόγους	 στη	 δημοτική	 με	 φυσικότητα	 και	 ζωντάνια	 (δεν	 προωθούν	 τη	

δράση,	αλλά	βοηθούν	στην	ψυχογράφηση	των	ηρώων).	
4. Φράσεις	 σε	 ευθύ	 λόγο	 μέσα	 σε	 εισαγωγικά	 (αποδίδουν	 σκέψεις	 και	 επιθυμίες	 του	

ήρωα).	
Σημ.	1:		Σε	 εισαγωγικά	 παρουσιάζονται	 επίσης	 και	 ιδιωματικές	 λέξεις	 (λαϊκό	 ιδίωμα	 του	

ήρωα	–	βοσκού).		
Σημ.	2:		Σε	 εισαγωγικά	 υπάρχουν	 και	 ρητορικές	 αναφωνήσεις	 (αυτές	 ονομάζονται	

υποκατάστατος	λόγος)	–	βλέπε	για	παράδειγμα	στη	σελίδα	172	§3	και	§5	ή	σελίδα	174	
§3.	 Στις	περιπτώσεις	αυτές	 έχουμε	σύμπτωση	 των	προοπτικών	ώριμου	αφηγητή	και	
ανώριμου	 βοσκού.	 Ο	 αφηγητής	 ταυτίζεται	 συναισθηματικά	 με	 το	 βοσκό,	 θυμάται	
δηλαδή	με	 ένταση	 τα	 συναισθήματά	 του	 σε	 εκείνη	 την	 περίσταση.	Ο	υποκατάστατος	
λόγος	 (που	 είναι	 ευθύς	 λόγος)	 είναι	 στη	 διηγηματογραφία	 μεταβατικό	 –	 ενδιάμεσο	
στάδιο	προς	τον	ελεύθερο	πλάγιο	λόγο	(πρβλ.	Γ.	Βιζυηνός).		

5. Εσωτερικό	μονόλογο	(αποδίδει	τις	πιο	μύχιες	και	μάλιστα	εν	προκειμένω	διλημματικές	
σκέψεις	του	ώριμου	αφηγητή	ή	του	ανώριμου	βοσκού).	

		

-------------------------------------------------------	
	

Ο	αφηγηματικός	χρόνος	στο	διήγημα:	

Ως	προς	 	τον	αφηγηματικό	χρόνο	το	διήγημα	είναι	γραμμένο	με	το	σχήμα	του	
κύκλου.	Χρονική	αφετηρία	είναι	το	παρόν	(1η	ενότητα	–	προλογική,	υπό	το	πρίσμα	
της	 οπτικής	 γωνίας	 του	 ώριμου	 αφηγητή	 ασκούμενου	 δικηγόρου),	 ακολουθεί	
αναδρομή	στο	παρελθόν	(ενότητες	2	–	7	του	κυρίως	μέρους	με	πρωταγωνιστή	τον	
ανώριμο	 ήρωα	 βοσκό)	 με	 αφήγηση	 μιας	 ιστορίας	 της	 εφηβείας,	 η	 οποία	
καταλαμβάνει	και	το	μεγαλύτερο	μέρος	του	διηγήματος,	και	επαναφορά	στο	παρόν	
(8η	ενότητα	–	επιλογική,	με	τη	φωνή	πάλι	του	ώριμου	αφηγητή).		

Ο	χρόνος	αφήγησης	(παρόν	του	ώριμου	αφηγητή)	δεν	προσδιορίζεται	χρονικά.	
Ο	 χρόνος	 ιστορίας	 	 όμως	 (παρόν	 του	 ανώριμου	 αφηγητή)	 παρουσιάζεται	 σχεδόν	
καθορισμένος	(«θέρος	του	έτους	187...»).	

Η	χρονική	τάξη	της	ιστορίας	δεν	είναι	ομαλή.	Υπάρχουν	δηλαδή	διαταραχές	ως	
προς	 τη	 χρονολογική	 ακολουθία	 παράθεσης	 των	 γεγονότων.	 Τις	 διαταραχές	 αυτές	
προκαλούν:	α)	αναδρομές	στο	παρελθόν,	β)	προλήψεις	που	αφορούν	το	μέλλον,	γ)	
περιλήψεις	που	συμπυκνώνουν	γεγονότα	μεγάλης	διάρκειας	και	δ)	επιβραδύνσεις	
που	καθυστερούν	τη	δράση	της	αφήγησης.	

Τα	(α)	και	(β)	αφορούν	τη	χρονική	σειρά	παρουσίασης	των	γεγονότων,	ενώ	τα	
(γ)	και	(δ)	τη	χρονική	διάρκεια	παρουσίασης	των	γεγονότων.		

Τη	χρονική	τάξη	της	ιστορίας	επηρεάζουν	επίσης	οι	περιγραφές	και	τα	σχόλια	
του	αφηγητή,	που	λειτουργούν	κυρίως	ως	επιβραδύνσεις.	Επίσης,	οι	εναλλαγές	της	
εστίασης	(ώριμος	αφηγητής	στο	παρόν	–	ανώριμος	ήρωας	βοσκός	στο	παρελθόν).		

Κάποιοι	 μελετητές	 διαπιστώνουν	 τόσες	πολλές	 παρεμβάσεις	 στη	 χρονική	 τάξη	
της	 ιστορίας	 του	διηγήματος	και	 τόσες	δυσκολίες	στον	προσδιορισμό	της	χρονικής	
απόστασης	 παρελθόντος	 –	 παρόντος,	 καθώς	 και	 στη	 διάρκεια	 της	 αφηγηματικής	
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αναδρομής	 των	 ενοτήτων	 2	 –	 7,	 ώστε	 μιλούν	 για	 αυτονόμηση	 της	 αφήγησης	 σε	
σχέση	 με	 το	 χρόνο.	 Ο	 Παπαδιαμάντης	 δηλαδή	 οδηγείται	 στην	 ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ	

ΑΧΡΟΝΙΑ.	 Αφηγείται	 περιστατικά	 με	 διαχρονικό	 χαρακτήρα,	 που	 μιλούν	 για	 τη	
διάκριση	 φυσικού	 και	 αστικού	 τρόπου	 ζωής	 και	 παρουσιάζουν	 τη	 γνωριμία	 του	
έρωτα	 από	 μια	 εφηβική	ψυχή,	 ενώ	 λίγο	 ενδιαφέρεται	 για	 το	 σαφή	 προσδιορισμό	
των	 γεγονότων	ως	 προς	 το	 χρόνο	 διεξαγωγής	 τους	 ή	 για	 την	 ομαλή	 χρονική	 τους	
αλληλουχία.		
	

-------------------------------------------------------	
	

Ως	προς	τον	αφηγηματικό	χρόνο	έχουμε	στις	επιμέρους	ενότητες	του	διηγήματος:	

1
η
	ΕΝΟΤΗΤΑ	(προλογική):	

α)	Πρόληψη	:	πρόωρη	αναφορά	σ’	ένα	γεγονός	μεταγενέστερο	(που	θα	το	αφηγηθεί	
δηλαδή	ο	ήρωας	αργότερα):	(«την	τελευταίαν	φοράν...του	έτους	187...»).	
β)	Αναδρομή	:	αναφορά	στα	στάδια	της	ζωής	του	αφηγητή	(πορεία	από	βοσκός	à	
ασκούμενος	δικηγόρος).	
γ)	Περίληψη:	περιληπτική	απόδοση	των	σταδίων	ζωής	του	αφηγητή.	
δ)	Επιβράδυνση:		 εγκιβωτισμένη	 (αλλά	 όχι	 μεταδιηγητική)	 αφήγηση	 της	 ιστορίας	
του	Σισώη	(αποτελεί	και	αναδρομή	στο	παρελθόν).	
	
2
η
	ΕΝΟΤΗΤΑ	(κύριο	μέρος	έως	και	την	ενότητα	7):	

α)	Πρόληψη:	«η	τελευταία	χρονιά	που	ήμην...εκείνο	του	έτους	187...».	
β)	 Συμπερίληψη	ή	θαμιστική	αφήγηση:	 δηλαδή	αφήγηση	μία	φορά	 και	 σε	 χρόνο	
παρατατικό	αυτού	που	γινόταν	πολλές	φορές.	Έχουμε	λοιπόν	αναφορά	σε	εθιμικές	
εργασίες	 (όργωμα,	 σπορά,	 τρύγος	 κ.α.).	 Γίνεται	 παρουσίαση	 της	 αγροτικής	 ζωής,	
τονίζεται	η	νοσταλγία	για	τη	φύση	και	μάλιστα	σε	εξιδανικευμένο	περιβάλλον	και	σε	
απροσδιόριστο	χρόνο.	
γ)	 Επιβραδύνσεις	 με	 τις	 περιγραφές:	 του	 Ξάρμενου	 και	 άλλων	 περιοχών	 της	
Σκιάθου,	 του	 κτήματος	 του	 κυρ	 Μόσχου	 και	 της	 Μοσχούλας	 (ανιψιάς	 του	 κυρ	
Μόσχου).	

	
3η	ΕΝΟΤΗΤΑ:	

Ενώ	η	2η	ενότητα	περιλαμβάνει	πολλές	αόριστα	επαναλαμβανόμενες	πράξεις,	
η	3η	ενότητα	αναφέρεται	σε	γεγονότα	συγκεκριμένα,	τα	οποία	προσδιορίζονται	με	
κάπως	σαφείς	χρονικούς	προσδιορισμούς:	«μίαν	ημέρα»,	σελ.	166	και	«μίαν	άλλην	
ημέραν»,	σελ.	167.		

Στην	 3η	 ενότητα	 ο	 αφηγητής	 παρουσιάζει	 τις	 ευκαιρίες	 συνομιλίας	 του	 με	 τη	
Μοσχούλα.	 Η	 αναδρομική	 αφήγηση	 από	 δω	 και	 πέρα	 είναι	 γενικά	 ομαλή	
(εξαίρεση	αποτελούν	κάποιες	αναχρονίες,	περιγραφές	και	σχόλια	του	αφηγητή).	Οι	
πρώτες	προκαλούν	διατάραξη	της	χρονικής	σειράς	παράθεσης	των	γεγονότων,	ενώ	
τα	 δύο	 επόμενα	 επηρεάζουν	 τη	 χρονική	 διάρκεια	 παρουσίασης	 των	 γεγονότων	
(λειτουργούν	δηλαδή	κυρίως	ως	επιβραδύνσεις).	

ΠΡΟΣΟΧΗ:	 Ανάμεσα	 στην	 3η	 και	 στην	 4η	 ενότητα	 μεσολαβεί	 ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ	

ΚΕΝΟ	 –	 ΕΛΛΕΙΨΗ,	 παράλειψη	 δηλαδή	 γεγονότων	 που	 συνέβησαν	 στο	 ενδιάμεσο	
διάστημα.		
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4
η
	ΕΝΟΤΗΤΑ:	

α)	Επιβράδυνση:	η	σύντομη	περιγραφή	του	θαλασσινού	τοπίου.	
β)	Αναδρομή	 :	(σύντομη	στη	σελ.	170)	–	η	κλοπή	του	κουδουνιού	της	κατσίκας.		
	
5
η
	ΕΝΟΤΗΤΑ:	

α)	Επιβράδυνση	 :	 σχόλια	 του	αφηγητή	αναφορικά	με	 τα	 διλήμματά	 του	
(σσ.	172	και	173).	
β)	Αναδρομή	 :	 (σύντομη	 στη	 σελ.	 172)	 –	 αναφορά	 στο	 Σισώη	 και	 στις	
συμβουλές	του.	
	
7η	 ΕΝΟΤΗΤΑ	 (στην	 6

η
	 ενότητα	 δεν	 έχουμε	 διατάραξη	 της	 χρονικής	 τάξης	 των	

αφηγηματικών	γεγονότων):	
Ο	 χρόνος	 κυλάει	 γραμμικά	 (=ευθύγραμμα),	 εκτός	 από	 τις	 2	 τελευταίες	

παραγράφους.	Εκεί	διαπιστώνουμε:		
α)	Αναδρομή	 :	 (με	 αφετηρία	 το	 παρόν	 του	 ώριμου	 αφηγητή	 –	 σελ.	

177),	«κανείς	ιδιοτελής	λογισμός...πνεύμα	μου»	και		
β)	Πρόληψη	 :		 (μέσα	 στην	 αναδρομή	 –	 σελ.	 177),	 «ποτέ	 δεν	 θα	

εζήτουν	αμοιβήν»	και	«επί	πόσον	ακόμη...».		
	

8η	ΕΝΟΤΗΤΑ	(επιλογική):	

	 α)	Περίληψη	 :	 στις	3	πρώτες	παραγράφους.	
	 β)	Αναδρομές	 :	 (με	αφετηρία	το	παρόν	του	ώριμου	αφηγητή)	
	 1.	Αναφορά	στο	Σισώη	και	στα	λόγια	του.	
	 2.	Αναφορά	στον	πνιγμό	της	κατσίκας	με	σχοινί.	

	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	 Μελετήστε	καλά	 την	προτελευταία	παράγραφο	 της	σελίδας	

16	 των	 γενικών	 σημειώσεων	 «Γενικά,	 στο	 διήγημα...ως	 τους	 βασικότερους	 του	
διηγήματος»,	 που	 αφορά	 τη	 ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΗ	 ΑΧΡΟΝΙΑ	 του	 Παπαδιαμάντη	 στο	

«Όνειρο	στο	κύμα».				
	

-------------------------------------------------------	
	

Τα	πρόσωπα	και	η	δράση	τους:	

Η	υπόθεση	του	διηγήματος	είναι	εξαιρετικά	απλή,	η	πλοκή	υποτυπώδης	και	η	
δράση	εσωτερικευμένη.	Κεντρικό	επεισόδιο	είναι	η	διάσωση	της	Μοσχούλας	από	το	
βοσκό	(ανεπανάληπτη	εμπειρία	για	το	νεαρό	ήρωα).	Ο	συγγραφέας	δεν	αναλώνεται	
σε	 πολύπλοκα	 στοιχεία	 πλοκής,	 αλλά	 αφοσιώνεται	 στο	 συναισθηματικό	 και	
ιδεολογικό	 κόσμο	 του	 πρωταγωνιστή	 του,	 παρουσιάζοντας	 τα	 διλήμματα,	 τις	
εσωτερικές	 συγκρούσεις	και	 τις	αντιφάσεις	 του	 (δράση	 εσωτερική).	Ο	 μοναδικός	
ουσιαστικός	ήρωας	της	 ιστορίας	είναι	ο	βοσκός,	ενώ	η	Μοσχούλα,	αν	και	ρυθμίζει	
την	απλοϊκή	πλοκή	του	διηγήματος,	παραμένει	παθητικό	πρόσωπο.	Έτσι,	το	κείμενο	
μοιάζει	 μονοκεντρικό	 –	 μονοπρόσωπο	 (σε	 αντίθεση	 με	 το	 πολυκεντρικό	 και	
κατακλυσμένο	 από	 πρόσωπα	 διήγημα	 του	 Γ.	 Βιζυηνού	 «Το	 Αμάρτημα	 της	 μητρός	
μου»).	
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Η	πλοκή	και	η	εσωτερική	δράση	του	κειμένου	του	Παπαδιαμάντη	περιλαμβάνει:		
α)	 Προοικονομίες:	 δηλαδή	 διευθέτηση	 εκ	 των	 προτέρων	 των	 καταστάσεων,	

προκειμένου	να	οδηγηθεί	η	αφήγηση	σε	συγκεκριμένο	αποτέλεσμα.	
β)	Δραματικά	απρόοπτα:	δηλαδή	γεγονότα	που	δεν	περιμένουμε	να	συμβούν,	

αλλά	όταν	συμβαίνουν	προκαλούν	εξαιρετική	ένταση.	
γ)	Προσημάνσεις:	δηλαδή	σύντομες	νύξεις	του	αφηγητή	 (ή	του	ήρωα	βοσκού)	

για	όσα	πρέπει	να	περιμένουμε	στο	μέλλον.	
δ)	Παρασιωπήσεις	και		
ε)	Επιβραδύνσεις.	

	

-------------------------------------------------------	
	

Η	δράση	ξεκινά	από	την	ενότητα	3	με	την	εξαφάνιση	της	κατσίκας	(1ο	αξιόλογο	
στοιχείο	 πλοκής).	 Έχει	 βέβαια	 προηγηθεί	 η	 αναφορά	 του	 αφηγητή	 στο	 στοιχείο	
ομωνυμίας	 (ταύτιση	 ονόματος	 κατσίκας	 και	 κοπέλας),	 που	 είναι	 επίσης	 στοιχείο	
πλοκής.	Η	υποκατάσταση	της	κοπέλας	στο	μυαλό	του	βοσκού	με	την	κατσίκα	(που	
παίρνει	 το	 ίδιο	 όνομα,	 μιας	 και	 η	 κοπέλα	 μοιάζει	 άπιαστο	 όνειρο),	 καθώς	 και	 η	
προσωρινή	 απώλεια	 του	 ζώου	 γίνονται	 η	αφορμή	 για	 τον	 1ο	 διάλογο	 βοσκού	 –	
Μοσχούλας.	

Η	 εμφάνιση	 της	 Μοσχούλας	 στο	 παράθυρο	 αποτελεί	 δραματικό	 απρόοπτο.	
Ακολουθεί	ένα	καινούριο	στοιχείο	πλοκής,	δηλαδή	το	σφύριγμα	από	το	βοσκό	ενός	
ποιμενικού	άσματος.	Έτσι,	προκαλείται	και	ο	2ος	διάλογος	βοσκού	–	Μοσχούλας.	Οι	
2	 διάλογοι	 δεν	 προωθούν	 τη	 δράση	 άμεσα,	 αλλά	 α)	 αποκαλύπτουν	 την	 ερωτική	
επιθυμία	 του	 βοσκού	 και	 β)	 αποτελούν	 επαρκή	 στηρίγματα,	 ώστε	 αργότερα	 να	
φανούν	αληθινές	οι	εσωτερικές	συγκρούσεις	του	ήρωα	και	η	δύναμη	του	γυναικείου	
«πειρασμού».	

Στην	4η	ενότητα	το	κατέβασμα	του	κοπαδιού	στην	ακρογιαλιά	και	το	μπάνιο	του	
βοσκού	 στη	 θάλασσα	 είναι	 σημαντικά	 στοιχεία	 πλοκής.	 Το	 πρώτο	 γιατί	 κάνει	 τον	
ήρωα	 να	 επιθυμήσει	 ένα	 μπάνιο	 και	 το	 δεύτερο	 γιατί	 προσφέρει	 μια	 αιτία	
επιβράδυνσης,	ώστε	να	προλάβει	η	Μοσχούλα	το	βοσκό	στην	παραλία.	Το	σκηνικό	
με	το	βράχο	και	το	άντρο	(σελ.	170	τέλος	και	171	αρχή)	έχει	μεγάλη	λειοτυργικότητα,	
αφού	εκεί	 θα	 εξελιχθεί	 η	δράση	 του	κυρίως	 επεισοδίου.	Ο	βοσκός,	 ενώ	κολυμπά	
ανησυχεί	 για	 το	 κοπάδι	 του,	 πράγμα	 που	 μας	 προϊδεάζει	 για	 το	 δίλημμά	 του	
αργότερα,	ανάμεσα	στην	επιθυμία	και	στο	καθήκον.	Πολύ	σημαντικό	στοιχείο	είναι	
το	δέσιμο	 της	Μοσχούλας	 στους	 θάμνους.	 Αποτελεί	 ταυτόχρονα:	 α)	προσήμανση	
για	το	οικτρό	της	τέλος,	β)	στοιχείο	πλοκής,	γιατί	το	μπλέξιμο	του	ζώου	στο	σχοινί	
θα	προκαλέσει	βέλασμα	και	θα	αποκαλύψει	την	παρουσία	του	βοσκού	στην	κοπέλα	
(κορύφωση	 έντασης)	 και	 γ)	 επαναφέρει	 το	σύμβολο	 του	 σχοινιού,	 το	 οποίο	 είχε	
παρουσιαστεί	στην	παρομοίωση	της	εισαγωγής	(τελευταία	παράγραφος	σελ.	162).		

Η	εμφάνιση	της	κοπέλας	στην	ακρογιαλιά	είναι	δραματικό	απρόοπτο,	το	οποίο	
κλιμακώνει	τη	δράση	και	τροφοδοτεί	την	πλοκή.	Ο	ήρωας	αισθάνεται	την	ένταση	της	
εξέλιξης	της	εμφάνισης	της	κοπέλας	και	δεν	έχει	αμφιβολία	για	την	ταυτότητα	του	
προσώπου,	 που	 απλώς	 άκουσε	 να	 πεφτει	 στο	 νερό.	 Ο	 αφηγητής	 παρουσιάζει	 τις	
αρχικές	 προθέσεις	 του	 νεαρού	 βοσκού	 (δηλαδή	 του	 νεαρού	 εαυτού	 του)	 και	 πως	
αυτές	μετασχηματίζονται	από	την	παρουσία	της	κοπέλας	στη	θάλασσα.	Ενώ	ο	ήρωας	
σχεδίαζε	να	αποσυρθεί	στο	κοπάδι	 του,	 εντούτοις	προτίμησε	να	 ικανοποιήσει	 την	
περιέργειά	του	και	να	κατασκοπεύει	αθέατος	το	ανυποψίαστο	κορίτσι.	Η	διάσταση	
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αρχικών	 προθέσεων	 και	 τελικών	 αποφάσεων	 όσο	 αφορά	 τις	 πράξεις	 του	 βοσκού	
μόλις	αντίκρισε	την	κοπέλα,	αποτελεί	έντονο	δραματικό	στοιχείο	για	το	διήγημα	και	
προετοιμάζει	τον	αναγνώστη	για	τα	επερχόμενα	διλήμματα	του	ήρωα.		

Στις	ενότητες	5	και	6	παρουσιάζονται	κλιμακούμενα	η	ένταση	και	τα	διλήμματα	
του	 ήρωα,	 τα	 οποία	 αφορούν	 κυρίως	 την	 εσωτερική	 του	 πάλη	 ανάμεσα	 στην	
επιθυμία	 να	απολαύσει	 το	 θέαμα	 της	 κοπέλας	 και	 στις	 επιταγές	 των	μοναχών	 για	
αποφυγή	 του	 γυναικείου	 πειρασμού.	 Πρόκειται	 για	 μια	 συνεχή	 παλινδρόμηση	
ανάμεσα	στην	παραμονή	και	στη	φυγή,	στην	ερωτική	επιθυμία	και	στην	ενοχή	της	
αμαρτίας.	Ο	αφηγητής	αποτυπώνει	 χωρίς	λογική	διευθέτηση	όλες	 τις	σκέψεις	που	
είχαν	 περάσει	 τη	 στιγμή	 της	 παρακολούθησης	 της	 κοπέλας	 από	 το	 μυαλό	 του	 και	
τελικά	αναδεικνύει	την	περιέργεια	και	επιθυμία	του	νικήτριες	στη	σύγκρουση	με	την	
ενοχή	μέσα	του.	Όχι	μόνο	δεν	φεύγει	μακριά	από	την	ελκυστική	εικόνα	της	γυμνής	
γυναίκας,	αλλά	ανεβαίνει	προς	την	κορυφή	του	βράχου,	προκειμένου	να	απολαύσει	
καλύτερα	 το	 θέαμα.	 Στο	 τέλος	 της	 σελίδας	 173,	 η	 λεπτομερής	 περιγραφή	 των	
ερωτικών	 χαρακτηριστικών	 της	 κοπέλας	 φανερώνει	 κλιμάκωση	 της	 ερωτικής	
επιθυμίας.	 Ο	 βοσκός	 απολαμβάνει	 όσα	 βλέπει	 και	 σιγά	 σιγά	 μεταβαίνει	 από	 την	
πραγματικότητα	στο	όνειρο.	Υπεύθυνη	για	τη	μετάβαση	αυτή	είναι	η	«μαγεία»	που	
εκπέμπει	στα	μάτια	του	το	γυμνό	γυναικείο	σώμα.		

Και	στην	6η	ενότητα	τα	διλήμματα	κυριαρχούν.	Η	πονηρία	συμπλέκεται	με	την	
αφέλεια	 και	 η	 πραγματικότητα	 με	 το	 όνειρο.	 Ο	 βοσκός	 φαντασιώνεται	 σκηνές	
ηρωισμού	 του	 για	 τη	 σωτηρία	 της	 κοπέλας	 από	 ενδεχόμενο	 πνιγμό	 (στοιχείο	
προσήμανσης	για	τα	γεγονότα	που	θα	ακολουθήσουν).	Έπειτα	κυριεύεται	πάλι	από	
τύψεις	και	τάσεις	φυγής.	Για	2η	φορά	όμως	(όπως	και	στην	5η	ενότητα)	παραμένει,	
προτιμώντας	 την	 απολαυστική	 βίωση	 του	 ονείρου	 του,	 παρά	 τη	 δραπέτευσή	 του	
στην	 πραγματικότητα.	 Ομολογουμένως	 φυσική	 ανθρώπινη	 αντίδραση.	 Ποιος	
άνθρωπος	άλλωστε	θα	αρνιόταν	να	ζήσει,	έστω	και	για	λίγο,	μέσα	σ’	ένα	ευχάριστο	
όνειρό	 του;	 Ο	 βοσκός	 αιχμάλωτος	 του	 ονείρου	 του	 δεν	 θα	 πάρει	 καμιά	
πρωτοβουλία.	 Η	 λύση	 θα	 δοθεί	 από	 εξωτερικό	 παράγοντα,	 δηλαδή	 από	 το	
βέλασμα	 της	 κατσίκας	 (δραματικό	 απρόοπτο),	 το	 οποίο	 «σπάει»	 την	 ονειρική	
νωχελικότητα	 της	 παρακολούθησης	 του	 ήρωα	 και	 τον	 επαναφέρει	 στην	
πραγματικότητα.	 Νέο	 δίλημμα	 προκύπτει	 μέσα	 του.	 Να	 σώσει	 το	 ζώο	 του	 που	
κινδύνευε	ή	να	συνεχίσει	την	παρακολούθηση;	Το	δίλημμα	αυτό	επιλύεται	γρήγορα.	
Ο	βοσκός	ορμά	προς	το	ζώο,	αλλά	γίνεται	αντιληπτός	από	την	κοπέλα.	Οι	εξελίξεις	
τώρα	είναι	ραγδαίες	και	γεμάτες	ένταση.	Η	κοπέλα	φοβάται	και	φωνάζει	δυνατά.	Το	
φόβο	 της	 επιτείνει	 και	 η	 παρουσία	 μιας	 βάρκας	 που	 την	 πλησιάζει	 αργά.	 Η	
φαντασίωση	του	ήρωα	γίνεται	πραγματικότητα.	Η	Μοσχούλα	πνίγεται	και	ο	βοσκός	
βουτά	στη	θάλασσα	για	να	τη	σώσει	 (σκηνή	της	διάσωσης	–	ενότητα	7η).	Η	πράξη	
αυτή	του	νεαρού	βοσκού	αναστέλλει	οριστικά	τη	διάσωση	της	κατσίκας,	την	οποία	
και	 θυσιάζει	 ο	 Παπαδιαμάντης,	 προκειμένου	 να	 ζήσει	 η	 κοπέλα.	 Ο	 θάνατος	 του	
ζώου	από	πνιγμό	(ενότητα	8η)	θα	αποτελέσει	στο	τέλος	του	διηγήματος	ένα	μικρό	
τίμημα	 εσωτερικής	 πληρότητας	 και	 ολοκλήρωσης	 για	 το	 νεαρό	 βοσκό,	 ο	 οποίος	
υπήρξε,	 κατά	δική	 του	ομολογία,	«ο	άνθρωπος,	όστις	κατόρθωσε	να	συλλάβη	με	
τας	χείρας	του	προς	στιγμήν	εν	όνειρον,	το	ίδιον	όνειρόν	του»	(σελ.	177	στο	τέλος).	

	
-------------------------------------------------------	
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Τ Ο Υ 	 Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ 	 Π Α Π Α Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η 	
	
	

 Γεννήθηκε	το	1851	στη	Σκιάθο.	Μεγάλωσε	στο	νησί	και	πέθανε	εκεί	το	1911.	
 Η	 ειδυλλιακή	 ζωή	 του	 νησιού	 του	 αποτέλεσε	 τον	 ακατανίκητο	 πόλο	 της	
έμπνευσής	του.	Ο	άλλος	ισχυρός	πόλος	της	λογοτεχνικής	του	δημιουργίας	υπήρξε	
η	πίστη	του	στο	Θεό.	
 Ο	 πατέρας	 του	 ήταν	 ιερέας	 στη	 Σκιάθο	 και	 μάλιστα	 ανήκε	 στο	 συντηρητικό	
θρησκευτικό	κίνημα	των	Κολλυβάδων.	
 Η	 Σκιάθος	 και	 η	 Ορθοδοξία	 αποτέλεσαν	 τα	 ασφαλή	 καταφύγια,	 στα	 οποία	 ο	
Παπαδιαμάντης	έβρισκε	τη	γαλήνη	από	τη	θορυβώδη	και	αποκρουστική	γι’	αυτόν	
ζωή	της	Αθήνας,	όπου	και	έμεινε	κάποια	χρόνια.	
 Στην	 Αθήνα	 εργάζεται	 ως	 μεταφραστής	 και	 διηγηματογράφος	 σε	 διάφορες	
εφημερίδες.	 Προηγουμένως	 έχει	 ήδη	 εγκαταλείψει	 τις	 σπουδές	 του	 στη	
Φιλοσοφική	 Σχολή,	 επειδή	 ήταν	 απόλυτη	 ανάγκη	 να	 εργαστεί,	 προκειμένου	 να	
προικίσει	τις	τρεις	ανύπαντρες	αδερφές	του.		
 Ο	Παπαδιαμάντης	ήταν	απόκοσμος	και	ασκητικός.	Σύχναζε	σε	φτωχικές	ταβέρνες	
της	πρωτεύουσας.	Η	μοναχικότητα	και	η	 ιδιομορφία	της	συμπεριφοράς	του	δεν	
άφησαν	 τους	λογοτεχνικούς	κύκλους	 της	εποχής	 του	να	προσεταιριστούν	στους	
κόλπους	τους	τον	ταλαντούχο	πεζογράφο.		
 Ο	Παπαδιαμάντης	αποστρέφεται	το	σύγχρονο	αστικό	κόσμο	και	παρουσιάζεται	
ως	φανατικός	θαυμαστής	του	Βυζαντινού	μεγαλείου.	Είναι	επίσης	οπαδός	της	

εθνικής	παράδοσης	και	των	θρησκευτικών	αξιών,	ενώ	ταυτόχρονα	απεχθάνεται	

τις	 εκσυγχρονιστικές	 δυτικές	 ιδέες,	 γιατί	 τις	 θεωρεί	 καταλύτες	 του	

παραδοσιακού	παρελθόντος	που	λατρεύει.	

 Ξεκινά	 τη	 συγγραφική	 του	 δραστηριότητα	 με	 ιστορικά	 μυθιστορήματα:	 «Η	
Μετανάστις»,	 «Οι	 Έμποροι	 των	 Εθνών»	 και	 «Η	 Γυφτοπούλα».	 Στα	1885	 όμως	
πραγματοποιεί	μια	αληθινή	τομή	στη	λογοτεχνική	του	δημιουργία.	Εγκαταλείπει	
οριστικά	το	μυθιστόρημα	και	στρέφεται	στη	διηγηματογραφία.	
 Στα	 διηγήματά	 του	 (περίπου	 180)	 δεσπόζουν	 η	 λιτή	 ζωή	 της	 υπαίθρου	 και	 η	
θρησκευτική	 πίστη.	 Με	 φυσικό	 πλαίσιο	 το	 νησί	 του	 και	 πρωταγωνιστές	 τους	
ταπεινούς	 συγχωριανούς	 του,	 έκφρασε	 την	 προσήλωσή	 του	 στον	 κόσμο	 της	
παράδοσης	και	της	Ορθοδοξίας.	
 Ο	Παπαδιαμάντης	δεν	έμεινε	περιχαρακωμένος	στα	στενά	πλαίσια	της	ελληνικής	
ηθογραφίας.	 Προχωρά	 στο	 στιγματισμό	 της	 κοινωνικής	 αδικίας	 και	 καταλήγει	
στην	ψυχογραφική	εμβάθυνση	των	ηρώων	του.		

 Ο	 έρωτας	 εμφανίζεται	 συχνά	 στα	 διηγήματά	 του·	 πάντοτε	 όμως	

ανολοκλήρωτος	 και	 περιβεβλημένος	από	 τη	 διάχυτη	πίκρα	 του	 χωρισμού	 και	

του	ανικανοποίητου	πόθου,	που	φτάνει	σε	αριστουργηματικές	περιγραφές	σε	

διηγήματα,	 όπως	 το	 Όνειρο	 στο	 κύμα	 (1900).	 Ανέραστος	 ο	 ίδιος,	 αλλά	
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βασανισμένος	από	την	αναπόληση	μιας	ανεκπλήρωτης	αγάπης,	που	παρέμεινε	

περισσότερο	 ένα	 τρυφερό	 όνειρο	 των	 παιδικών	 του	 χρόνων,	 διοχέτευσε	 στη	

διηγηματογραφία	 τον	 καημό	 του	 αυτόν	 με	 τόση	 ποίηση	 και	 αγνότητα,	 ώστε	

δίκαια	τον	έχουν	αποκαλέσει	«το	μεγαλύτερο	Έλληνα	ποιητή».		

 Στη	 διάχυτη	 αυτή	 ποίηση	 που	 κυριαρχεί	 στην	 πεζογραφία	 του	 συντελεί	 και	 η	
ιδιομορφία	 της	 γλώσσας	 του.	 Στα	 αφηγηματικά	 μέρη	 χρησιμοποιεί	 τη	 λόγια	
γλώσσα	 (συντηρητικότερη	 στις	 περιγραφές),	 ενώ	 στους	 διαλόγους	 καταφεύγει	
στην	ιδιωματική,	αλλά	ζωντανή,	διάλεκτο.	Η	επιλογή	πάντως	της	καθαρεύουσας	
δεν	απηχεί	μιαν	αισθητική	προτίμηση,	αλλά	είναι	κομμάτι	της	κοσμοθεωρίας	του,	
ένα	αναντικατάστατο	όργανο	της	βυζαντινής	παράδοσης.		

Ο	Παπαδιαμάντης,	ο	«Κοσμοκαλόγερος»	 και	«Άγιος	 των	ελληνικών	γραμμάτων»,	
όπως	αποκλήθηκε,	υπήρξε	φαινόμενο	μοναδικό	στην	ιστορία	της	Νέας	Ελληνικής	
Λογοτεχνίας.	Ουδέποτε,	πριν	ή	μετά	απ’	αυτόν,	η	χρήση	της	καθαρεύουσας	στην	
πεζογραφία	άσκησε	τόση	γοητεία·	και	ουδέποτε	η	νοσταλγία	του	λησμονημένου	
βυζαντινού	παρελθόντος	 μπόρεσε	 να	 εναρμονιστεί	 τόσο	 καλά	με	 τη	 ρεαλιστική	
απεικόνιση	της	ελληνικής	κοινωνίας.	

	

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ε Σ 	 Σ ΗΜ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 	
	

Βιογραφικά	στοιχεία	Αλέξανδρου	Παπαδιαμάντη:	

	

Πεζογράφος	(1851	–	1911).	Γεννήθηκε	και	μεγάλωσε	στη	Σκιάθο.	Η	ειδυλλιακή	
ζωή	του	νησιού	του	αποτέλεσε	τον	ακατανίκητο	πόλο	της	έμπνευσής	του	σε	όλη	τη	
διάρκεια	 της	 συγγραφικής	 του	 σταδιοδρομίας.	 Ο	 άλλος	 ισχυρός	 πόλος	 που	
προσέλκυσε	 τη	λογοτεχνική	δημιουργία	 του	υπήρξε	η	πίστη	 του	στο	Θεό,	που	 του	
εμφυσήθηκε	στα	άγουρα	ακόμα	χρόνια	 του	από	 τον	πατέρα	 του,	που	ήταν	 ιερέας	
και	ανήκε	στο	συντηρητικό	θρησκευτικό	κίνημα	των	Κολλυβάδων.	Η	Σκιάθος	και	η	
Ορθοδοξία	 αποτέλεσαν	 τα	 ασφαλή	 καταφύγια,	 στα	 οποία	 ο	 Παπαδιαμάντης,	
μοναχικός	 και	 συνεσταλμένος	 πάντα,	 έβρισκε	 τη	 γαλήνη	 στη	 θορυβώδη	 και	
αποκρουστική	γι’	αυτόν	ζωή	της	Αθήνας.		

Πληροφορίες	 για	 την	 πορεία	 των	 σπουδών	 του	 παίρνουμε	 από	 το	 λιτό	
αυτοβιογραφικό	του	σημείωμα:	«Εγεννήθην	εν	Σκιάθω	τη	4η	Μαρτίου	1851.	Εβγήκα	
από	το	Ελληνικόν	Σχολείον	εις	τα	1863,	αλλά	μόνον	το	1867	εστάλην	εις	το	Γυμνάσιον	
Χαλκίδος,	 όπου	 ήκουσα	 την	 Α΄	 και	 Β΄	 τάξιν.	 Την	 Γ΄	 εμαθήτευσα	 εις	 Πειραιά,	 είτα	
διέκοψα	τας	σπουδάς	μου	κι	έμεινα	εις	την	πατρίδα.	Κατά	Ιούλιον	του	1872	επήγα	
εις	το	Άγιον	Όρος	χάριν	προσκυνήσεως	όπου	έμεινα	λίγους	μήνας.	Τω	1873	ήλθα	εις	
Αθήνας	 και	 εφοίτησα	 εις	 την	 Δ΄	 του	 Βαρβακείου.	 Τω	 1874	 ενεγράφην	 εις	 την	
Φιλοσοφικήν	 Σχολήν,	 όπου	 ήκουα	 κατ’	 εκλογήν	 ολίγα	 μαθήματα	 φιλολογικά,	 κατ’	
ιδίαν	δε	ησχολούμην	εις	τας	ξένας	γλώσσας…».	

Ανάγκες	βιοποριστικές	που	τις	επέτεινε	η	υποχρέωση	–	σύμφωνα	με	τα	λαϊκά	
έθιμα	 –	 να	 προικίσει	 τις	 τρεις	 ανύπαντρες	 αδερφές	 του,	 τον	 έσπρωξαν	 να	
εγκαταλείψει	 τις	 σπουδές	 του	 στη	 Φιλοσοφική	 Σχολή	 και	 να	 εξασκήσει	 το	
επάγγελμα	 του	 μεταφραστή	 και	 του	 διηγηματογράφου	 σε	 διάφορες	 αθηναϊκές	
εφημερίδες.		

Παρ’	 όλο	 που	 η	 συνεργασία	 του	 με	 τις	 εφημερίδες	 αυτές	 του	 έδωσε	 τη	
δυνατότητα	να	γνωριστεί	με	τους	λογοτεχνικούς	κύκλους	της	Αθήνας	(Βλαχογιάννης,	
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Μαλακάσης,	Παλαμάς,	Νιρβάνας	κ.α.),	εντούτοις	ο	Παπαδιαμάντης,	απόκοσμος	και	
ασκητικός,	 πραγματική	 άνεση	 ένιωθε	 μονάχα	 με	 τη	 συναναστροφή	 του	 με	
ανθρώπους	ταπεινούς	στις	φτωχικές	ταβέρνες	όπου	σύχναζε.	Εκτός	από	την	τακτική	
οινοποσία	 απολάμβανε	 επίσης	 να	 εκτελεί,	 μαζί	 με	 τον	 παιδικό	 του	 φίλο	 και	
λογοτέχνη	Αλέξανδρο	Μωραϊτίδη,	καθήκοντα	ιεροψάλτη	στο	παρεκκλήσι	του	Αγίου	
Ελισσαίου.	

Έτσι	 οι	 λογοτέχνες	 της	 εποχής,	 θαυμαστές	 του	 πλούσιου	 ταλέντου	 του,	
ουδέποτε	μπόρεσαν	να	προσεταιριστούν	στους	δικούς	τους	κύκλους	το	μοναχικό	και	
ιδιόμορφο	 πεζογράφο.	 Ο	 Παπαδιαμάντης	 αποστρεφόταν	 το	 σύγχρονό	 του	 αστικό	
κόσμο,	 το	 γεμάτο	 αντιφάσεις	 και	 κοινωνικές	 αδικίες,	 και	 έβρισκε	 διέξοδο	 στην	
αναπόληση	 της	 γαλήνης	 της	 τρυφερής	 του	 ηλικίας	 στη	 Σκιάθο.	 Παράλληλα	 το	
Βυζάντιο,	με	την	πλούσια	χριστιανική	παράδοση	και	το	θρησκευτικό	μυστικισμό	του,	
ασκούσε	ξεχωριστή	γοητεία	στην	ψυχή	του,	σε	σημείο	ώστε	να	πιστεύει	πως	από	κει	
έπρεπε	ο	νεώτερος	ελληνισμός	να	αντλήσει	δυνάμεις	για	την	αναγέννησή	του.		

Οι	ξένες	ιδέες,	που	έρχονταν	από	τη	Δύση	και	τις	οποίες	οι	άλλοι	λογοτέχνες	–	
γόνοι	 της	 αστικής	 τάξης	 που	 πάσχιζε	 τότε	 να	 βρει	 το	 δρόμο	 της	 –	 αποδέχονταν	
άπληστα,	όχι	μόνον	άφηναν	ασυγκίνητο	τον	Παπαδιαμάντη,	αλλά	και	τον	τρόμαζαν.	
Στην	εισβολή	 της	δυτικής	 ιδεολογίας	έβλεπε	 τον	καταλύτη	 της	εθνικής	παράδοσης	
και	των	θρησκευτικών	αξιών.	Δε	συνέβαινε	όμως	το	ίδιο	με	τους	Ρώσους	λογοτέχνες	
(Τουργκένιεφ,	Ντοστογιέφσκι),	τους	οποίους	γνώρισε	κάνοντας	μεταφράσεις	έργων	
τους.	 Η	 μυστικοπάθεια	 του	 Τουργκένιεφ	 και	 οι	 κολασμένοι	 ήρωες	 του	
Ντοστογιέφσκι	ταίριαζαν	οπωσδήποτε	στις	αισθητικές	προτιμήσεις	του.		

Στα	 πρώτα	 του	 βήματα,	 εκτός	 από	 τις	 μεταφράσεις	 επίκαιρων	 ξένων	
μυθιστορημάτων,	ασχολήθηκε	με	 τη	συγγραφή	 ιστορικών	έργων,	με	περιπετειώδη	
χαρακτήρα,	 μυθιστορημάτων,	 που	 δημοσιεύονταν	 στις	 εφημερίδες	 με	 τη	 μορφή	
επιφυλλίδας.	 Το	 πρώτο	 από	 αυτά,	 Η	 Μετανάστις,	 δημοσιεύτηκε	 το	 1879	 (σε	
συνέχειες)	 στο	 «Νεολόγο»	 της	 Κωνσταντινούπολης.	 Τα	 άλλα	 δύο	 μυθιστορήματά	
του,	Οι	Έμποροι	των	Εθνών	(1882	–	δημοσιεύτηκε	στο	περιοδικό	«Μη	χάνεσαι»)	και	
Η	Γυφτοπούλα	(1884	–	δημοσιεύτηκε	στην	εφημερίδα	«Ακρόπολη»),	ξετυλίγουν	την	
περιπετειώδη	 τους	 υπόθεση	 με	 ιστορικό	 πλαίσιο	 τους	 τελευταίους	 βυζαντινούς	
αιώνες.		

Η	αληθινή	τομή	στη	λογοτεχνική	του	δημιουργία	σημειώνεται	στα	1885,	όταν	
εγκατέλειψε	οριστικά	το	μυθιστόρημα	για	να	ασχοληθεί	με	τη	διηγηματογραφία.	Το	
διήγημα	του	επέτρεψε	να	εμπνευστεί	όχι	πια	από	κατασκευάσματα	της	φαντασίας	
του,	 αλλά	 από	 έναν	 πνευματικό	 κόσμο,	 στον	 οποίο	 κυριαρχεί	 η	 λιτή	 ζωή	 της	
υπαίθρου	και	η	θρησκευτική	πίστη,	στοιχεία	οικεία	και	αγαπητά.	Η	στροφή	προς	τη	
διηγηματογραφία,	η	οποία	αξίζει	να	σημειωθεί	πως	έγινε	συμπτωματικά,	κάτω	από	
τις	 απαιτήσεις	 της	 ζήτησης	 του	 είδους	 από	 το	 κοινό	 των	 εφημερίδων,	 άνοιξε	 το	
δρόμο	για	να	ξεδιπλωθεί	ο	γνήσιος	κόσμος	του	Παπαδιαμάντη.	Στα	διηγήματά	του	
με	 φυσικό	 πλαίσιο	 το	 νησί	 του	 και	 πρωταγωνιστές	 τους	 ταπεινούς	 συγχωριανούς	
του,	έκφρασε	την	προσήλωσή	του	στον	κόσμο	της	παράδοσης	και	της	Ορθοδοξίας.		

Συνολικά	έγραψε	γύρω	στα	180	διηγήματα,	τα	οποία	δημοσιεύτηκαν	σκόρπια	
σε	 εφημερίδες	 και	 περιοδικά,	 ουδέποτε	 όμως	 συγκεντρώθηκαν	 σε	 ενιαία	 έκδοση,	
όσο	 ζούσε	ο	συγγραφέας.	 Για	πρώτη	φορά	συγκεντρώθηκαν	από	το	Γ.	Βαλέτα	στα	
Άπαντα	του	Παπαδιαμάντη	(1954	–	1956).	Μετά	το	θάνατό	του	έγινε	και	η	θεματική	
–	 και	 όχι	 χρονολογική	 –	 κατάταξή	 τους	 σε:	 Θαλασσινά	 ειδύλλια,	 Σκιαθίτικα	
διηγήματα,	 Εορταστικά	 (Χριστουγεννιάτικα,	 Πρωτοχρονιάτικα	 κ.λπ.)	 διηγήματα,	
Αθηναϊκά	διηγήματα	και	Νουβέλες.		
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Την	 ιδεολογική	 αφετηρία	 της	 έμπνευσής	 του	 βρίσκουμε	 σε	 μιαν	 αυθόρμητη	
εξομολόγησή	 του,	 που	 παρεμβάλλεται	 στο	 διήγημά	 του	 Λαμπριάτικος	 ψάλτης	
(1893):	«Το	επ’	εμοί	ενόσω	ζω	και	αναπνέω	και	σωφρονώ	δεν	θα	παύσω	πάντοτε	να	
υμνώ…μετά	λατρείας	τον	Χριστόν	μου,	να	περιγράφω	μετ’	έρωτος	την	φύσιν	και	να	
ζωγραφώ	μετά	στοργής	τα	γνήσια	Ελληνικά	έθη».		

Όμως	ο	Παπαδιαμάντης	δεν	 έμεινε	περιχαρακωμένος	στα	στενά	πλαίσια	 της	
ελληνικής	 ηθογραφίας.	 Η	 ρεαλιστική	 δύναμη	 της	 πένας	 του	 δεν	 εξαντλείται	 στην	
περιγραφή	των	ελληνικών	εθίμων,	προχωρά	στο	στιγματισμό	της	κοινωνικής	αδικίας	
για	να	ολοκληρωθεί	στην	ψυχογραφική	εμβάθυνση	των	ηρώων	στο	αριστούργημά	
του:	Φόνισσα	(1903).	

Στη	νουβέλα	αυτή	η	ηθογραφία	δίνει	 τη	θέση	 της	στο	νατουραλισμό.	Η	γριά	
Φραγκογιαννού	–	ηρωίδα	της	Φόνισσας	–	έχοντας	συνειδητοποιήσει	πως	η	γυναίκα	
του	χωριού	είναι	μοιραία	καταδικασμένη	σε	μια	ζωή	γεμάτη	δυστυχίες	και	βάσανα,	
σκοτώνει	 όσα	 νεογέννητα	 ή	 νήπια	 κοριτσάκια	 μπορεί,	 πιστεύοντας	 πως	 έτσι	 τα	
προφυλάσσει	 από	 το	 θλιβερό	 τους	 μέλλον.	 Ο	 Παπαδιαμάντης,	 επηρεασμένος	
οπωσδήποτε	από	το	προσωπικό	του	άγχος	να	αποκαταστήσει	τις	τρεις	ανύπαντρες	
αδερφές	του,	έδωσε	ασυναίσθητα	με	το	έργο	αυτό	την	αυθεντικότερη	διαμαρτυρία	
για	την	κοινωνική	θέση	της	γυναίκας.		

Βασανισμένος	 από	 τη	 φτώχεια	 του	 και	 νιώθοντας	 απέχθεια	 για	 τη	
συναναστροφή	 με	 τους	 λογοτεχνικούς	 κύκλους,	 δημιούργησε	 τα	 περισσότερα	
διηγήματά	 του	 καθισμένος	 στο	 τραπεζάκι	 της	 φτωχικής	 ταβέρνας,	 όπου	 σύχναζε.	
Κακοντυμένος	 και	 ασκητικός	 προκαλούσε	 συχνά	 τον	 οίκτο	 και	 την	 έκπληξη	 των	
συγχρόνων	του.	Διηγούνται	πως	ο	τραπεζίτης	Ανδρέας	Συγγρός,	όταν	τον	συνάντησε	
τυχαία	στη	Δεξαμενή,	νομίζοντάς	τον	ζητιάνο	του	πέταξε	μια	πεντάρα.	Απόδειξη	της	
σεμνότητας	και	της	 ιδιορρυθμίας	του	αποτελεί	και	η	άρνησή	του	να	δεχτεί	από	το	
διευθυντή	 της	 εφημερίδας	 «Άστυ»	 Κακλαμάνο	 μισθό	 150	 δραχμών,	 λέγοντας	
χαρακτηριστικά:	«Με	φτάνουν	εκατό».	

Ο	 έρωτας	 εμφανίζεται	 συχνά	 στα	 διηγήματά	 του·	 πάντοτε	 όμως	
ανολοκλήρωτος	 και	 περιβεβλημένος	 από	 τη	 διάχυτη	 πίκρα	 του	 χωρισμού	 και	 του	
ανικανοποίητου	 πόθου,	 που	 φτάνει	 σε	 αριστουργηματικές	 περιγραφές	 σε	
διηγήματα,	όπως	το	Όνειρο	στο	κύμα	(1900).	Ανέραστος	ο	ίδιος,	αλλά	βασανισμένος	
από	 την	 αναπόληση	 μιας	 ανεκπλήρωτης	 αγάπης,	 που	 παρέμεινε	 περισσότερο	 ένα	
τρυφερό	 όνειρο	 των	 παιδικών	 του	 χρόνων,	 διοχέτευσε	 στη	 διηγηματογραφία	 τον	
καημό	 του	 αυτόν	 με	 τόση	 ποίηση	 και	 αγνότητα,	 ώστε	 δίκαια	 ο	 Μαλακάσης	 τον	
αποκάλεσε	«το	μεγαλύτερο	Έλληνα	ποιητή».		

Στη	διάχυτη	αυτή	ποίηση	που	κυριαρχεί	στην	πεζογραφία	του	συντελεί	και	η	
ιδιομορφία	της	γλώσσας	του.	Στα	αφηγηματικά	μέρη	χρησιμοποιεί	τη	λόγια	γλώσσα	
(συντηρητικότερη	 στις	 περιγραφές),	 ενώ	 στους	 διαλόγους	 καταφεύγει	 στην	
ιδιωματική,	 αλλά	 ζωντανή,	 διάλεκτο.	 Η	 επιλογή	 πάντως	 της	 καθαρεύουσας	 δεν	
απηχεί	μιαν	αισθητική	προτίμηση,	αλλά	 είναι	 κομμάτι	 της	 κοσμοθεωρίας	 του,	 ένα	
αναντικατάστατο	όργανο	της	βυζαντινής	παράδοσης.		

Στα	 1908,	 κουρασμένος	 πια	 από	 τη	 ζωή	 της	 πρωτεύουσας,	 επέστρεψε	
πάμφτωχος	στο	νησί	του,	τη	Σκιάθο,	με	ναύλα	που	του	εξασφάλισε	ο	Βλαχογιάννης.	
Εκεί	στο	αγαπημένο	του	περιβάλλον	πέθανε	το	1911	σε	ηλικία	60	ετών.		

Εκτός	από	 το	πεζογραφικό	 και	μεταφραστικό	 έργο,	 ο	Παπαδιαμάντης	άφησε	
και	 μικρό	 αριθμό	 ποιημάτων,	 τα	 οποία	 δημοσίευσε	 είτε	 αυτόνομα	 ή	 παρενέβαλε	
μέσα	 σε	 διηγήματά	 του.	 Διαφωτιστική	 για	 την	 προσωπικότητά	 του	 είναι	 και	 η	
συλλογή	των	Γραμμάτων	του	που	επιμελήθηκε	ο	Οκτάβιος	Μερλιέ.		
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Ο	 Παπαδιαμάντης,	 ο	 «Κοσμοκαλόγερος»	 και	 «Άγιος	 των	 ελληνικών	
γραμμάτων»,	όπως	αποκλήθηκε,	υπήρξε	φαινόμενο	μοναδικό	στην	ιστορία	της	Νέας	
Ελληνικής	 Λογοτεχνίας.	 Ουδέποτε,	 πριν	 ή	 μετά	 απ’	 αυτόν,	 η	 χρήση	 της	
καθαρεύουσας	 στην	 πεζογραφία	 άσκησε	 τόση	 γοητεία·	 και	 ουδέποτε	 η	 νοσταλγία	
του	λησμονημένου	βυζαντινού	παρελθόντος	μπόρεσε	να	εναρμονιστεί	τόσο	καλά	με	
τη	ρεαλιστική	απεικόνιση	της	ελληνικής	κοινωνίας.		

Γοητευμένος	 από	 τη	 μαγεία	 του	 Παπαδιαμάντη	 ο	 Οδυσσέας	 Ελύτης	
υπογραμμίζει	στο	ομώνυμο	έργο	του	(Η	Μαγεία	του	Παπαδιαμάντη,	1977):	«Δε	ζητά	
να	τεντώσει	τα	νεύρα	μας,	να	σείσει	πύργους	και	να	επικαλεστεί	τέρατα.	Οι	νύχτες	
του	ελαφρές	σαν	 το	γιασεμί,	ακόμη	και	όταν	περιέχουν	 τρικυμίες,	πέφτουν	επάνω	
στην	ψυχή	μας	σαν	μεγάλες	πεταλούδες	που	αλλάζουν	ολοένα	θέση,	αφήνοντας	μια	
στιγμή	 να	 δούμε	 στα	 διάκενα	 τη	 χρυσή	 παραλία,	 όπου	 θα	 μπορούσαμε	 να	 ‘χαμε	
περπατήσει	χωρίς	βάρος,	χωρίς	αμαρτία».	
	
	

« Ό ν ε ι ρ ο 	 σ τ ο 	 κ ύ μ α » 	
	
Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	διήγημα:	

Το	 διήγημα	 «Όνειρο	 στο	 κύμα»	 δημοσιεύτηκε	 το	 1900	 στο	 πρώτο	 τεύχος	 του	
Οκτωβρίου	του	περιοδικού	Παναθήναια,	στο	οποίο	ο	Παπαδιαμάντης	εργαζόταν	ως	
συντάκτης.	 Εντάσσεται	 στα	 λεγόμενα	 αυτοβιογραφικά	 διηγήματά	 του,	 που	
γράφτηκαν	 όλα	από	 το	 1900	μέχρι	 το	 1901	 («Αμαρτίας	φάντασμα»,	 «Τα	 δαιμόνια	
στο	ρέμα»,	«Όνειρο	στο	κύμα».	«Φαρμακολύτρια»,	«Υπό	την	βασιλικήν	δρυν»).		
Το	 διήγημα	 ανήκει	 στα	 ομοδιηγητικά	 (ο	 αφηγητής	 συμμετέχει	 στην	 ιστορία,	 την	
οποία	αφηγείται	σε	πρώτο	πρόσωπο),	και	ειδικότερα	στα	αυτοδιηγητικά	(είναι	και	ο	
πρωταγωνιστής	της	ιστορίας,	κι	όχι	απλά	ένας	αυτόπτης	μάρτυρας	ή	ένα	δευτερεύον	
πρόσωπο).	Τα	διηγήματα	αυτής	της	κατηγορίας	έχουν	αυτοβιογραφικό	χαρακτήρα,	
αλλά	 δεν	 πρέπει	 να	 ταυτίζεται	 ο	 αφηγητής	 με	 το	 συγγραφέα	 σε	 βαθμό	 που	 να	
επιτρέπονται	 συμπεράσματα	 και	 ερμηνείες	 σχετικά	 με	 την	 προσωπικότητα	 του	
τελευταίου.	 Για	 την	 αποφυγή	 παρόμοιων	 ταυτίσεων,	 ο	 Παπαδιαμάντης	 σημειώνει	
στο	 τέλος	 των	 περισσότερων	 από	 αυτά	 τη	 φράση	 «διά	 την	 αντιγραφήν»,	
εμφανίζοντάς	 τα	 ως	 αντιγραφή	 προϋπαρχόντων	 κειμένων,	 μία	 πρακτική	 όχι	
ασυνήθιστη	και	σε	άλλους	συγγραφείς	της	εποχής.	Τα	αυτοβιογραφικά	διηγήματα,	
όπως	το	«Όνειρο	στο	κύμα»,	ανακαλούν	κάποια	περιστατικά	από	το	παρελθόν	της	
ζωής	 του	 αφηγητή,	 κι	 επειδή	 αναφέρονται	 περισσότερο	 σε	 γεγονότα	 του	
εσωτερικού	 βίου,	 έχουν	 τόνο	 εξομολογητικό.	 Το	 συγκεκριμένο	 διήγημα	 ανήκει	
επίσης	 στην	 κατηγορία	 των	 ερωτικών	 του	 Παπαδιαμάντη,	 στα	 οποία	 ο	 έρωτας	
παρουσιάζεται	εξιδανικευμένος.	
Το	 1907	 το	 διήγημα	 μεταφράστηκε	 στα	 γαλλικά	 στην	 εφημερίδα	 Ο	 ελληνικός	
κόσμος,	 μαζί	 με	άλλα	δύο	 του	συγγραφέα,	 το	 «Έρωτας	στα	 χιόνια»	 και	 το	 «Ανθος	
του	 γιαλού».	 Στην	 ίδια	 εφημερίδα	 δημοσιεύτηκε	 από	 το	 μεταφραστή	 των	 δύο	
πρώτων	διηγημάτων	Ζαν	Νταργκός	και	η	μελέτη	για	τον	Παπαδιαμάντη	με	τον	τίτλο:	
«Φιλολογικά	 πορτρέτα:	 Αλέξανδρος	 Παπαδιαμάντης».	 Τον	 επόμενο	 χρόνο	 οι	 δύο	
μεταφράσεις	και	η	μελέτη	κυκλοφόρησαν	σε	βιβλίο.	Αυτή	η	γαλλική	έκδοση	είναι	το	
μοναδικό	βιβλίο	με	έργα	του	συγγραφέα	που	δημοσιεύτηκε	όσο	εκείνος	ζούσε.	
θέμα	 του	 διηγήματος	 είναι	 ο	 εξιδανικευμένος	 έρωτας	 του	 νεαρού	 βοσκού	 και	 η	
επίδρασή	του	στην	υπόλοιπη	ζωή	του.	
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Η	σχέση	του	διηγήματος	με	το	ποιμενικό	είδος:	

Το	 διήγημα	 έχει	 χαρακτηριστικά	 του	 ποιμενικού	 είδους	 ή	 της	 ποιμενικής	 λογο-
τεχνίας,	η	οποία	έχει	ως	βασικό	της	θέμα	την	ειδυλλιακή	ζωή	των	ποιμένων	σε	ένα	
εξιδανικευμένο	φυσικό	περιβάλλον.	 Το	 είδος	αυτό	 κατάγεται	από	 τα	Ειδύλλια	 του	
Θεόκριτου	και	στη	συνέχεια	από	τις	Εκλογές	 τον	Βιργιλίου.	Ενώ	όμως	στον	Έλληνα	
ποιητή	 το	φυσικό	περιβάλλον	 είναι	 ρεαλιστικό	 και	αναπλάθεται	μέσα	από	μνήμες	
της	παιδικής	ηλικίας,	ο	Βιργίλιος	το	εξιδανικεύει	παρουσιάζοντας	τη	μυθική	Αρκαδία	
και	 δίνοντας	 έμφαση	 στην	 αλληγορία.	 Το	 αρκαδικό	 τοπίο	 υμνείται	 και	 από	 την	
αναγεννησιακή	 ποίηση,	 ενώ	 οι	 ρομαντικοί	 το	 χρησιμοποιούν	 ως	 σκηνικό	 για	 την	
απεικόνιση	 της	 ζωής	 των	 ανθρώπων	 της	 υπαίθρου.	 Προς	 τα	 τέλη	 του	 δέκατου	
όγδοου	αιώνα	το	ποιμενικό	είδος	ξαναβρίσκει	το	ρεαλισμό	του	Θεόκριτου.	Το	τοπίο	
που	 απεικονίζεται	 είναι	 πραγματικό,	 ενώ	 κυριαρχεί	 ένας	 τόνος	 νοσταλγίας	 για	 το	
παρελθόν.	
Γενικά,	η	ποιμενική	λογοτεχνία	έχει	μακρά	παράδοση.	Γεννήθηκε	από	τη	νοσταλγία	
επιστροφής	στο	χαμένο	παράδεισο	μίας	μυθικής	εποχής,	όταν	ο	άνθρωπος	ζούσε	σε	
αρμονική	σχέση	με	τη	φύση	και	δεν	είχε	γευτεί	τα	δεινά	του	πολιτισμού.	Πρόκειται	
για	 έναν	 αρχετυπικό	 μύθο,	 που	 απαντάται	 σε	 πολλούς	 αρχαίους	 λαούς	 και	
εκφράζεται	 χαρακτηριστικά	 με	 το	 «χρυσό	 αιώνα»	 του	 Ησιόδου	 ή	 την	 Εδέμ	 της	
εβραϊκής	 παράδοσης,	 πριν	 από	 την	 εποχή	 της	 πτώσης.	 Ο	 άνθρωπος	 αναζητά	 στο	
παρελθόν	 τα	 ίχνη	 μίας	 ευτυχίας	 που	 είναι	 οριστικά	 χαμένη.	 Το	 παρελθόν	 αυτό	
εξιδανικεύεται	 και	 τοποθετείται	 σε	 ένα	 άχρονο	 παρόν	 με	 όλα	 τα	 τυπικά	
χαρακτηριστικά	 ενός	 επίγειου	 παραδείσου.	 Ο	 φανταστικός	 αυτός	 κόσμος	 υπάρχει	
μόνο	στους	ενδόμυχους	πόθους	των	ανθρώπων,	είναι	πλάσμα	της	επιθυμίας	και	του	
ονείρου,	 όπως	 το	 όνειρο	 του	 αφηγητή	 στο	 «Όνειρο	 στο	 κύμα».	 Η	 νοσταλγική	
αναπόληση	της	ζωής	του	βοσκού,	το	τυπικό	ειδυλλιακό	τοπίο,	ο	ποιμένας	–	ήρωας	
του	επεισοδίου,	ο	διάχυτος	ερωτισμός	είναι	μερικά	από	τα	στοιχεία	του	διηγήματος	
που	 παραπέμπουν	 στο	 ποιμενικό	 είδος.	 Το	 διήγημα	 όμως	 δεν	 παραμένει	 στην	
ειδυλλιακή	επιφάνεια,	αλλά	έχει	βαθύτερες	προεκτάσεις.	
	
Ερμηνευτικές	επισημάνσεις:	

Η	 υπόθεση	 και	 η	 πλοκή	 δεν	 είναι	 τα	 πρωτεύοντα	 στοιχεία	 στο	 συγκεκριμένο	
διήγημα.	Η	υπόθεσή	του	είναι	απλή,	γι’	αυτό	δεν	υπάρχει	έντονη	πλοκή	και	δράση.	
	
Πρέπει	 να	 γίνει	 διάκριση	 μεταξύ	 συγγραφέα	 και	 αφηγητή.	 Η	 αυτοδιηγητική	
αφήγηση	 είναι	 αφήγηση	μυθοπλαστική.	Μοιάζει	 με	 την	αυτοβιογραφία,	 αλλά	 δεν	
ταυτίζεται	με	αυτή.	
	
Η	 φράση	 «διά	 την	 αντιγραφήν»	 στο	 τέλος	 του	 διηγήματος	 είναι	 στοιχείο	
πλαστοπροσωπίας,	 ο	 συγγραφέας	 δηλαδή	αρνείται	 οποιαδήποτε	 ταύτιση	με	 τους	
ήρωες	και	τα	περιστατικά	της	ζωής	τους.	
	
Στην	πρώτη	ενότητα,	είναι	εγκιβωτισμένη	η	αφήγηση	της	 ιστορίας	του	Σισώη,	που	
έχει	κάποιες	αναλογίες	με	την	ιστορία	του	ήρωα.	
	
Η	 ιστορία	 διαδραματίζεται	 στη	 σύγχρονη	 με	 το	 συγγραφέα	 εποχή,	 κι	 όχι	 σε	 ένα	
μακρινό	ιστορικό	παρελθόν.	
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0	αφηγητής	 επιλέγει	 δύο	σημαντικές	 γι'	 αυτόν	στιγμές	 της	 ζωής	 του	που	 απέχουν	
χρονικά	μεταξύ	τους.	Η	πρώτη	είναι	από	τα	εφηβικά	χρόνια	και	η	δεύτερη	από	το	
παρόν	της	αφήγησης,	που	συμπίπτει	με	την	ωριμότητά	του.	
	
Η	 προοπτική	 του	 ώριμου	 αφηγητή	 κυριαρχεί	 στο	 διήγημα	 σε	 σχέση	 με	 την	
προοπτική	του	εαυτού	του	ως	νεαρού	βοσκού.	
	
Ο	 χρόνος	 της	 ιστορίας	 εμφανίζεται	 συγκεκριμένος,	 τοποθετείται	 σε	 ορισμένη	
χρονολογία	της	αντικειμενικής	πραγματικότητας:	«το	θέρος	εκείνο	του	έτους	187...».	
	
Ο	χώρος	αποδίδει	πιστά	τοποθεσίες	της	Σκιάθου,	αλλά	λειτουργεί	και	συμβολικά.	
	
Η	δράση	 είναι	 περισσότερο	 «εσωτερική»,	 διαδραματίζεται	 στον	 εσωτερικό	 κόσμο	
του	ήρωα.	Η	εξωτερική	δράση	αναστέλλεται	από	εκτενείς	περιγραφές.	
	
Το	 διήγημα	 περιέχει	 διλήμματα	 τα	 οποία	 σχετίζονται	 με	 τη	 φυσική	 ατολμία	 του	
ήρωα	και	τις	θρησκευτικές	του	αντιλήψεις,	που	επηρεάζουν	τη	στάση	του	απέναντι	
στον	έρωτα.	
	
Παρουσιάζονται	τα	αίτια	της	ευτυχίας	του	ήρωα,	όταν	ήταν	έφηβος,	και	τα	αίτια	της	
δυστυχίας	του	στην	ώριμη	ζωή	του,	αλλά	δε	διευκρινίζεται	η	αιτία	που	τον	οδήγησε	
στις	άτυχες	επιλογές	του.	
Το	διήγημα	δομείται	σε	πολλούς	αντιθετικούς	άξονες	και	στηρίζεται	σε	πολύπλοκες	
τεχνικές,	με	αποτέλεσμα	την	πολυσημία	και	τη	δυνατότητα	περισσότερων	από	μίας	
ερμηνευτικών	προσεγγίσεων.	
	
Ερμηνευτική	προσέγγιση	

Στοιχεία	δομής	

Θεματικοί	άξονες:	

Βασική	 ιδέα	του	διηγήματος	είναι	η	νοσταλγία	επιστροφής	στο	χαμένο	παράδεισο	
της	εφηβικής	αθωότητας.	Η	 ιδέα	διαρθρώνεται	στους	κυρίους	αντιθετικούς	άξονες	
παρελθόν	 –	 παρόν	 και	 φύση	 –	 πολιτισμός.	 Σχετικοί	 με	 την	 πρώτη	 ομάδα	 είναι	 οι	
άξονες	εφηβεία	–	ωριμότητα	και	με	τη	δεύτερη	οι	άξονες	άγνοια	–	γνώση.	Τα	πρώτα	
σκέλη	 των	 αντίθετων	 ζευγών	 (παρελθόν,	 εφηβεία,	 φύση,	 άγνοια)	 αποτελούν	
συστατικά	 της	 ευτυχίας,	 ενώ	 τα	 δεύτερα	 (παρόν,	 ωριμότητα,	 πολιτισμός,	 γνώση)	
προκαλούν	τη	δυστυχία.	Από	όλες	αυτές	τις	αντιθέσεις	προκύπτει	το	όραμα	μίας	για	
πάντα	χαμένης	ευτυχίας.	
Εκτός	από	τους	βασικούς	θεματικούς	άξονες,	υπάρχουν	και	άλλα	αντιθετικά	ζεύγη	
που	 σχετίζονται	 με	 τον	 ιδεολογικό	 και	 συναισθηματικό	 κόσμο	 του	 ήρωα	 και	
εξαιτίας	 των	 οποίων	 δημιουργούνται	 διλημματικές	 καταστάσεις.	 Σημαντικότερο	
από	 αυτά	 είναι	 το	 ζεύγος	 πραγματικότητα	 –	 όνειρο,	 που	 κυριαρχεί	 στο	 διήγημα.	
Ανάλογο	με	αυτό	είναι	το	αντιθετικό	ζεύγος	ερωτισμός	–	ιδανισμός,	που	επηρεάζει	
την	 έκβαση	 της	 ερωτικής	 ιστορίας.	 Άλλα	 σημαντικά	 ζεύγη	 είναι	 χριστιανισμός	 –	
παγανισμός,	αθωότητα	–	πονηρία,	 τόλμη	–	ατολμία.	Μέσα	από	 τη	σύγκρουση	 των	
αντίθετων	αυτών	στοιχείων	αποκαλύπτεται	ο	αντιφατικός	ψυχισμός	του	ήρωα,	που	
οδηγεί	στην	αποτυχία	της	ερωτικής	του	ιστορίας.	
	
Τριμερής	δομή	–	Άλλα	δομικά	στοιχεία:	
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Το	 διήγημα	 ακολουθεί	 κανονικά	 τριμερή	 δομή	 (αρχική	 κατάσταση	 ισορροπίας	 –	
ανατροπή	της	ισορροπίας	–	αποκατάσταση	της	ισορροπίας	με	νέα	κατάσταση),	αλλά	
το	 σχήμα	 δεν	 παραμένει	 τόσο	 απλό.	 Η	 αρχική	 κατάσταση	 ισορροπίας	
αντιπροσωπεύεται	 από	 την	 ανέμελη	 ζωή	 του	 βοσκού	 στα	 βουνά.	 Η	 ανατροπή	 της	
σηματοδοτείται	 από	 την	 εμφάνιση	 του	 έρωτα	 στο	 πρόσωπο	 της	 Μοσχούλας.	
Προσπάθεια	αποκατάστασης	 της	 ισορροπίας	 γίνεται	μέσω	 της	υποκατάστασης	 της	
Μοσχούλας	 –	 γυναίκας	 με	 τη	 Μοσχούλα	 –	 κατσίκα,	 πράγμα	 που	 δεν	 μπορεί	 να	
λειτουργήσει	για	πολύ,	γιατί	στην	κρίσιμη	στιγμή	πρέπει	να	γίνει	επιλογή	ανάμεσά	
τους,	που	φυσικά	 ευνοεί	 την	 κοπέλα.	Η	 επαφή	 του	βοσκού	με	 το	αντικείμενο	 του	
έρωτά	 του	 οδηγεί	 σε	 νέα	 διατάραξη	 της	 ισορροπίας,	 που	 δεν	 αποκαθίσταται.	 Την	
ανισορροπία	προκαλούν	η	φαντασίωση	και	η	ενοχή.	Η	ισορροπία	θα	μπορούσε	ίσως	
να	επανέλθει	με	την	επιλογή	της	μοναχικής	ζωής,	πράγμα	που	δεν	έγινε.	Αντίθετα,	
επιλέχθηκε	 η	 γνώση.	 Το	 αποτέλεσμα	 είναι	 η	 οριστική	 έλλειψη	 ισορροπίας,	 που	
ισοδυναμεί	με	μόνιμη	κατάσταση	δυστυχίας.	
Άλλα	στοιχεία	δομής	στο	διήγημα	είναι	ο	χρόνος,	που	εισάγει	την	αντίθεση	ανάμεσα	
στο	 παρελθόν	 και	 στο	 παρόν,	 καθώς	 και	 ο	 χώρος,	 που	 παίρνει	 διαστάσεις	
συμβόλου.	Σημαντικό	δομικό	στοιχείο	είναι	επίσης	η	διπλή	υπόσταση	του	αφηγητή,	
ο	 οποίος	 είναι	 και	 πρωταγωνιστής	 της	 ιστορίας.	 Άλλα	 στοιχεία	 είναι	 το	 σχήμα	
κύκλου	 που	δημιουργείται	ανάμεσα	στον	πρόλογο	και	στον	 επίλογο,	η	 λειτουργία	
της	 ομωνυμίας,	 το	 διακειμενικό	 και	 ηθογραφικό	 στοιχείο	 και,	 τέλος,	 η	
εγκιβωτισμένη	ιστορία	του	Σισώη,	που	παρουσιάζει	επίσης	τριαδική	δομή:	από	την	
κατάσταση	αρχικής	ισορροπίας,	που	είναι	η	μοναστική	ζωή,	επέρχεται	ανατροπή	της	
ισορροπίας	 με	 το	 γάμο	 και	 την	 απομάκρυνση	 του	 Σισώη	 από	 τον	 κλήρο,	 για	 να	
ακολουθήσει,	 τέλος,	 αποκατάσταση	 της	 ισορροπίας	 με	 τη	 μετάνοια	 και	 την	
επιστροφή	του	στο	μοναστήρι.	
	
Διάρθρωση	του	διηγήματος	και	περιεχόμενο	ενοτήτων:	

Το	 διήγημα	 μπορεί	 να	 χωριστεί	 σε	 οκτώ	 νοηματικές	 ενότητες,	 από	 τις	 οποίες	 η	
πρώτη	λειτουργεί	ως	πρόλογος	και	η	τελευταία	ως	επίλογος.	
	
1η	 ενότητα	 («Ήμην	 πτωχόν	 βοσκόπουλον	 ...	 εις	 το	 γραφείον	 του	 προϊσταμένου	
μου»):	Το	άλλοτε	ευτυχισμένο	βοσκόπουλο	και	ο	τωρινός	δυστυχής	«προλύτης».		
Ο	τωρινός	βοηθός	δικηγόρου	αναπολεί	με	νοσταλγία	τον	καιρό	που	ήταν	βοσκός	στα	
βουνά,	 και	 ιδιαίτερα	 το	 καλοκαίρι	που	γνώρισε,	όπως	 τονίζει,	 για	 τελευταία	φορά	
την	ευτυχία.	Με	την	εμπειρία	της	ωριμότητας,	κρίνει	εκείνη	την	περίοδο	της	νιότης	
και	της	ελευθερίας	του	ως	τη	μόνη	ευτυχισμένη	της	ζωής	του.	Αναθυμάται	ακόμα	ότι	
τον	 επόμενο	 καιρό	 έμαθε	 γράμματα	 κοντά	στο	μοναχό	 Σισώη,	 ο	οποίος	στα	 νιάτα	
του	είχε	περιπετειώδη	ζωή,	που	στιγματίστηκε	από	την	αμαρτία	και	ανακουφίστηκε	
από	 τη	 μετάνοια.	 Ο	 αφηγητής	 περιγράφει,	 στη	 συνέχεια,	 τις	 σπουδές	 του	 σε	
ιερατικές	σχολές	και	στο	πανεπιστήμιο,	από	όπου	αποφοίτησε,	μεγάλος	σε	ηλικία,	
με	δίπλωμα	δικηγόρου.	Μιλάει	με	ειρωνεία	για	 τη	μετέπειτα	σταδιοδρομία	 του,	η	
οποία	 δεν	 παρουσίασε	 καμιά	 εξέλιξη,	 αφού,	 ώριμος	 ήδη,	 εξακολουθεί	 να	 είναι	
βοηθός,	χωρίς	ελπίδα	βελτίωσης	της	θέσης	του.	Για	τον	προϊστάμενό	του	ομολογεί	
βαθύ	μίσος,	το	οποίο	ο	ίδιος	αποδίδει	στην	κατωτερότητά	του	απέναντί	του,	μια	και	
αισθάνεται	σαν	αυλικός,	χωρίς	καμιά	δυνατότητα	πρωτοβουλίας.	Παρομοιάζει	μάλι-
στα	τον	εαυτό	του	με	σκύλο	δεμένο	στο	δέντρο	της	αυλής	του	αφέντη	του,	ο	οποίος	
δεν	μπορεί	να	κινηθεί	πέρα	από	τα	όρια	που	επιτρέπει	το	σκοινί	του.	
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2η	 ενότητα	 («Η	 τελευταία	 χρονιά	 που	 ήμην	 ...	 των	 καλογήρων,	 των	 πνευματικών	
πατέρων	μου»):	Η	ανέμελη	ζωή	του	βοσκόπουλου	και	οι	γείτονες	του.		
Ο	 αφηγητής	 επανέρχεται	 στο	 κρίσιμο	 καλοκαίρι	 που	 σημάδεψε	 τη	 ζωή	 του.	 Με	
αφετηρία	 την	 εποχή	 εκείνη,	 αφηγείται	 τις	 εμπειρίες	 του	 ως	 βοσκού,	 την	 ανε-
ξαρτησία	του,	τις	λιγοστές	ανάγκες	του,	τις	ελάχιστες	γνωριμίες	του.	Περιγράφει	την	
«επικράτειά»	του,	το	Ξάρμενο,	μία	απόκρημνη	περιοχή	στη	βόρεια	ακτή	του	νησιού,	
όπου	έβοσκε	ανεξάρτητος	 τα	πρόβατα	των	μοναχών	του	Ευαγγελισμού,	και	μιλάει	
για	τις	καθόδους	του	και	στα	πιο	χαμηλά	μέρη,	στα	χωράφια	και	στους	αμπελώνες.	
Ο	αφηγητής	σκιαγραφεί	μία	 ζωή	που	παραπέμπει	σε	 κοινωνίες	προαστικές	 και	σε	
εποχές	βιβλικές.	Μπορούσε	να	γεύεται	τους	καρπούς	του	ξένου	χωραφιού	και	του	
αμπελιού,	χωρίς	να	εμποδίζεται	από	το	γεωργό	ή	τη	χήρα	που	τα	είχαν	στην	κατοχή	
τους,	 ενώ	 ο	 μισθός	 και	 τα	 δοσίματα	 των	 μοναχών	αρκούσαν	 για	 τη	 λιτή	 ζωή	 του.	
Μόνο	ο	αγροφύλακας	έκανε	αισθητή	την	παρουσία	της	οργανωμένης	κοινωνίας	και	
της	 εξουσίας	 στα	 μέρη	 εκείνα,	 καθώς	 και	 ο	 κυρ	 Μόσχος,	 εκπρόσωπος	 της	
ιδιοκτησίας,	με	τον	περιφραγμένο	πύργο	του	και	τα	πολλά	κτήματα	και	τα	περιβόλια	
του.	 Ο	 αφηγητής	 περιγράφει	 με	 λεπτομέρεια	 την	 ιδιοκτησία	 του	 κυρ	Μόσχου	 και	
έπειτα	 εστιάζει	 την	 προσοχή	 του	 στην	 περιγραφή	 της	 Μοσχουλας.	 Η	 κοπέλα	
παρουσιάζεται	 ωραία,	 ζωηρή	 και	 λεπτοκαμωμένη.	 Η	 ομορφιά	 της	 αποδίδεται	
συγκριτικά	 με	 εκείνη	 της	 γυναίκας	 του	 Άσματος	 Ασμάτων,	 ενώ	 η	 ζωηράδα	 και	 η	
λυγεράδα	της	με	τις	παρομοιώσεις	με	θαλασσινό	πουλί	και	με	την	ομώνυμη	κατσίκα	
Μοσχούλα.	
	
3η	ενότητα	(«Μίαν	ημέραν,	δεν	ηξεύρω	πώς	...	ένα	τάσι	γεμάτο	πετμέζι»):	Ευκαιρίες	
γνωριμίας	με	τη	Μοσχούλα.		
Στη	συνέχεια,	ο	αφηγητής	αναφέρει	δύο	περιστατικά	που	συντέλεσαν,	ώστε	να	τον	
προσέξει	η	Μοσχούλα.	Το	πρώτο	ήταν	όταν	έχασε	την	αγαπημένη	του	κατσίκα	μία	
μέρα	 που	 είχε	 οδηγήσει	 για	 βοσκή	 το	 κοπάδι	 του	 στο	 λόγκο	 που	 συνόρευε	 με	 το	
σπίτι	 της.	 Η	 απουσία	 της	 κατσίκας	 κατά	 το	 μέτρημα	 τον	 έβαλε	 σε	 ανησυχία	 και	
άρχισε	να	την	καλεί	με	το	όνομα	της.	Τότε	η	Μοσχούλα	εμφανίστηκε	στο	παράθυρο	
και	 του	 μίλησε	 για	 πρώτη	 φορά.	 Στην	 ερώτηση	 της	 κοπέλας	 για	 το	 λόγο	 που	 την	
φώναζε,	 το	βοσκόπουλο	απάντησε	ότι	δεν	καλούσε	εκείνην	αλλά	την	κατσίκα	του.	
Το	δεύτερο	περιστατικό	ήταν	όταν	η	Μοσχούλα	τον	προκάλεσε	να	παίξει	σουραύλι.	
Το	βοσκόπουλο	δέχτηκε	και	εκείνη	του	έδειξε	την	ευχαρίστησή	της	με	την	προσφορά	
σύκων	και	πετμεζιού.	
	
4η	 ενότητα	 («Μίαν	 εσπέραν,	 καθώς	 είχα	 κατεβάσει	 ...	 εις	 το	 κύμα	 γυμνή,	 κ’	
ελούετο...»):	 Το	 κολύμπι	 του	 βοσκού	 και	 ο	 αιφνιδιασμός	 από	 την	 παρουσία	 της	
κοπέλας.		
Ο	αφηγητής	φτάνει	στο	κύριο	επεισόδιο	της	αφήγησής	του,	στην	επαφή	του	με	το	
«όνειρο»,	 την	 κοπέλα	 που	 του	 είχε	 ξυπνήσει	 τα	 πρώτα	 ερωτικά	 σκιρτήματα.	 Στην	
αρχή	 παρουσιάζει	 το	 ωραίο	 θαλασσινό	 τοπίο	 που	 του	 γέννησε	 την	 επιθυμία	 για	
μπάνιο	και	συνεχίζει	με	την	περιγραφή	των	κινήσεών	του.	Αφηγείται	τη	μεταφορά	
των	 ζώων	 του	 στο	 μονοπάτι,	 πάνω	 από	 το	 μεγάλο	 βράχο,	 από	 τον	 οποίο	 θα	
κατέβαινε	 έπειτα	 αυτός	 για	 να	 κολυμπήσει.	 Αναφέρει	 επίσης	 ότι	 ο	 βράχος	 αυτός	
ήταν	δίπλα	σε	κόλπο,	κοντά	στο	σπίτι	της	Μοσχούλας.	Περιγράφει	το	απολαυστικό	
του	μπάνιο	αλλά	και	την	ανησυχία	του	για	το	κοπάδι.	Ιδιαίτερα	ανησυχούσε	για	την	
κατσίκα	του	Μοσχούλα,	που	την	είχε	δέσει	μόνη	της	στην	κορυφή	του	βράχου,	σε	
χαμηλότερο	 σημείο	 από	 τα	 άλλα	 ζώα.	 Βγαίνοντας	 από	 τη	 θάλασσα	 και	 ενώ	
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ετοιμαζόταν	 να	ανεβεί	 στο	 βράχο,	 άκουσε	 πλατάγισμα	στο	 νερό	 και	 υποπτεύθηκε	
ότι	ήταν	η	Μοσχουλα.	Ο	αφηγητής	ομολογεί	ότι	γνώριζε	τη	συνήθεια	της	κοπέλας	να	
κολυμπά	στον	κολπίσκο	μπροστά	από	το	σπίτι	της,	αλλά	ισχυρίζεται	ότι	αυτό	γινόταν	
πρωινές	ώρες,	 διαφορετικά	 εκείνος	 δε	 θα	 πλησίαζε	 στα	 μέρη	 της.	 Για	 να	 μη	 γίνει	
αντιληπτός,	 αναρριχήθηκε	 λίγο	 στο	 βράχο	 και,	 κρυμμένος	 πίσω	 από	 ένα	 θάμνο,	
διαπίστωσε	ότι	ήταν	πράγματι	η	Μοσχουλα	που	μόλις	είχε	πέσει	γυμνή	στο	νερό.	
	
5η	ενότητα	 («Την	ανεγνώρισα	πάραυτα	 ...	και	δεν	εσκεπτόμην	πλέον	τα	επίγεια»):	
Ενοχές	και	έκσταση	του	βοσκού	μπροστά	στο	θέαμα	του	«ονείρου».		
Παρά	 τα	 χρόνια	 που	 μεσολάβησαν,	 ο	 αφηγητής	 ανακαλεί	 με	 αμείωτη	 ένταση	 την	
εικόνα	 της	 Μοσχούλας	 καθώς	 αναδύεται	 από	 το	 βυθό	 στο	 φως	 του	 φεγγαριού.	
Προσπαθεί	 να	 δικαιολογηθεί	 για	 την	 επιμονή	 του	 να	 παραμείνει	 και	 να	 την	
παρατηρεί,	με	τον	ισχυρισμό	ότι	φοβόταν	μήπως	γίνει	αντιληπτός	και	την	τρόμαζε.	
Για	να	φύγει,	θα	έπρεπε,	όπως	λέει,	να	πατήσει	όρθιος	στην	κορυφή	του	βράχου	και	
τότε	εκείνη	θα	τον	έβλεπε.	Η	πρώτη	του	σκέψη	ήταν	να	της	φανερωθεί	και	να	την	
καθησυχάσει,	 αλλά	 δεν	 το	 τόλμησε	 και	 ξανακατέβηκε	 στη	 βάση	 του	 βράχου.	 Εκεί	
αποφάσισε	να	περιμένει,	αναθυμούμενος	τη	συμβουλή	του	Σισώη	να	αποφεύγει	το	
γυναικείο	 πειρασμό.	 Άλλη	 μία	 λύση	 που	 σκέφτηκε	 ήταν	 να	 πέσει	 στο	 νερό	 και	
κολυμπώντας	 αντίθετα	 να	 προσεγγίσει	 από	 άλλη	 πλευρά	 το	 βράχο	 όπου	 ήταν	
δεμένη	η	κατσίκα	του.	Απέρριψε	όμως	την	ιδέα,	γιατί,	όπως	ισχυρίζεται,	η	εφαρμογή	
της	 απαιτούσε	 κόπο	 και	 έκρυβε	 κινδύνους	 για	 το	 κοπάδι	 του,	 ιδιαίτερα	 για	 την	
κατσίκα	 του.	 Αποφάσισε	 λοιπόν	 να	 περιμένει,	 αλλά	 η	 περιέργεια	 τον	 ώθησε	 να	
ανεβεί	 πάλι	 στο	 βράχο.	 Κρυμμένος	 πίσω	 από	 θάμνους,	 έμεινε	 να	 θαυμάζει	 την	
κοπέλα	 που	 κολυμπούσε.	 Ο	 αφηγητής	 πλέκει	 ύμνους	 για	 την	 ομορφιά	 της	
αποκαλώντας	τη	νύμφη	και	σειρήνα,	ενώ	παρομοιάζει	το	λίκνισμά	της	στο	νερό	με	
το	λίκνισμα	του	πλοίου	των	ονείρων.	Στο	τέλος,	βέβαια,	ομολογεί	ότι	υπήρχε	λύση	
να	φύγει	εκείνη	τη	στιγμή	χωρίς	να	γίνει	αντιληπτός,	αλλά	δικαιολογεί	τη	στάση	του	
από	το	γεγονός	ότι	είχε	μείνει	εκστατικός	μπροστά	στο	θέαμα	της	ομορφιάς	της.	
	
6η	ενότητα	(«Δεν	δύναμαι	να	είπω	...	να	πνιγή	το	ταλαίπωρον	ζώον;»):	Το	βέλασμα	
της	κατσίκας	και	η	αντίδραση	του	βοσκού.	
Συνεχίζοντας	την	αφήγηση,	ο	αφηγητής	αποκαλύπτει	τις	ενδόμυχες	σκέψεις	του	την	
ώρα	που	παρακολουθούσε	τη	Μοσχούλα.	Ομολογεί	ότι,	από	τη	μια,	ευχόταν	να	του	
δοθεί	 η	 ευκαιρία	 να	 εμφανιστεί	 μπροστά	 της	ως	 σωτήρας	 και,	 από	 την	 άλλη,	 τον	
κυρίευε	πανικός	και	ήθελε	να	φύγει	μακριά.	Από	το	δίλημμα	τον	έβγαλε	το	ξαφνικό	
βέλασμα	της	κατσίκας	που	θεώρησε	ότι	θα	τον	πρόδιδε.	Ο	αφηγητής	περιγράφει	με	
ένταση	 τις	 στιγμές	 αυτές.	 Θυμάται	 πως	 η	 πρώτη	 αυθόρμητη	 κίνησή	 του	 ήταν	 να	
τρέξει	προς	το	ζώο	για	να	του	κλείσει	το	ρύγχος	να	μη	βελάζει.	Ετσι	όρμησε	σκυφτός	
προς	την	κορυφή	του	βράχου,	ταυτόχρονα	όμως	τον	κατέλαβε	φόβος	για	την	τύχη	
της	κατσίκας,	γιατί	του	καρφώθηκε	η	υποψία	πως	το	ζώο	μπορεί	να	«σχοινιάστηκε».	
	
7η	 ενότητα	 («Δεν	 ηξεύρω	 αν	 η	 κόρη	 ...	 εν	 όνειρον,	 το	 ίδιον	 όνειρόν	 του...»).	 Η	
μοναδική	επαφή	του	βοσκού	με	το	«όνειρο».		
Το	 βέλασμα	 της	 κατσίκας,	 πράγματι,	 πρόδωσε	 την	 παρουσία	 του	 βοσκού	 στην	
κορυφή	του	βράχου	και	η	Μοσχούλα	έβγαλε	τρομαγμένη	φωνή.	Ο	νέος	προσπάθησε	
μάταια	 να	 την	 καθησυχάσει,	 αλλά	 με	 την	 εμφάνιση	 μίας	 βάρκας	 ο	 φόβος	 της	
κοπέλας	 κορυφώθηκε	 και	 άρχισε	 να	 χάνεται	 στο	 βυθό.	Ο	αφηγητής	 αναφέρει	 την	
άμεση	αντίδρασή	του,	εκείνες	τις	στιγμές,	μπροστά	στον	κίνδυνο.	Κρίνοντας	πως	η	
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βάρκα	 δε	 θα	 προλάβαινε	 να	 σώσει	 τη	 Μοσχούλα,	 πήδησε	 με	 τα	 ρούχα	 από	 την	
κορυφή	του	βράχου.	Αφού	εντόπισε	τη	θέση	όπου	είχε	βυθιστεί	η	κοπέλα,	βούτηξε	
και	την	ανέβασε	στην	επιφάνεια,	όπου	αντιλήφθηκε	αμέσως	ότι	ανέπνεε.	Την	τίναξε	
δυνατά	 για	 να	 συνέλθει,	 τη	 στήριξε	 επάνω	 του	 και	 κολύμπησε	 προς	 την	 ακτή.	 Ο	
αφηγητής	 θυμάται	 με	 συγκίνηση	 το	 σώμα	 της	 που	 προσκολλήθηκε	 επάνω	 του	
αναζητώντας	τη	σωτηρία.	Ο	ίδιος	βεβαιώνει	πως	δεν	είχε	ιδιοτελείς	σκέψεις	εκείνη	
τη	στιγμή,	όμως	η	επαφή	με	το	σώμα	της	τον	έκανε	να	νιώσει	την	απόλυτη	ευτυχία,	
γιατί	αξιώθηκε	να	κρατήσει	στα	χέρια	του,	για	μοναδική	στιγμή,	το	όνειρό	του.	
	
8η	 ενότητα	 («Η	 Μοσχούλα	 έζησε	 ...	 ακόμη	 βοσκός	 εις	 τα	 όρη	 ...	 »):	 Ο	 πικρός	
απολογισμός	της	ζωής	τού	μετέπειτα	δικηγόρου.		
Ο	αφηγητής	επανέρχεται	στο	παρόν	δίνοντας	πληροφορίες	για	την	τύχη	της	κοπέλας	
και	της	κατσίκας	του.	Για	την	πρώτη	αναφέρει	ότι	έζησε,	αλλά	του	είναι	άγνωστη	και	
αδιάφορη	 η	 μετέπειτα	 ζωή	 της.	 Όσο	 για	 την	 κατσίκα	 του,	 επιβεβαιώνει	 ότι	
«σχοινιάσθηκε»,	 γεγονός	 που	 τον	 λύπησε	 «μετρίως»,	 αφού	 ο	 ίδιος	 επέλεξε	 να	 τη	
θυσιάσει	για	χάρη	του	κοριτσιού.	Για	την	τωρινή	ζωή	του	και	τον	εαυτό	του	μιλάει	
με	 πικρία.	 Λυπάται	 που	 δεν	 έγινε	 μοναχός	 και	 θεωρεί	 ως	 εμπόδιο	 γι’	 αυτό	 την	
ανάμνηση	της	Μοσχούλας.	Δεν	έχει	καμιά	εκτίμηση	για	τη	γνώση	που	απόκτησε	στο	
μεταξύ,	 γιατί	 πιστεύει	 ότι	 και	 αυτή	αποτέλεσε	 εμπόδιο	 για	 τη	 σωτηρία	 της	ψυχής	
του.	 Θεωρεί	 τον	 εαυτό	 του	 ομοιοπαθή	 με	 την	 κατσίκα	 του,	 γιατί,	 όπως	 εκείνη	
πνίγηκε	 με	 το	 σκοινί	 της,	 έτσι	 και	 αυτόν	 τον	 πνίγει	 το	 σκοινί	 της	 υποταγής	 στον	
εργοδότη	του,	και	πιστεύει	ότι	η	μόνη	του	κληρονομιά	και	κέρδος	στη	ζωή	του	είναι	
τα	δύο	αυτά	σκοινιά.	
	
Αφηγηματικές	τεχνικές		

Ο	αφηγητής	και	η	εστίαση:	

Η	 αφήγηση	 στο	 διήγημα	 είναι	 πρωτοπρόσωπη.	 Ο	 αφηγητής	 συμμετέχει	 στην	
ιστορία	 που	 αφηγείται	 (ομοδιηγητικός),	 και	 μάλιστα	 ως	 πρωταγωνιστής	
(αυτοδιηγητικός).	 Ως	 αφηγητής,	 επίσης,	 ανήκει	 σε	 διαφορετικό	 αφηγηματικό	 επί-
πεδο	από	αυτό	του	ήρωα,	είναι	δηλαδή	εξωδιηγητικός,	γιατί	η	πράξη	της	αφήγησης	
είναι	 εξωτερική,	 ενώ,	ως	 ήρωας,	 είναι	 ενδοδιηγητικός,	 αφού	βρίσκεται	 μέσα	 στην	
ιστορία.	 Στην	 εγκιβωτισμένη	 ιστορία	 του	 μοναχού	 Σισώη	 η	 αφήγηση	 είναι	
τριτοπρόσωπη.	
Ο	αφηγητής	εμφανίζεται	ως	ώριμος	δικηγόρος,	που	αφηγείται	 τις	αναμνήσεις	από	
την	 εφηβική	 του	 ηλικία,	 εστιάζοντας	 σε	 ένα	 επεισόδιο	 το	 οποίο	 θεωρεί	
αποφασιστικής	 σημασίας	 για	 τη	 μετέπειτα	 ζωή	 του.	 Έτσι,	 κινείται	 σε	 δύο	 χρονικά	
επίπεδα,	στο	παρόν	και	στο	παρελθόν.	Το	παρόν	του	αφηγητή	παρουσιάζεται	στον	
πρόλογο	 και	 στον	 επίλογο	 του	 διηγήματος	 (ενότητες	 1,	 8),	 ενώ	 η	 αναδρομή	 στο	
παρελθόν	περιλαμβάνεται	στο	κύριο	μέρος	(ενότητες	2	–7).		
Η	εστίαση	στο	διήγημα	είναι	εσωτερική,	γιατί	ο	αφηγητής	λειτουργεί	ως	ήρωας	της	
ιστορίας.	 Στον	 πρόλογο	 και	 στον	 επίλογο	 ο	 αφηγητής	 εστιάζει	 από	 την	 προοπτική	
του	 παρόντος,	 δηλαδή	 του	 ώριμου	 δικηγόρου.	 Στον	 πρόλογο,	 με	 αφόρμηση	 ένα	
συγκεκριμένο	περιστατικό	του	παρελθόντος,	αφηγείται	σύντομα	τα	επόμενα	στάδια	
της	 ζωής	 του	μέχρι	 την	 τωρινή	 του	 κατάσταση.	 Στον	 επίλογο	 κρίνει,	 με	 την	ώριμη	
προοπτική	του,	τις	λαθεμένες	επιλογές	και	την	αρνητική	επίδραση	που	είχαν	αυτές	
στη	ζωή	του.	
Τα	γεγονότα	του	κύριου	μέρους,	που	παρουσιάζονται	αναδρομικά,	απέχουν	χρονικά	
από	το	παρόν	του	αφηγητή.	Η	χρονική	αυτή	απόσταση	συντελεί,	ώστε	ο	αφηγητής	
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να	τα	εστιάζει	και	πάλι	από	την	προοπτική	του	παρόντος	και	της	ώριμης	εμπειρίας	
που	 έχει	 στο	 μεταξύ	 αποκτήσει.	 Εμπλέκει,	 δηλαδή,	 στην	 αφήγηση	 σχόλια	 και	
σκέψεις	 που	 στηρίζονται	 στη	 μετέπειτα	 εμπειρία	 του	 για	 τα	 όσα	 συνέβησαν	 στο	
παρελθόν.	Η	εσωτερική	αυτή	εστίαση	μέσω	του	αφηγητή	είναι	η	κυρίαρχη.	Μερικές	
φορές	όμως	ο	αφηγητής	επιλέγει	να	αφηγηθεί	τα	γεγονότα	από	την	προοπτική	του	
παρελθόντος,	 περιορίζοντας	 τις	 πληροφορίες	 του	σε	όσα	μόνο	 γνώριζε	ως	βοσκός	
(εσωτερική	 εστίαση	 μέσω	 του	 ήρωα).	 Ο	 ίδιος	 λοιπόν	 καλύπτει	 ουσιαστικά	 δύο	
διαφορετικές	 προοπτικές,	 του	 εαυτού	 του	 ως	 αφηγητή	 και	 ως	 ήρωα.	 Αυτό	
δημιουργεί	τη	διπλή	υπόσταση	του	αφηγητή,	όπως	έχει	τονιστεί	από	την	κριτική.	
Οι	 εναλλαγές	 της	 εστίασης	 στην	 αναδρομική	 αφήγηση	 φανερώνουν	 σύνθετη	
τεχνική.	 Επειδή	 η	 εσωτερική	 εστίαση	 γίνεται	 κανονικά	 μέσω	 του	 αφηγητή,	 θα	
μειωνόταν	 η	 αγωνία	 για	 την	 έκβαση	 της	 ιστορίας,	 αφού	 το	 γεγονός	 ότι	 ο	 ίδιος	
γνωρίζει	το	τέλος	της,	ασφαλώς,	επηρεάζει	την	αφήγησή	του.	Υιοθετώντας	λοιπόν	ο	
αφηγητής	 την	 προοπτική	 του	 ήρωα,	 παρασιωπά	 κάποια	 πράγματα,	 προκαλώντας	
απορίες,	 μυστήριο,	 αγωνία.	 Στις	 περιπτώσεις	 πάλι	 που	 εστιάζει	 ως	 ώριμος	
δικηγόρος,	δεν	αφηγείται	μόνο	τις	ενέργειες	του	εαυτού	του	ως	ήρωα,	αλλά	αναλύει	
και	τις	προθέσεις	που	είχε,	εξηγεί	τα	διλήμματα	που	αντιμετώπισε	και	επιχειρεί	να	
αιτιολογήσει	τις	επιλογές	του.	Έτσι	αποδίδει	το	κλίμα	εσωτερικής	έντασης	του	ήρωα,	
πετυχαίνοντας	 να	 διατηρήσει	 αμείωτο	 το	 ενδιαφέρον	 για	 την	 ιστορία	 που	
αφηγείται.	
Στην	προοπτική	του	ώριμου	δικηγόρου	κανονικά	αποδίδονται	τα	αφηγηματικά	μέρη,	
οι	περιγραφές	 και	 τα	σχόλια,	 ενώ	στην	προοπτική	 του	βοσκού	 τα	διαλογικά	μέρη.	
Με	 την	 εναλλαγή	 όμως	 της	 εστίασης,	 εντοπίζονται	 και	 άλλα	 σημεία	 στην	
αναδρομική	 αφήγηση	 στα	 οποία	 κυριαρχεί	 η	 προοπτική	 του	 βοσκού.	 Τέτοια,	 για	
παράδειγμα,	είναι:	
α)	 Στην	 περιγραφή	 της	 ζωής	 του	 βοσκού	 μέσα	 στη	 φύση	 (δεύτερη	 ενότητα),	
κυριαρχεί	 η	 προοπτική	 του,	 για	 να	 παρουσιαστεί	 με	 ζωντάνια	 και	 πιστότητα	 ο	
τρόπος	με	τον	οποίο	αυτός	βίωνε	τη	φύση,	το	χρόνο	και	τον	εαυτό	του	ως	«φυσικό	
άνθρωπο»,	και	γενικά	για	να	αποδοθεί	η	ευτυχία	του.	Ο	αφηγητής	όμως	στο	σημείο	
αυτό	 δεν	 περιορίζεται	 μόνο	 στην	 προοπτική	 του	 βοσκού,	 αλλά	 εμπλέκει	 και	 την	
προοπτική	 του	 παρόντος,	 για	 να	 αναδείξει	 πιο	 έντονα	 την	 αντίθεση	 ανάμεσα	 στη	
φυσική	ζωή	και	στην	απομάκρυνση	από	αυτή.	Η	περιγραφή	επίσης	της	ιδιοκτησίας	
του	 κυρ	 Μόσχου,	 καθώς	 και	 της	 ομορφιάς	 της	 Μοσχούλας	 γίνεται	 από	 την	
προοπτική	του	ώριμου	αφηγητή.	
β)	 Στους	 διάλογους	 της	 τρίτης	 ενότητας,	 η	 προοπτική	 είναι	 του	 βοσκού.	 Στο	
επεισόδιο	 με	 το	 σουραύλι,	 ο	 αφηγητής	 υιοθετεί	 την	 άγνοια	 του	 βοσκού,	
φανερώνοντας	έτσι	την	ειρωνεία	του	(«αλλά	δεν	ηξεύρω	πώς	της	εφάνη	η	τέχνη	μου	
η	αυλητική»).	
γ)	 Στο	μπάνιο	 του	βοσκού	στη	θάλασσα	 (τέταρτη	 ενότητα),	 η	 προοπτική	 είναι	 του	
βοσκού,	για	να	αποδοθεί	η	 ταύτισή	του	με	 το	φυσικό	στοιχείο	 («εφανταζόμην	τον	
εαυτόν	μου	ως	να	ήμην	εν	με	το	κύμα,	ως	να	μετείχον	της	φύσεως	αυτού»).	Υπάρχει	
όμως	 στο	 σημείο	 αυτό	 και	 η	 παρέμβαση	 της	 προοπτικής	 του	ώριμου	 αφηγητή.	 Η	
περιγραφή	 επίσης	 της	 θάλασσας	 (4η	 ενότητα)	 και	 της	 Μοσχούλας	 (5η	 ενότητα)	
γίνεται	από	την	προοπτική	του	ώριμου	αφηγητή.	
δ)	Παρουσιάζοντας	τα	διλήμματα	του	ήρωα	 (πέμπτη	ενότητα),	ο	αφηγητής	βασικά	
υιοθετεί	την	προοπτική	του,	παρεμβαίνοντας	όμως	με	σχόλια.	Το	ίδιο	ισχύει	και	για	
την	έκτη	ενότητα.	
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ε)	Στη	σκηνή	της	διάσωσης	(έβδομη	ενότητα),	η	προοπτική	είναι	του	βοσκού,	για	να	
δοθεί	 ένταση	 στη	 δράση	 και	 να	 αναδειχθεί	 το	 στοιχείο	 της	 αγωνίας.	 Στις	 δύο	
τελευταίες	παραγράφους	(«Ησθάνθην	ότι	προσεκολλάτο	...	το	ίδιον	όνειρόν	του»),	ο	
αφηγητής	επανέρχεται	στο	παρόν	της	αφήγησης,	για	να	κρίνει	το	περιστατικό	με	την	
ώριμη	εμπειρία	και	γνώση	του.		
Γενικά,	η	υιοθέτηση	της	προοπτικής	του	βοσκού	γίνεται	με	το	τέχνασμα	της	δήθεν	
άγνοιας	περισσότερων	στοιχείων	από	όσα	γνώριζε	ο	νεαρός	βοσκός.	Αυτό	φαίνεται	
και	από	τη	συνεχή	χρήση	τού	«δεν	ηξεύρω»	ή	άλλων	συνώνυμων	εκφράσεων	(σ.167:	
«δεν	ήξευρα	τι	να	είπω»,	«δεν	ηξεύρω	πώς	της	ήλθε»,	σ.168:	«δεν	ηξεύρω	πώς	της	
εφάνη»,	σ.171:	«δεν	θα	ερριψοκινδύνευα	...	εάν	ήξευρα»,	σ.172:	«δεν	ηξεύρω	πώς,	
υπήρξα	 σκαιός	 και	 άτολμος»,	 σ.174:	 «ούτε	 μου	 ήλθε	 τότε	 η	 ιδέα»,	 σ.175:	 «δεν	
ηξεύρω	αν	η	κόρη	η	λουσμένη	εις	την	θάλασσαν	ήκουσε	την	φωνήν».	σ.	178:	«δεν	
ηξεύρω	τι	γίνεται	τώρα»).	
Συμπερασματικά,	 στο	 διήγημα	 κυριαρχεί	 η	 προοπτική	 του	 παρόντος,	 η	 οποία	
εκτείνεται	και	στο	μέλλον,	αφού	ο	αφηγητής	αποκλείει	κάποια	μελλοντική	αλλαγή	
της	ζωής	του	προς	το	καλύτερο	(«διαπορώ	μέσα	μου	αν	τα	δύο	δεν	είχαν	μεγάλην	
συγγένειαν,	και	αν	δεν	ήσαν	ως	"σχοίνισμα	κληρονομιάς"	δι’	εμέ»).	Η	παρουσίαση	
του	 παρελθόντος	 από	 την	 προοπτική	 του	 παρόντος	 και	 του	 μέλλοντος	 αποτελεί	
δραματική	ειρωνεία.	

	
Ο	λόγος	του	αφηγητή	–	Αφηγηματικοί	τρόποι:	

Το	διήγημα	αρχίζει	και	τελειώνει	με	εισαγωγικά,	πράγμα	που	δηλώνει	μεταφορά	σε	
ευθύ	 λόγο	 της	 αφήγησης	 κάποιου	 άλλου	 προσώπου	 από	 το	 συγγραφέα.	 Αυτό	
ενισχύεται	 και	 από	 τη	 φράση	 στο	 τέλος	 «διά	 την	 αντιγραφήν»,	 που	 αποτελεί	
στοιχείο	πλαστοπροσωπίας.	
Το	 διήγημα	 είναι	 ένας	 αφηγηματικός	 μονόλογος.	 Όμως	 ο	 αφηγητής	 δεν	
περιορίζεται	 μόνο	 στην	 έκθεση	 γεγονότων.	 Η	 αφήγησή	 του	 διακόπτεται,	 από	
εκτενείς	 περιγραφές	 του	 χώρου	 (το	 «κατάμερον»,	 η	 θάλασσα,	 ο	 βράχος,	 το	
θαλάσσιο	άντρο,	 το	κτήμα	του	κυρ	Μόσχου	κ.ά.)	 και	 των	προσώπων	 (του	βοσκού,	
της	Μοσχούλας,	της	Μοσχούλας	στο	νερό).	Η	αφήγηση	διακόπτεται	επίσης	και	από	
σχόλια	του	αφηγητή	(«Δεν	θα	ερριψοκινδύνευα	να	έλθω	τόσον	σιμά	...	εάν	ήξευρα	
ότι	 εσυνήθιζε	 να	λούεται	 και	 την	 νύκτα»,	«Εντοσούτω	όσον	αθώος	και	αν	ήμην,	η	
περιέργεια	δεν	μου	έλειπε»	κ.ά.).	Η	περιγραφή	και	το	σχόλιο	αναστέλλουν	τη	δράση.	
Γενικά,	αποτελούν	μη	χρονικά	στοιχεία	της	αφήγησης.	Υπάρχουν,	επίσης,	ελάχιστοι	
διάλογοι,	 που	αποδίδονται	στη	δημοτική	 και	 έχουν	φυσικότητα	 και	 ζωντάνια.	Δεν	
προωθούν	 τη	 δράση,	 αλλά	 συντελούν	 στην	 ψυχογράφηση	 των	 προσώπων.	
Συγκεκριμένα,	 στην	 τρίτη	 ενότητα	 αποδίδουν	 έμμεσα	 την	 ερωτική	 έλξη	 των	 δύο	
εφήβων,	ενώ	στην	έβδομη	την	αναστάτωση	και	τον	πανικό	του	βοσκού.	
Στον	 αφηγηματικό	 μονόλογο	 εντοπίζονται	 επίσης	 φράσεις	 σε	 ευθύ	 λόγο	 μέσα	 σε	
εισαγωγικά,	που	αποδίδουν	κανονικά	σκέψεις	ή	επιθυμίες	του	ήρωα:	«Αυτή	δεν	θ’	
αργήση,	 έλεγα	 μέσα	 μου�	 τώρα	 θα	 κολυμπήσει,	 θα	 ντυθεί	 και	 θα	 φύγει	 ...	 Θα	
τραβήξη	 αυτή	 το	 μονοπάτι	 της	 κ’	 εγώ	 τον	 κρημνό	 μου!..».	 Σε	 εισαγωγικά	 επίσης	
μεταφέρει	 ο	 αφηγητής	 ιδιωματικές	 λέξεις	 («παραγυιός»,	 «αρμυρίσουν»,	
«ελιμπίστηκα»,	«εσχοινιάσθη»),	υιοθετώντας	το	ιδίωμα	του	βοσκού	και,	επομένως,	
την	προοπτική	του.	
Σε	εισαγωγικά	υπάρχουν	ακόμα	ρητορικές	αναφωνήσεις,	που	ονομάζονται	από	την	
κριτική	υποκατάστατος	λόγος:	«Ω!	πώς	θα	εξαφνίζετο.	Θα	ετρόμαζεν	ευλόγως	...,	και	
τότε	 αλλίμονον	 εις	 τον	 μικρόν	 βοσκόν!»,	 «Αλλά	 και	 αν	 το	 ήξευρα	 πού	 να	 το	
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συλλογισθώ!»,	 «Να	 εκινδύνευεν	 έξαφνα!	 Να	 έβαζε	 μία	 φωνή!	 Να	 έβλεπε	 κανένα	
ροφόν	 εις	 τον	 πυθμένα	 ...	 και	 να	 εφώναζε	 βοήθειαν	 ...».	 Ο	 υποκατάστατος	 λόγος	
δηλώνει	 σύμπτωση	 των	 προοπτικών	 αφηγητή	 και	 βοσκού.	 Ο	 αφηγητής	 ταυτίζεται	
συναισθηματικά	με	το	βοσκό,	θυμάται	δηλαδή	με	ένταση	τα	συναισθήματά	του	σε	
εκείνη	 την	 περίσταση.	 Ο	 λόγος	 αυτός	 αποτελεί	 γενικά	 στη	 διηγηματογραφία	
μεταβατικό	στάδιο	προς	τον	ελεύθερο	πλάγιο	λόγο.	
Στο	διήγημα	υπάρχει,	 τέλος,	 και	εσωτερικός	μονόλογος	 («Τάχα	η	μοναδική	εκείνη	
περίστασις	 ....	 μ’	 έκαμε	 να	 μη	 γίνω	 κληρικός;	 Φευ!	 ακριβώς	 η	 ανάμνησις	 εκείνη	
έπρεπε	να	με	κάμη	να	γίνω	μοναχός»).	
	
Ο	χρόνος:	

Με	 χρονική	 αφετηρία	 το	 παρόν,	 ο	 αφηγητής	 ανατρέχει	 στο	 παρελθόν,	 για	 να	
αφηγηθεί	μία	 ιστορία	 της	εφηβείας	 του,	και	στο	 τέλος	επανέρχεται	στο	παρόν.	Το	
μεγαλύτερο	μέρος	της	αφήγησης	καταλαμβάνει	η	εξιστόρηση	του	παρελθόντος.	Το	
κεντρικό	επεισόδιο	που	παρουσιάζεται	ως	ανάμνηση	προσδιορίζεται	χρονικά	με	την	
αναφορά	στο	παρόν	του	αφηγητή,	στα	τμήματα	της	εισαγωγής	και	του	επιλόγου.	
Το	 παρόν	 του	 αφηγητή	 δεν	 προσδιορίζεται	 χρονικά.	 Ο	 χρόνος	 της	 ιστορίας	 όμως	
παρουσιάζεται	 καθορισμένος	 («το	 θέρος	 εκείνο	 του	 έτους	 187...»),	 υπακούοντας	
στις	 ρεαλιστικές	 επιταγές	 της	 διηγηματογραφίας	 της	 εποχής.	 Υπάρχουν	 και	 άλλοι	
χρονικοί	εντοπισμοί	(«Αύγουστος»,	«εσπέρα»),	στην	ουσία	όμως	η	χρονολογία	είναι	
συμβατική.	
Στο	 επίπεδο	 της	 αφήγησης,	 η	 χρονική	 τάξη	 της	 ιστορίας	 δεν	 είναι	 ομαλή,	 γιατί	 η	
σειρά	 των	 γεγονότων	 διαταράσσεται	 με	 αναδρομές	 στο	 παρελθόν	 και	 προλήψεις.	
Διαταράσσεται	επίσης	και	η	χρονική	συχνότητα	στα	σημεία	της	αφήγησης	στα	οποία	
χρησιμοποιείται	η	συμπερίληψη	 (θαμιστική	αφήγηση).	 Ενώ	η	διάρκεια	 του	κύριου	
επεισοδίου	είναι	κανονικά	μικρή,	η	αφήγηση	τη	διαστέλλει	με	επιβραδύνσεις,	που	
οφείλονται	 σε	 περιγραφές,	 σχόλια,	 αναδρομές.	 Ακόμα,	 οι	 συνεχείς	 εναλλαγές	 της	
εστίασης	 από	 το	 παρόν	 στο	 παρελθόν,	 με	 τη	 διαφορετική	 για	 την	 κάθε	 χρονική	
βαθμίδα	 σημασιοδότηση,	 αναδεικνύουν	 την	 αντίθεση	 ανάμεσά	 τους,	 που	 είναι	
κυρίαρχη	στο	διήγημα.	Η	δυσκολία,	τέλος,	στη	διάκριση	της	χρονικής	απόστασης	της	
αναδρομής	 από	 το	 παρόν	 και	 της	 διάρκειάς	 της	 οδηγεί	 στη	 λεγόμενη	αχρονία	 (η	
αφήγηση	γίνεται	σχεδόν	αυτόνομη	σε	σχέση	με	το	χρόνο).	
Συγκεκριμένα,	οι	κυριότερες	τεχνικές	σε	σχέση	με	το	χρόνο	είναι:		
Στην	πρώτη	ενότητα:	α)	Πρόληψη,	πρόωρη	δηλαδή	αναφορά	του	αφηγητή	σε	ένα	
γεγονός	 που	 θα	 αφηγηθεί	 αργότερα:	 «Την	 τελευταίαν	 φοράν	 όπου	 εγεύθην	 την	
ευτυχίαν	 ήτον	 το	 θέρος	 εκείνο	 του	 έτους	 187...».	 β)	Αναδρομή	 στο	 παρελθόν	 με	
αναφορά	 στα	 σημαντικότερα	 στάδια	 της	 ζωής	 του	 αφηγητή	 που	 οδήγησαν	 στη	
μετεξέλιξή	 του	 από	 βοσκό	 σε	 δικηγόρο,	 γ)	 Περίληψη:	 περιληπτική	 αφήγηση	 των	
σταδίων	αυτών,	 δ)	Επιβράδυνση	 με	 την	 εγκιβωτισμένη	αφήγηση	 της	 ιστορίας	 του	
Σισώη,	 η	 οποία	 αποτελεί	 επίσης	 αναδρομή	 στο	 παρελθόν.	 Γενικά,	 στον	 πρόλογο	
υπάρχει	 διαταραχή	 της	 χρονικής	 σειράς	 (πρόληψη,	 αναδρομή)	 και	 της	 διάρκειας	
(περίληψη,	επιβράδυνση).	
Στη	δεύτερη	ενότητα:	α)	Πρόληψη:	«Η	τελευταία	χρονιά	που	ήμην	ακόμη	φυσικός	
άνθρωπος	 ήτον	 το	 θέρος	 εκείνο	 του	 έτους	 187...».	 β)	 Συμπερίληψη	 ή	 θαμιστική	
αφήγηση	 (αφήγηση	μία	φορά	και	σε	χρόνο	παρατατικό	αυτού	που	γινόταν	πολλές	
φορές),	 κατά	 την	 οποία	 δίνεται	 η	 εντύπωση	 της	 επανάληψης	 γεγονότων	 με	 την	
αναφορά	 σε	 εθιμικές	 εργασίες	 (όργωμα,	 σπορά,	 τρύγος	 κ.ά.).	Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	
δηλώνεται	 η	 τυπικότητα	 της	 αγροτικής	 ζωής,	 η	 οποία	 συντίθεται	 από	
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επαναλαμβανόμενα	 γεγονότα	 στο	 χώρο	 (συνάρτηση	 χρόνου	 από	 το	 χώρο).	 Η	
τυπικότητα	 αυτή	 συμβολίζει	 κάτι	 βαθύτερο	 που	 σχετίζεται	 με	 τη	 νοσταλγία	 μίας	
ζωής	 αδιατάρακτης	 μέσα	 στη	 φύση.	 Η	 «φυσική	 ζωή»	 παρουσιάζεται	 έτσι	 σαν	 το	
αποτέλεσμα	 μίας	 σειράς	 επαναλαμβανόμενων	 πράξεων	 και	 καταστάσεων	 σε	 έναν	
εξιδανικευμένα	 τόπο	 και	 σε	 απροσδιόριστο	 χρόνο,	 γ)	 Επιβράδυνση,	 με	 την	
περιγραφή:	 i)	 του	Ξάρμενου	και	των	χαμηλότερων	περιοχών	με	τους	ελαιώνες	και	
τα	 αμπέλια,	 ii)	 του	 κτήματος	 του	 κυρ	 Μόσχου,	 iii)	 της	 Μοσχούλας.	 Γενικά,	 στην	
ενότητα	 αυτή	 παρατηρούνται	 διακυμάνσεις	 στη	 χρονική	 σειρά	 (πρόληψη),	 στη	
διάρκεια	(επιβραδύνσεις)	αλλά	και	στη	χρονική	συχνότητα	(θαμιστική	αφήγηση).		
Μετά	τις	αόριστα	επαναλαμβανόμενες	πράξεις	της	δεύτερης	ενότητας,	ο	αφηγητής,	
στην	 τρίτη	 ενότητα,	 αναφέρεται	 σε	 γεγονότα	 συγκεκριμένα	 (σ.	 166:	 «Μίαν	
ημέραν...»,	 σ.167:	 «Μίαν	 άλλην	 ημέραν...»).	 Από	 την	 ενότητα	 αυτή.	 στην	 οποία	 ο	
αφηγητής	παρουσιάζει	τις	ευκαιρίες	συνομιλίας	του	με	τη	Μοσχούλα,	και	μέχρι	το	
τέλος	της	αναδρομικής	αφήγησης,	η	χρονική	σειρά	είναι	γενικά	ομαλή	–	με	εξαίρεση	
κάποιες	σύντομες	αναχρονίες.	Η	χρονική	διάρκεια	όμως	επιβραδύνεται	εξαιτίας	των	
περιγραφών	 και	 των	 σχολίων	 του	 αφηγητή.	 Μεταξύ	 της	 τρίτης	 και	 της	 τέταρτης	
ενότητας	 μεσολαβεί	 αφηγηματικό	 κενό,	 που	 χρονικά	 αντιστοιχεί	 με	 έλλειψη,	
παράλειψη	 δηλαδή	 γεγονότων	 που	 συνέβησαν	 στο	 ενδιάμεσο	 διάστημα	 («Μίαν	
εσπέραν...»).	
Στην	 τέταρτη	 ενότητα,	 εντοπίζονται:	 α)	 επιβράδυνση,	 με	 την	 περιγραφή	 του	
θαλασσινού	 τοπίου,	 β)	 σύντομη	 αναδρομή	 στην	 κλοπή	 του	 κουδουνιού	 της	
κατσίκας.	
Στην	πέμπτη	ενότητα,	παρατηρούμε:	α)	επιβράδυνση	της	αφήγησης	από	τα	σχόλια	
του	αφηγητή	που	σχετίζονται	με	 τα	διλήμματά	 του:	«Ήτον	αδύνατο,	 καθώς	εκείνη	
έβλεπε	προς	το	μέρος	μου,	να	φύγω	αόρατος».	«Το	ανάστημά	μου	θα	διεγράφετο	...	
επάνω	 του	 βράχου»,	 «Το	 σχέδιον	 τούτο	 αν	 το	 εξετέλουν,	 θα	 ήτον	 μέγας	 κόπος,	
αληθής	άθλος».	«Εντοσούτω	όσον	αθώος	και	αν	ήμην,	η	περιέργεια	δεν	μου	έλειπε»	
κ.ά.	β)	Αναδρομή	στο	παρελθόν:	η	αναφορά	στο	Σισώη	και	στις	συμβουλές	του.	
Στην	 έβδομη	 ενότητα,	 ο	 χρόνος	 κυλάει	 γραμμικά,	 εκτός	 από	 τις	 δύο	 τελευταίες	
παραγράφους,	 στις	 οποίες	 υπάρχει:	 α)	αναδρομή	 στο	 παρελθόν,	 με	 αφετηρία	 το	
παρόν	του	αφηγητή	(«Κανείς	ιδιοτελής	λογισμός	δεν	υπήρχε	την	στιγμήν	εκείνην	εις	
το	 πνεύμα	 μου»),	 β)	 πρόληψη	 μέσα	 στην	 αναδρομή	 («Ποτέ	 δεν	 θα	 εζήτουν	
αμοιβήν»),	γ)	πρόληψη	(«Επί	πόσον	ακόμη	θα	το	ενθυμούμαι	εκείνον	το	αβρόν,	το	
απαλόν	σώμα...»).	
Στην	 όγδοη	 ενότητα,	 υπάρχει:	 α)	 περίληψη	 στις	 τρεις	 πρώτες	 παραγράφους,	 β)	
αναδρομές:	η	αναφορά	στο	Σισώη	και	στα	λόγια	του,	η	αναφορά	στο	σκοινί	με	το	
οποίο	πνίγηκε	η	κατσίκα.	
Γενικά,	στο	διήγημα	δε	δίνεται	σαφής	εντύπωση	της	χρονικής	ροής,	όπως	απαιτούν	
οι	κανόνες	του	ρεαλισμού.	Η	μεγάλη	χρονική	απόσταση	της	ιστορίας	από	το	παρόν	
του	 αφηγητή	 και	 η	 απροσδιόριστη	 διάρκεια	 της	 συντελούν	 στη	 χρονική	 αοριστία.	
Ιδιαίτερα	στην	περιγραφή	της	ζωής	του	βοσκού	δίνεται	η	εντύπωση	της	αχρονίας	ή	
της	 κυκλικότητας	 του	 χρόνου	 (ποιμενικός	 χρόνος),	 που	 είναι	 χαρακτηριστικό	 της	
ποίησης.	Με	τον	τρόπο	αυτό	ο	συγγραφέας	πετυχαίνει	να	δώσει	στη	ζωή	αυτή,	σε	
συνδυασμό	 και	 με	 την	 περιγραφή	 του	 τοπίου,	 τα	 χαρακτηριστικά	 της	 μυθικής	
Αρκαδίας	ή	του	παραδείσου,	με	κυρίαρχη	την	ονειρική	διάσταση.	Παράλληλα	όμως,	
η	αντιπαράθεση	του	παρελθόντος	με	το	παρόν	αναδεικνύει	τη	φθορά	που	επιφέρει	
ο	 χρόνος,	 η	 οποία	 γίνεται	 εντονότερα	 αισθητή	 με	 την	 απομάκρυνση	 από	 το	
παραδείσιο	αυτό	περιβάλλον.	Το	ευτυχισμένο	παρελθόν	αντιπαραβάλλεται	συνεχώς	
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με	 το	 δυστυχισμένο	 παρόν,	 όπως	 αυτό	 διαγράφεται	 στην	 πρώτη	 και	 στην	 όγδοη	
ενότητα,	 αναδεικνύοντας	 τους	 θεματικούς	 άξονες	 παρελθόν	 –	 παρόν	 ως	 τους	
βασικότερους	του	διηγήματος.	
	
Τα	πρόσωπα	και	η	δράση	τους:	

Η	 υπόθεση	 του	 διηγήματος	 είναι	 απλή,	 η	 εξωτερική	 δράση	 και	 η	 πλοκή	 υποτυ-
πώδεις.	 Το	 βάρος	 πέφτει	 κυρίως	 στο	 συναισθηματικό	 και	 ιδεολογικό	 κόσμο	 του	
πρωταγωνιστή,	στα	διλήμματα,	στις	εσωτερικές	συγκρούσεις	και	αντιφάσεις	του,	η	
δράση	 δηλαδή	 είναι	 εσωτερικευμένη.	Κεντρικό	 επεισόδιο	 του	 διηγήματος	 είναι	 η	
διάσωση	 της	 Μοσχούλας	 από	 το	 βοσκό,	 γεγονός	 που	 υπήρξε	 γι’	 αυτόν	
ανεπανάληπτη	 εμπειρία.	 Ο	 αφηγητής	 προχωρεί	 με	 επιβραδύνσεις	 στην	 αφήγησή	
του,	 δίνοντας	 πρώτα	 πληροφορίες	 για	 το	 περιβάλλον	 και	 τους	 ήρωες	 και	
διαγράφοντας	 το	 πλαίσιο	 της	 δράσης	 τους.	 Ουσιαστικά,	 μοναδικός	 ήρωας	 της	
ιστορίας	 είναι	 ο	 βοσκός,	 ενώ	 η	Μοσχούλα,	 αν	 και	 αποτελεί	 την	 αιτία	 της	 πλοκής,	
παραμένει,	 στην	 ουσία,	 πρόσωπο	 παθητικό.	 Τα	 διάφορα	 τεχνάσματα	 που	
χρησιμοποιούνται	 στην	 αφήγηση	 και	 τα	 οποία	 σχετίζονται	 με	 τη	 δράση	 και	 την	
πλοκή	 (προοικονομίες,	 δραματικά	 απρόοπτα,	 προσημάνσεις,	 παρασιωπήσεις,	
επιβραδύνσεις),	 αντί	 να	 συντελούν	 στην	 πλήρη	 κατανόηση	 των	 κινήτρων	 και	 των	
επιλογών	του	ήρωα,	συχνά	τα	συσκοτίζουν,	γιατί	έχουν	σχέση	και	με	τον	αντιφατικό	
εσωτερικό	του	κόσμο.	
Η	δράση	ξεκινά	ουσιαστικά	από	την	τρίτη	ενότητα,	με	την	εξαφάνιση	της	κατσίκας,	
που	 αποτελεί	 στοιχείο	 πλοκής.	 Προηγήθηκε	 όμως	 η	 αναφορά	 του	 αφηγητή	 στην	
ομωνυμία	 κατσίκας	 και	 κοπέλας,	 που	 αποτελεί	 επίσης	 στοιχείο	 πλοκής,	 γιατί,	 σε	
συνδυασμό	 με	 την	 εξαφάνιση	 του	 ζώου,	 γίνεται	 αφορμή	 του	 πρώτου	 διαλόγου	
ανάμεσα	στο	βοσκό	και	στη	Μοσχούλα.	Επειδή	η	κοπέλα	αποτελεί	ένα	απλησίαστο	
όνειρο,	ο	βοσκός	την	υποκαθιστά	στην	αγάπη	του	με	την	κατσίκα	(υποκατάσταση).	Η	
ξαφνική	 εμφάνιση	 της	Μοσχούλας	στο	παράθυρο	αποτελεί	δραματικό	απρόοπτο.	
Ακολουθεί	 και	 άλλο	 στοιχείο	 πλοκής,	 το	 σφύριγμα	 από	 το	 βοσκό	 του	 «αιπολικού	
άσματος»,	 που	 προκαλεί	 τη	 δεύτερη	 συνομιλία.	 Παρά	 το	 ότι	 οι	 διάλογοι	 δεν	
προωθούν	άμεσα	τη	δράση,	αποκαλύπτουν	όμως	την	ερωτική	επιθυμία	του	βοσκού,	
ώστε	να	παρουσιαστούν	στη	συνέχεια	με	αληθοφάνεια	οι	εσωτερικές	συγκρούσεις	
του	και	η	δύναμη	του	γυναικείου	«πειρασμού».	
Στην	τέταρτη	ενότητα,	 το	κατέβασμα	του	κοπαδιού	στην	ακρογιαλιά	είναι	στοιχείο	
πλοκής,	γιατί	θα	κάνει	τον	νέο	να	«λιμπιστεί»	τη	θάλασσα	(«...	καθώς	είχα	κατεβάσει	
...	τα	γίδια	μου	δια	ν’	"αρμυρίσουν"	εις	την	θάλασσαν»).	Η	ομορφιά	της	θάλασσας,	
την	 ώρα	 του	 δειλινού,	 αποτελεί	 πρόκληση	 και	 το	 μπάνιο	 θα	 γίνει	 αιτία	
καθυστέρησης,	ώστε	να	προλάβει	 το	βοσκό	στην	παραλία	η	Μοσχούλα	 (το	μπάνιο	
είναι	στοιχείο	πλοκής).	Το	σκηνικό	με	το	βράχο	και	 το	άντρο	έχει	λειτουργικότητα,	
γιατί	εκεί	θα	εξελιχθεί	η	δράση	τού	κυρίως	επεισοδίου.	Στη	διάρκεια	του	μπάνιου,	η	
απόλαυση	 συνοδεύεται	 από	 ανησυχία	 για	 το	 κοπάδι,	 η	 οποία	 προϊδεάζει	 για	 το	
δίλημμα	του	βοσκού	ανάμεσα	στην	επιθυμία	και	στο	καθήκον,	που	θα	παρουσιαστεί	
στη	συνέχεια	(«Δεν	θα	μου	έκανε	ποτέ	καρδιά	να	έβγω	από	την	θάλασσαν	...	αν	δεν	
είχον	 την	 έννοιαν	 του	 κοπαδιού	 μου»).	 Το	 δέσιμο	 της	Μοσχούλας	 στους	 θάμνους	
αποτελεί	προσήμανση,	μία	σύντομη	δηλαδή	νύξη,	η	σημασία	της	οποίας	θα	φανεί	
αργότερα,	για	το	οικτρό	της	τέλος	(«εφρόντισα	να	την	δέσω	μ’	ένα	σχοινάκι	εις	την	
ρίζαν	 ενός	 θάμνου»).	 Αποτελεί	 επίσης	 και	 στοιχείο	 πλοκής,	 γιατί	 το	 μπλέξιμο	 της	
κατσίκας	 στο	 σκοινί,	 με	 συνέπεια	 το	 βέλασμα,	 θα	 γίνει	 αιτία	 να	 αποκαλυφθεί	 η	
παρουσία	 του	 βοσκού	 και	 να	 κορυφωθεί	 η	 δράση.	 Επαναφέρει,	 τέλος,	 και	 το	
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σύμβολο	 του	 σκοινιού,	 το	 οποίο	 είχε	 παρουσιαστεί	 στην	 παρομοίωση	 της	
εισαγωγής.	
Η	 εμφάνιση	 της	 Μοσχούλας	 στην	 ακρογιαλιά,	 η	 παρουσία	 της	 οποίας	 γίνεται	
αντιληπτή	από	το	πλατάγισμα	του	νερού,	είναι	στοιχείο	πλοκής	που	κλιμακώνει	τη	
δράση.	 Το	 πλατάγισμα	 αποτελεί	 δραματικό	 απρόοπτο,	 που	 δημιουργεί	 ένταση	
(«ακούω	σφοδρόν	πλατάγισμα	 εις	 την	 θάλασσαν»),	 γιατί	 προκαλεί	 την	περιέργεια	
και	ξυπνά	την	επιθυμία	του	βοσκού,	ο	οποίος	δεν	έχει	αμφιβολία	για	την	ταυτότητα	
του	 προσώπου	 που	 έπεσε	 στο	 νερό.	 Οι	 ενδόμυχες	 σκέψεις	 και	 οι	 επιθυμίες	 του	
προδίδονται	 από	 τις	 ερωτικές	 συνδηλώσεις	 του	 αυτοχαρακτηρισμού	 «εγώ	 ο	
σατυρίσκος	του	βουνού».	Έτσι,	ενώ	σχεδίαζε	να	ανεβεί	να	μαζέψει	το	κοπάδι	του	και	
να	 φύγει,	 προτίμησε	 να	 παραμείνει	 και	 να	 ικανοποιήσει	 την	 περιέργειά	 του,	
ανεβαίνοντας	λίγα	βήματα	στο	βράχο,	σε	σημείο	όπου	μπορούσε	να	κατασκοπεύσει	
αθέατος.	Προηγουμένως	είχε	αναλύσει	με	λεπτομέρεια	τις	προθέσεις	του	(«Άνω	της	
κορυφής	 του	 βράχου	 θα	 έλυα	 την	Μοσχούλαν	 ...	 και	 με	 διακόσια	 ή	 περισσότερα	
βήματα	 θα	 επέστρεφα	 πλησίον	 εις	 το	 κοπάδι	 μου»).	 Η	 «απροσδόκητη»	 παρουσία	
όμως	τον	έκανε	να	αλλάξει	τα	σχέδιά	του	(«Έκαμα	δυο	τρία	βήματα	χωρίς	τον	ελάχι-
στον	 θόρυβον,	 ανερριχήθην	 εις	 τα	 άνω,	 έκυψα	 με	 άκραν	 προφύλαξιν	 ...	 και	 είδα	
πράγματι	 ότι	 η	 Μοσχούλα	 είχε	 πέσει	 αρτίως	 εις	 το	 κύμα	 γυμνή,	 κ’	 ελούετο»).	 Ο	
αφηγητής	παρουσιάζει	όχι	μόνο	 τα	 γεγονότα	αλλά	και	 τις	προθέσεις	 του,	που	δεν	
υλοποιήθηκαν,	για	να	υπογραμμίσει	τη	σύγκρουση	ανάμεσα	στην	πρόθεση	και	στην	
έκβαση,	στοιχείο	δραματικό,	που	θα	αξιοποιηθεί	και	στη	συνέχεια	αναδεικνύοντας	
τα	διλήμματα	του	βοσκού.	
Στις	 δύο	 επόμενες	 ενότητες	 παρουσιάζονται	 κλιμακούμενα	 η	 ένταση	 και	 τα	
διλήμματα	του	ήρωα.	Η	δράση	εσωτερικεύεται,	επικεντρώνει	στην	εσωτερική	πάλη	
του	ανάμεσα	στην	επιθυμία	να	απολαύσει	το	θέαμα	της	κοπέλας	και	στις	επιταγές	
των	 μοναχών	 για	 αποφυγή	 του	 γυναικείου	 πειρασμού.	 Πρόκειται	 για	 μία	 συνεχή	
παλινδρόμηση	ανάμεσα	στην	παραμονή	και	στη	φυγή,	στην	ερωτική	επιθυμία	και	
στην	 ενοχή	 της	 αμαρτίας	 (πρώτο	 δίλημμα).	 Παράλληλα,	 στις	 δικαιολογίες	 ή	 στις	
εξομολογήσεις	του	αφηγητή	για	τις	τότε	σκέψεις	και	ενέργειές	του	διακρίνεται	μία	
ειρωνεία	 που	 αποπροσανατολίζει,	 αντί	 να	 εξηγεί	 τις	 επιλογές	 του.	 Από	 τη	 μία	
πλευρά,	 δεν	 ήθελε	 να	 γίνει	 αντιληπτή	 η	 παρουσία	 του,	 είτε	 από	 φόβο	 μήπως	 η	
κοπέλα	πίστευε	ότι	είχε	«αθέμιτους	σκοπούς»	και	τρόμαζε,	όπως	και	έγινε,	είτε	από	
την	επιθυμία	του	να	τη	θαυμάζει	αθέατος.	Από	την	άλλη,	ο	φόβος	της	αμαρτίας	και	
του	πειρασμού	τον	έδιωχνε	μακριά.	Η	ιδέα	όμως	της	φυγής	δεν	ήταν	αυτό	που	κατά	
βάθος	επιθυμούσε,	γι'	αυτό	και	τελικά	έμεινε.	Οι	λόγοι	αυτής	της	επιλογής,	οι	οποίοι	
εξηγούνται	 από	 τον	 αφηγητή,	 παρουσιάζονται	 περισσότερο	 σαν	 αφελής	 προσπά-
θεια	του	βοσκού	να	καθησυχάσει	εκείνη	την	ώρα	τη	συνείδηση	του.	Δεν	μπορούσε	
να	φύγει,	όπως	ισχυρίζεται,	γιατί	έπρεπε	να	πατήσει	στην	κορυφή	του	βράχου	και	να	
λύσει	 στη	 συνέχεια	 την	 κατσίκα	 του,	 οπότε	 θα	 γινόταν	 αντιληπτός.	 Η	 πρώτη	
ενστικτώδης	σκέψη	 του	 να	αποκαλύψει	 την	παρουσία	 του	στη	Μοσχούλα,	 τελικά,	
δεν	πραγματοποιήθηκε.	Ως	αιτία	γι’	αυτό,	ο	αφηγητής	προβάλλει	 την	ατολμία	του	
(«δεν	ηξεύρω	πώς,	 υπήρξα	σκαιός	 και	άτολμος»).	 Στη	συνέχεια	δικαιολογείται	 για	
την	απόφασή	του.	Αρχικά	σκέφτηκε	ότι	ήταν	καλύτερα	να	περιμένει	μέχρι	να	φύγει	
η	κοπέλα	(«Αυτή	δεν	θ’	αργήση,	έλεγα	μέσα	μου�	τώρα	θα	κολυμπήση,	θα	ντυθή	και	
θα	φύγη...»).	Μία	άλλη	λύση,	να	κολυμπήσει	προς	την	αντίθετη	κατεύθυνση	και	να	
έρθει	από	την	άλλη	πλευρά	να	μαζέψει	το	κοπάδι	του,	απορρίπτεται	ως	επικίνδυνη	
για	την	ασφάλεια	του	κοπαδιού	του,	και	κυρίως	της	κατσίκας	του.	Έτσι	επανέρχεται	
στην	πρώτη	του	απόφαση	να	περιμένει	και,	αφού	δεν	έβλεπε	άλλη	λύση,	θεωρούσε	
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πως	είχε	τη	συνείδησή	του	καθαρή	(«Άλλως	ήμην	εν	συνειδήσει	αθώος»).	Ομολογεί	
όμως	 ότι	 η	 αθωότητα	 συγκρουόταν	 με	 την	 περιέργεια,	 που	 τον	 ώθησε	 να	 ανεβεί	
προς	 την	 κορυφή	 του	 βράχου	 για	 να	 απολαύσει	 καλύτερα	 το	 θέαμα.	 Με	 την	
ενέργειά	 του	 αυτή	 υποκύπτει	 στον	 πειρασμό	 («έκυψα	 να	 ίδω	 την	 κολυμβώσαν	
νεανίδα»),	παραμερίζοντας	τις	συμβουλές	του	Σισώη	και	του	παπα	–	Γρηγορίου.	Ο	
αφηγητής	αποτυπώνει	χωρίς	λογική	διευθέτηση	όλες	τις	σκέψεις	που	είχαν	περάσει	
εκείνη	τη	στιγμή	από	το	μυαλό	του,	για	να	αναδείξει	 τη	σύγκρουση	ανάμεσα	στην	
επιθυμία	και	στην	ενοχή.	Η	λεπτομερής	περιγραφή	των	ερωτικών	χαρακτηριστικών	
της	κοπέλας	φανερώνει	κλιμάκωση	της	ερωτικής	επιθυμίας.	Σε	αυτό	συντελούν	και	
οι	 παρασιωπήσεις,	 που	 αποδίδονται	 με	 αποσιωπητικά	 («ως	 πλέει	 ναυς	 μαγική,	 η	
ναυς	των	ονείρων...»).	Ο	βοσκός	απολαμβάνει	όσα	του	προσφέρουν	η	όραση	και	η	
φαντασία,	περνώντας	βαθμιαία	από	την	πραγματικότητα	στο	όνειρο.	Με	την	ώριμη	
προοπτική	 του	 όμως,	 ο	 αφηγητής	 παρατηρεί	 ότι	 υπήρχε	 τρόπος	 διαφυγής,	 αλλά	
εκείνη	την	ώρα	δεν	μπορούσε	να	σκεφτεί	λογικά,	κυριευμένος	από	την	έκσταση	της	
μαγικής	 εικόνας	 («Είχα	 μείνει	 χάσκων,	 εν	 εκστάσει,	 και	 δεν	 εσκεπτόμην	 πλέον	 τα	
επίγεια»).	
Και	στην	έκτη	ενότητα	τα	διλήμματα	κυριαρχούν.	Στις	σκέψεις	του	ήρωα,	η	πονηρία	
συναγωνίζεται	 την	 αφέλεια,	 ο	 ρεαλισμός	 τη	 διαφυγή	 στο	 όνειρο.	 Καθώς	
παρακολουθεί	 μαγεμένος,	 φαντάζεται	 σκηνές	 ηρωισμού	 κατά	 τις	 οποίες	 η	
Μοσχούλα	 κινδυνεύει	 να	πνιγεί	 και	 αυτός	 σπεύδει	 να	 τη	 σώσει	 («Να	 εκινδύνευεν	
έξαφνα!	 Να	 έβαζε	 μία	 φωνή!	 ...	 να	 εφώναζεν	 βοήθειαν!»).	 Η	 ευχή	 αποτελεί	
προσήμανση	για	τα	γεγονότα	που	θα	ακολουθήσουν.	Έπειτα	τον	κυριεύουν	πάλι	οι	
τύψεις	 και	 η	 τάση	φυγής.	 Επανέρχεται	 στο	μυαλό	 του	η	προοπτική	διαφυγής	από	
την	αντίθετη	κατεύθυνση,	ώστε	να	αποφύγει	τον	πειρασμό	(«και	να	φύγω,	να	φύγω	
τον	 πειρασμόν...»),	 η	 οποία	 όμως	 ακυρώνεται	 για	 δεύτερη	 φορά	 από	 την	
επικράτηση	 του	 ονείρου.	 Τα	 αποσιωπητικά	 στο	 σημείο	 αυτό	 δηλώνουν	 μεγάλη	
συναισθηματική	φόρτιση.	Το	δίλημμα	έχει	κορυφωθεί.	
Ο	 βοσκός	 είναι	 αιχμάλωτος	 του	 ονείρου	 και	 δε	 θα	 πάρει	 καμιά	 πρωτοβουλία.	 Η	
λύση	 θα	 δοθεί	 από	 εξωτερικό	 παράγοντα,	 το	 βέλασμα	 της	 κατσίκας,	 που	 είναι	
στοιχείο	πλοκής.	Αποτελεί	δραματικό	απρόοπτο,	που	θα	ανακινήσει	την	εξωτερική	
δράση	 και	 θα	 προωθήσει	 την	 εξέλιξη.	 Ο	 ήχος	 του	 βελάσματος	 διαλύει	 την	
ατμόσφαιρα	του	ονείρου	και	επαναφέρει	το	βοσκό	στην	πραγματικότητα.	Η	πρώτη	
ενστικτώδης	αντίδρασή	του	είναι	να	κινηθεί	πανικόβλητος	προς	την	κατσίκα	για	να	
τη	φιμώσει,	παράλληλα	όμως	 τον	κυριεύει	ο	φόβος	για	 την	 τύχη	 της.	Ο	αφηγητής	
αναφέρεται	 σε	 εκείνες	 τις	 στιγμές	 με	 χιούμορ	 («αλλά	 δεν	 της	 είχε	 κόψει	 και	 την	
γλώσσαν	διά	 να	μη	βελάζη»)	 και	 με	 ειρωνεία,	 που	αποτελεί	 ίσως	υπαινιγμό	 στην	
απαγωγή	 της	 «τουρκοπούλας»	 από	 το	 Σισώη	 («δεν	 είχα	 μάθει	 ακόμη	 να	 κλέπτω	
ζωντανά	πράγματα»).	Οι	τρυφεροί	χαρακτηρισμοί	για	την	κατσίκα	(«πτωχήν	αίγα»,	
«ταλαίπωρον	 ζώο»)	 και	 οι	 φόβοι	 του	 βοσκού	 για	 την	 τύχη	 της	 («τάχα	 μην	
"εσχοινιάσθη",	μην	εμπερδεύθη	...	μην	ήτον	κίνδυνος	να	πνιγεί»)	προοικονομούν	το	
τέλος	της.	Το	βέλασμα	της	κατσίκας	προκαλεί	νέο	σοβαρό	δίλημμα	στο	βοσκό,	που	
προκαλείται	από	 την	ανάγκη	επιλογής	ανάμεσα	στην	αγάπη	απέναντι	στο	 ζώο	και	
στην	 επιθυμία	 του	 για	 τη	 Μοσχούλα	 (δεύτερο	 δίλημμα),	 αν	 δηλαδή	 θα	
εξακολουθήσει	να	παραμένει	κρυμμένος	ή	θα	σπεύσει	προς	το	ζώο	που	κινδύνευε.	
Το	δίλημμα	αυτό	 επιλύεται	 γρήγορα,	 γιατί	 ο	βοσκός	 επιλέγει	άμεσα	να	σώσει	 την	
κατσίκα	(«Την	στιγμήν	εκείνην	ελησμόνησα	την	κόρην	την	κολομβώσαν	χάριν	αυτής	
ταύτης	 της	 κόρης»).	 Ορμά	 προς	 το	 ζώο	 πατώντας	 σκυφτός	 στο	 βράχο	 χωρίς	 να	
υπολογίζει,	 πλέον	 αν	 θα	 γινόταν	 αντιληπτός,	 αλλά	 η	 προσπάθειά	 του	 δεν	
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ολοκληρώνεται,	γιατί	τον	προλαβαίνουν	τα	γεγονότα.	
Όπως	εξηγεί	ο	αφηγητής	στην	έβδομη	ενότητα,	παρά	το	βέλασμα	της	κατσίκας,	θα	
μπορούσε	να	μην	προδοθεί	η	παρουσία	του	αν	παρέμενε	κρυμμένος,	αλλά	επέλεξε	
να	σώσει	το	ζώο,	κι	έτσι	η	κοπέλα,	που	είχε	στραφεί	προς	την	κατεύθυνση	του	ήχου,	
είδε	 τη	 σκιά	 του	 πάνω	 στο	 βράχο.	 Η	 κραυγή	 φόβου	 είναι	 στοιχείο	 πλοκής	 που	
προκαλεί	 δραματική	 ένταση.	 Ο	 νέος,	 κυριευμένος	 από	 ανάμεικτα	 συναισθήματα	
τρόμου	και	λύπης,	κατορθώνει	να	αρθρώσει	λίγες	λέξεις	(«Μη	φοβάσαι!	...	Δεν	είναι	
τίποτε	 ...	 δεν	 σου	 θέλω	 κακόν!»).	 Τα	 αποσιωπητικά	 δηλώνουν	 την	 κατάσταση	
σύγχυσης	στην	οποία	βρίσκεται.	Το	δίλημμά	του	είναι	τώρα	αν	πρέπει	να	σπεύσει	να	
βοηθήσει	 την	 κοπέλα,	 αφού	 ο	 φόβος	 της	 μπορούσε	 να	 γίνει	 αιτία	 πνιγμού,	 ή	 να	
απομακρυνθεί	όσο	γινόταν	πιο	γρήγορα	(τρίτο	δίλημμα).	Δεν	ήξερε	ποια	από	τις	δύο	
επιλογές	ήταν	εκείνη	που	θα	βοηθούσε	πραγματικά	τη	Μοσχούλα	να	πάρει	θάρρος	
και	να	συνέλθει	από	τον	τρόμο	της.	Και	το	δίλημμα	αυτό	επιλύεται	από	εξωτερικό	
παράγοντα,	 την	εμφάνιση	δηλαδή	 της	βάρκας,	που	αποτελεί	βασικό	στοιχείο	πλο-
κής,	το	οποίο	δίνει	απροσδόκητη	τροπή	στην	κατάσταση.	Ενώ	θα	περίμενε	κανείς	ότι	
η	 παρουσία	 της	 βάρκας	 θα	 μείωνε	 το	 φόβο	 της	 Μοσχούλας,	 αυτή	 αντίθετα	 τον	
επιτείνει,	 μάλλον	 επειδή	 η	 κοπέλα	 κολυμπούσε	 γυμνή,	 με	 αποτέλεσμα	 τον	 άμεσο	
κίνδυνο	πνιγμού	(«Εν	ακαρεί	την	είδα	να	γίνεται	άφαντη	εις	το	κύμα»).	Η	δεύτερη	
κραυγή	 της	 και	 το	 βούλιαγμα	 στο	 βυθό	 αποτελούν	 δραματικά	 απρόοπτα,	 που	
οδηγούν	στην	κορύφωση	της	δραματικής	έντασης	και	συντελούν,	ώστε	ο	βοσκός	να	
ξεπεράσει	οποιοδήποτε	δισταγμό.	Κρίνει	με	ετοιμότητα	πως	οι	επιβάτες	της	βάρκας,	
λόγω	της	απόστασης,	δε	θα	προλάβαιναν	να	σώσουν	την	κοπέλα	και	αμέσως	βουτά	
από	το	ύψος	του	βράχου.	
Η	 σκηνή	 της	 διάσωσης	 δημιουργεί	 αγωνία,	 γιατί	 περιγράφεται	 ρεαλιστικά.	Μόλις	
βγαίνει	 στην	 επιφάνεια,	 ο	 νέος	 υπολογίζει	 από	 τις	 δίνες	 το	 σημείο	 όπου	 έχει	
βυθιστεί	η	κοπέλα	και	κολυμπά	αποφασιστικά	με	τρεις	απλωτές	προς	το	μέρος	της.	
Τη	βλέπει	να	«παραδέρνει»	κοντά	στο	βυθό,	ξαναβουτά	και,	αφού	την	παίρνει	στην	
αγκαλιά	 του,	 τη	 βγάζει	 στην	 επιφάνεια.	 Αμέσως	 βεβαιώνεται	 ότι	 αναπνέει	
ανεπαίσθητα.	Στο	σημείο	αυτό	η	ένταση	χαλαρώνει	 («Είχα	φθάσει	εγκαίρως,	δόξα	
τω	θεώ!...»).	 Την	 τινάζει	 για	 να	 επανέλθει	η	αναπνοή	 της	 και	 κολυμπά	με	δύναμη	
προς	την	ακτή	χωρίς	να	αισθάνεται	κούραση	(«Αι	δυνάμεις	μου	επολλαπλασιάζοντο	
θαυμασίως»).	Στο	σύντομο	αυτό	διάστημα	της	επιστροφής,	η	κοπέλα	κολλάει	επάνω	
του	από	 ένστικτο	αυτοσυντήρησης.	Ο	 ίδιος	 δε	 διανοείται	 να	 επωφεληθεί	 από	 την	
αδυναμία	της,	κυριαρχεί	σε	αυτόν	το	πνεύμα	αυτοθυσίας	και	αν	ιδιοτέλειας	(«ω!	ας	
έζη	και	ας	ήτον	ευτυχής	...	Ποτέ	δεν	θα	εζήτουν	αμοιβήν!»).	Πέρα	από	τον	ηρωισμό	
της	πράξης	διάσωσης,	ο	νέος,	παραιτούμενος	από	την	ερωτική	επιθυμία,	δείχνει	και	
έναν	 «εσωτερικό»	 ηρωισμό.	 Όμως	 η	 στιγμή	 που	 άγγιξε	 για	 μοναδική	 φορά	 το	
«όνειρο»,	 η	 στιγμή	 που	 αυτό	 ενσαρκώθηκε	 σε	 πραγματικότητα	 άφησε	 ανεξίτηλα	
ίχνη	στην	ψυχή	του	και	επηρέασε	την	πορεία	της	ζωής	του	(«Ποτέ	δεν	ησθάνθην	τον	
εαυτόν	μου	ελαφρότερον	...	Ήμην	ο	άνθρωπος,	όστις	κατόρθωσε	να	συλλαβή	με	τας	
χείρας	 του	 προς	 στιγμήν	 εν	 όνειρον,	 το	 ίδιον	 όνειρόν	 του...»).	 Ο	 νέος	 αισθάνεται	
μαγεία,	ανακούφιση,	ευτυχία.	Είναι	μία	ανεπανάληπτη	στιγμή	της	ζωής	του.	
Η	 λύση	 της	 ιστορίας	 δίνεται	 στον	 επίλογο.	 Η	 Μοσχούλα	 έζησε,	 αλλά	 η	 κατσίκα	
πνίγηκε	με	το	σκοινί	της.	Ο	αφηγητής	τονίζει	ότι	για	τη	ζωή	της	πρώτης	πλήρωσε	ως	
λύτρα	τη	ζωή	της	δεύτερης.	Ομολογεί	ότι	λυπήθηκε	«μετρίως»	για	την	κατσίκα	του	
και	 ότι	 τη	 θυσίασε	 ανεπιφύλακτα	 για	 χάρη	 της	 κοπέλας.	 Η	 υποκατάσταση	 οδηγεί	
τελικά	σε	αντικατάσταση,	αποδεικνύοντας	το	αδύνατο	της	ταύτισης.	
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Ένα	ακόμα	δίλημμα,	που	έχει	ήδη	επιλυθεί,	παρουσιάζεται	από	την	προοπτική	του	
ώριμου	 αφηγητή	 στον	 επίλογο.	 Πρόκειται	 για	 την	 επιλογή	 ανάμεσα	 στη	 μοναχική	
ζωή	και	στην	απόκτηση	γνώσης.	Έχοντας	επιλέξει	το	δεύτερο,	ο	αφηγητής	αποδίδει	
σε	αυτό	την	αιτία	της	αμετάκλητης	δυστυχίας	του.	
	
Οι	χαρακτήρες	και	ο	εσωτερικός	τους	κόσμος:	

Με	 τη	 λεπτομερή	 περιγραφή	 και	 τη	 χρήση	 πρωτότυπων	 μεταφορών	 και	 παρο-
μοιώσεων	 για	 την	 απόδοση	 εσωτερικών	 και	 εξωτερικών	 χαρακτηριστικών	 τους,	 οι	
ήρωες	 αποκτούν	 κάποια	 ατομικά	 χαρακτηριστικά.	 Σε	 γενικές	 γραμμές	 όμως,	 δεν	
είναι	 απόλυτα	 εξατομικευμένοι,	 σύμφωνα	 με	 τους	 αυστηρούς	 κανόνες	 του	
ρεαλισμού.	 Αντίθετα	 μάλιστα,	 παρουσιάζονται	 μάλλον	 εξιδανικευμένοι	 (στοιχείο	
ρομαντικό)	 και	 παίρνουν	 διαστάσεις	 συμβόλων	 (στοιχείο	 ποιητικό).	 Τα	 βασικά	
στοιχεία	των	ρεαλιστικών	χαρακτήρων,	η	εξέλιξή	τους	δηλαδή	με	την	επίδραση	των	
εξωτερικών	 συνθηκών	 και	 η	 εσωτερική	 τους	 αλλαγή	 ως	 αποτέλεσμα	 ψυχικών	
διεργασιών	 και	 σταδιακής	συνειδητοποίησης	δεν	υπάρχουν	στο	διήγημα.	Ο	μόνος	
χαρακτήρας	που	παρουσιάζει	εσωτερική	αλλαγή	είναι	ο	βοσκός,	αλλά	η	αλλαγή	του	
δεν	αποτυπώνεται	 σε	μία	σταδιακή	 εξέλιξη,	 ούτε	προσδιορίζονται	με	σαφήνεια	οι	
αιτίες	της.	Ο	συγγραφέας	επιλέγει	να	παρουσιάσει	μόνο	δύο	φάσεις	της	ζωής	του,	
ως	 βοσκού	 και	 ως	 δικηγόρου.	 Στην	 πρώτη,	 ο	 ήρωας	 παρουσιάζεται	 απόλυτα	
ευτυχής,	ενώ,	στη	δεύτερη,	δυστυχής.	Σε	κάθε	φάση	ο	συγγραφέας	ψυχογραφεί	με	
άριστο	τρόπο	τον	ήρωα	του,	αλλά	είναι	τόση	η	διαφορά	ανάμεσα	στο	βοσκό	και	στο	
δικηγόρο,	 που	 τελικά	 μοιάζουν	 σαν	 να	 είναι	 δύο	 διαφορετικά	 πρόσωπα.	 Ο	 χα-
ρακτήρας,	οι	ενέργειες	και	οι	επιλογές	του	πρώτου	δεν	οδηγούν	με	φυσικότητα	στον	
δεύτερο.	 Έτσι,	 το	 παρελθόν	 και	 το	 παρόν	 του	 ήρωα	 δείχνουν	 να	 χωρίζονται,	 με	
αγεφύρωτο	χάσμα.	
	
Ο	βοσκός:	

Ο	 βοσκός	 εμφανίζεται	 ως	 αθώος	 έφηβος	 και	 συνάμα	 ερωτικός.	 Η	 απλή	 και	 ευ-
τυχισμένη	 ζωή	 του	 μέσα	 στη	 φύση,	 η	 σύνδεσή	 του	 με	 τα	 φυσικά	 πράγματα	 του	
κόσμου	 τον	 κάνουν	 «φυσικό	 άνθρωπο»,	 απλοϊκό	 και	 ήσυχο,	 αυτάρκη	 και	 χωρίς	
φιλοδοξίες	 και,	 το	 κυριότερο,	 ευτυχισμένο.	 Η	 γνωριμία	 όμως	 με	 τον	 έρωτα	
αναδεικνύει	την	αστάθεια	του	κόσμου	του,	ο	οποίος,	αν	και	έχει	τα	χαρακτηριστικά	
του	 παραδείσου	 ή	 της	 Αρκαδίας,	 αποδεικνύεται	 τελικά	 ότι	 κυριαρχείται	 από	 την	
αντίληψη	 της	 χριστιανικής	 αμαρτίας,	 που	 αντιμετωπίζει	 τον	 έρωτα	 ως	 πειρασμό.	
Μεγαλωμένος	κοντά	στους	μοναχούς	και	επηρεασμένος	από	τις	διδασκαλίες	τους,	ο	
βοσκός	προσπαθεί	να	καταπιέσει	την	ερωτική	επιθυμία.	Η	σύγκρουση	ανάμεσα	στην	
ερωτική	 έλξη	 και	 στην	 ενοχή	 αναδεικνύει	 ένα	 χαρακτήρα	 γεμάτο	 εσωτερικές	
αντιφάσεις.	 Ο	 ερωτάς	 του	 μένει	 τελικά	 ανεκπλήρωτος,	 γιατί	 ο	 ήρωας	 παραιτείται	
από	 το	 αντικείμενο	 του	 πόθου	 του.	 Η	 παραίτηση	 αυτή	 εξιδανικεύεται	 και	
εμφανίζεται	 ως	 ηρωισμός,	 ως	 υπερνίκηση	 της	 επιθυμίας	 και	 του	 «εγώ».	 Η	
αισθησιακή	 περιγραφή	 της	 Μοσχούλας	 στο	 νερό	 αντικαθίσταται	 με	 την	
«ανιδιοτέλεια»	 και	 το	«πνεύμα	αυτοθυσίας».	Η	 επαφή	όμως	με	 το	«όνειρο»	 είναι	
αποφασιστική	για	τη	ζωή	του.	Από	τότε	τον	κυνηγούν	συνεχώς	η	φαντασίωση	και	η	
ενοχή.	Αιτία	της	κατοπινής	δυστυχίας	του,	όπως	ο	ήρωας	ισχυρίζεται,	ήταν	το	ότι	δεν	
επέλεξε	στη	συνέχεια	την	καλογερική	ζωή	για	την	απαλλαγή	από	την	ενοχή	και	για	
τη	σωτηρία	της	ψυχής	του.	Αλλά	μία	τέτοια	επιλογή	ήταν	δυνατή,	όπως	υποστηρίζει,	
μόνο	στην	περίπτωση	που	έμενε	με	τα	«κολλυβογράμματα»	του	μοναστηρίου.	Από	
τη	στιγμή	που	απομακρύνθηκε	από	το	περιβάλλον	αυτό	και	απόκτησε	γνώση,	ήταν	
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αδύνατο	 να	 γίνει	 μοναχός.	 Για	 τους	 λόγους	 αυτούς,	 η	 ζωή	 του	 στιγματίστηκε	 στη	
συνέχεια	από	τη	δυστυχία.	Το	μόνο	κέρδος,	τελικά,	των	επιλογών	του	ήταν	τα	δεσμά	
της	 υποταγής	 στον	 εργοδότη	 και	 ο	 περιορισμός	 του	 σε	 μία	 ανούσια	 και	 άχαρη	
καθημερινότητα,	μακριά	από	τη	φύση.	Ως	αρχική	και	κύρια	αιτία	της	δυστυχίας	του	
εννοείται,	επομένως,	η	απομάκρυνση,	ηθικά	και	σωματικά,	από	τη	μακαριότητα	του	
επίγειου	παραδείσου	 του.	Αιτίες	 επίσης	αυτής	 της	 τροπής	 της	 κατάστασης	 είναι	 η	
ανάμνηση	 του	 «ονείρου»	 και	 η	 επιθυμία	 απόκτησης	 γνώσεων.	 Η	 πρώτη	 αιτία	
υπονοείται,	η	δεύτερη	δηλώνεται	με	σαφήνεια	από	τον	ώριμο	αφηγητή.	Πίσω	από	
όλα	αυτά,	 τέλος,	 κρύβεται	η	νοσταλγία	 του	να	επιστρέψει	στο	φυσικό	περιβάλλον	
και	 στον	 άδολο	 κόσμο	 της	 εφηβείας,	 όπως	 ήταν	 προτού	 εμφανιστεί	 η	 σκιά	 του	
«πειρασμού»,	που	αντιπροσωπεύεται,	από	τον	έρωτα	και	τη	γνώση.	
	
Ο	ώριμος	αφηγητής:	

Ο	 ώριμος	 αφηγητής	 ψυχογραφείται,	 με	 διεισδυτικότητα	 και	 ρεαλισμό.	 Βασικά	
χαρακτηριστικά	 του	 είναι	 το	 μίσος	 απέναντι	 στον	 εργοδότη	 του	 και	 το	 αίσθημα	
ηττοπάθειας	και	αυτοπεριφρόνησης,	το	οποίο	αναπτύχθηκε	εξαιτίας	της	αποτυχίας	
του	στη	 ζωή	και	 της	δυστυχίας	που	του	προκάλεσαν	οι	λαθεμένες	επιλογές	του.	Η	
από	 μέρους	 του	 συσχέτιση	 του	 σκοινιού	 της	 κατσίκας	 (επίλογος)	 με	 το	 σκοινί	 της	
δουλείας	 του	 (εισαγωγή)	 παραπέμπει	 και	 στο	 δικό	 του	 μεταφορικό	 θάνατο.	
Αισθάνεται	ανικανοποίητος	και	ταπεινωμένος,	ενώ	το	μόνο	που	τον	παρηγορεί	στη	
μίζερη	 ζωή	 του	 είναι	 η	 ανάμνηση	 του	 «ονείρου».	 Η	 ανεκπλήρωτη	 ευχή	 του	 στο	
τέλος,	που	κλείνει	το	διήγημα	σε	σχήμα	κύκλου,	αποκαλύπτει	το	φαύλο	κύκλο	και	το	
αδιέξοδο	στο	οποίο	έχει	περιέλθει	η	ζωή	του.	
	

Η	Μοσχούλα:	

Η	Μοσχούλα	εμφανίζεται	πιο	απλή	και	φυσική	και	δεν	αντιμετωπίζει	τα	διλήμματα	
του	βοσκού.	Είναι	προκλητική	στην	αθωότητά	της	και	ο	νέος	δεν	της	είναι	ερωτικά	
αδιάφορος.	Η	ομοιότητά	της	με	τη	νύμφη	του	Άσματος	δεν	περιορίζεται	μόνο	στην	
εξωτερική	εμφάνιση	αλλά	και	σε	άλλα	στοιχεία	της	ζωής	και	της	συμπεριφοράς	της.	
Στο	Άσμα	ο	νυμφίος	αποκαλεί	τη	νύμφη	«κήπο	κλειστό»,	μεταφορά	που	παραπέμπει	
στο	 περιφραγμένο	 κτήμα	 του	 κυρ	 Μόσχου,	 μέσα	 στο	 οποίο	 ζει	 η	 Μοσχούλα.	 Η	
γυναίκα	του	Άσματος	προσκαλεί	 το	νυμφίο	να	δοκιμάσει	 τους	καρπούς	του	κήπου	
της.	 μία	 άλλη	 μεταφορά	 που	 παραπέμπει	 στον	 πειρασμό,	 όπως	 και	 η	 συμβολική	
ενέργεια	της	Μοσχούλας	να	κεράσει	σύκα	και	πετμέζι	το	βοσκό.	Η	Μοσχούλα	είναι	
λοιπόν	μία	μορφή	εμπνευσμένη	από	τη	βιβλική	παράδοση.	Με	την	ομορφιά	και	τον	
ερωτισμό	 της	 προκαλεί	 το	 βοσκό	 και	 είναι	 αυτή	 που	 παίρνει	 και	 στις	 δύο	
συναντήσεις	τους	την	πρωτοβουλία	του	διαλόγου.	Στη	συνέχεια	όμως	δεν	έχει	καμιά	
δράση	στο	διήγημα,	είναι	απλά	το	αντικείμενο	παρατήρησης	και	φαντασίωσης	του	
ήρωα.	Γλιτώνει	από	τον	πνιγμό,	ξεφεύγοντας	τη	μοίρα	πολλών	άλλων	ηρωίδων	του	
Παπαδιαμάντη,	αλλά	παρουσιάζεται	και	αυτή	να	έχει	υποστεί	τη	φθορά	του	χρόνου,	
όπως	 ο	 ήρωας.	 Ο	 αφηγητής	 αδιαφορεί	 για	 την	 τωρινή	 της	 κατάσταση,	 μιλάει	 με	
περιφρόνηση	για	τη	Μοσχούλα	του	παρόντος	 («δεν	ηξεύρω	τι	γίνεται	τώρα,	οπότε	
είναι	απλή	θυγάτηρ	της	Εύας»).	Στην	πραγματικότητα,	είναι	σαν	να	έχει	πεθάνει	γι’	
αυτόν.	Στην	εξιδανικευμένη	μορφή	του	τότε	αντιπαραβάλλεται	συμβολικά	η	τυπική	
εικόνα	 της	 απογόνου	 της	 βιβλικής	 Εύας,	 που	 αντιπροσωπεύει	 για	 τον	 ήρωα	 τη	
χυδαία	 και	 αποκρουστική	 πραγματικότητα	 του	 παρόντος	 του	 και	 δεν	 έχει	 καμιά	
σχέση	με	το	«όνειρο	στο	κύμα».	
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Η	σημασία	του	τίτλου	–	Η	αντιπαράθεση	ονείρου	και	πραγματικότητας:	

Ο	τίτλος	υποδεικνύει	το	θέμα	και	το	κεντρικό	επεισόδιο	του	διηγήματος,	δηλαδή	την	
ανεπανάληπτη	εμπειρία	του	βοσκού	από	την	επαφή	με	το	«όνειρο	στο	κύμα».	Όλο	
το	 επεισόδιο	 μοιάζει	 να	 διαδραματίζεται	 μεταξύ	 ονείρου	 και	 πραγματικότητας.	 Η	
μαγευτική	παρουσία	της	κοπέλας	στη	θάλασσα	μεταφέρει	τον	ήρωα	στη	σφαίρα	του	
ονείρου.	 Απολαμβάνει	 το	 θέαμα,	 βυθισμένος	 στην	 ονειροπόληση,	 μέχρι	 να	 τον	
επαναφέρει	απότομα	στην	πραγματικότητα	το	βέλασμα	του	ζώου.	Σ’	όλη	τη	σκηνή,	η	
λέξη	«όνειρο»	χρησιμοποιείται	επανειλημμένα	από	τον	αφηγητή	(«Ήτον	απόλαυσις,	
όνειρον,	θαύμα»,	«όλα	συγχεόμενα,	μελιχρά	και	ονειρώδη»,	«Ήτον	πνοή,	 ίνδαλμα,	
όνειρον	επιπλέον	εις	το	κύμα»,	«ως	πλέει	ναυς	μαγική,	η	ναυς	των	ονείρων»,	«δεν	
εχόρταινα	 να	 βλέπω	 το	 όνειρον»).	 Την	 ονειρική	 ατμόσφαιρα	 ανακαλεί	 επίσης	 ο	
αφηγητής,	καθώς	αναθυμάται	την	«αιθέρια»	επαφή	με	τη	Μοσχούλα	(«Ήτον	όνειρο,	
πλάνη,	 γοητεία»).	 Πιστεύει	 ότι	 ήταν	 μία	 αίσθηση	 μοναδική,	 ότι	 αξιώθηκε	 κάτι	
σπάνιο	 («Ήμην	ο	άνθρωπος,	όστις	κατόρθωσε	να	συλλαβή	με	 τας	χείρας	 του	προς	
στιγμήν	εν	όνειρον,	 το	 ίδιον	όνειρόν	 του...»).	 Στο	 τέλος	ομολογεί	πως	η	ανάμνηση	
του	ονείρου	μένει	πάντα	ζωντανή	και	επηρέασε	αποφασιστικά	τη	ζωή	του	(«Τάχα	...	
η	 ονειρώδης	 εκείνη	 ανάμνησις	 της	 λουομένης	 κόρης,	 μ’	 έκαμε	 να	 μη	 γίνω	
κληρικός;»).	
Ο	τίτλος,	επομένως,	αποτυπώνει	την	κυριαρχία	του	ονείρου,	το	οποίο	επιζεί	από	τη	
σύγκρουσή	του	με	την	πραγματικότητα.	Η	κοπέλα	που	κολυμπά	στο	κύμα	είναι	ένα	
όνειρο,	κάτι	που	δεν	ανήκει	στη	σφαίρα	του	πραγματικού,	γι’	αυτό	ο	ήρωας	δε	θέλει	
να	 την	 αντικρίσει	 σαν	 ζωντανή	 ύπαρξη	 και	 να	 την	 πλησιάσει	 ερωτικά.	 Αυτή	 η	
αίσθηση	 του	 μη	 πραγματικού	 συντελεί,	 ώστε	 η	 ερωτική	 ιστορία	 να	 μην	 έχει	
συνέχεια.	Ο	ήρωας	ζει	μία	μοναδική	στιγμή	αγγίζοντας	το	όνειρό	του,	δε	θέλει	όμως	
να	 επιτρέψει	 στην	 πραγματικότητα	 να	 το	 διαλύσει.	 Η	 γυναίκα	 των	 ονείρων	 του	
έμεινε	 στη	 σφαίρα	 του	 ιδανικού,	 παρέμεινε	 ένα	 «όνειρο	 στο	 κύμα»	 και	 δε	
μετατράπηκε	σε	«απλή	θυγατέρα	της	Εύας».	Ο	ήρωας	αρνείται	την	πραγματικότητα	
της	 ερωτικής	 απόλαυσης	 και	 με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 διαφυλάσσει	 το	 όνειρο	 ζωντανό.	
Στην	 ώριμη	 ζωή	 του	 το	 «όνειρο»	 έχει	 γίνει	 μία	 ζωηρή	 ανάμνηση	 που	
αντιπροσωπεύει	 το	 ευτυχισμένο	 παρελθόν,	 τα	 νιάτα	 και	 την	 αθωότητα,	 ενώ	 η	
πραγματικότητα	 αντιπροσωπεύει	 τη	 φθορά,	 «τας	 ιδιοτελείς	 περιπτύξεις,	 τας	
λυκοφιλίας	και	 τους	κυνέρωτας».	Η	τωρινή	δυστυχία	όμως	του	ήρωα	δείχνει	ότι	η	
επιλογή	 του	 ονείρου	 δεν	αποκατέστησε	 την	 ισορροπία,	 που	 είχε	 διαταραχθεί	 από	
την	εμφάνιση	του	έρωτα	στη	ζωή	του.	
		
Η	αναλογία	της	ιστορίας	του	Σισώη:	

Στην	εισαγωγή	του	διηγήματος	παρεμβάλλεται	η	αναδρομική	αφήγηση	της	ιστορίας	
του	Σισώη.	Η	ιστορία	αυτή	αποτελεί	παρέκβαση	και	δε	συμβάλλει	στην	πλοκή.	Στη	
συνέχεια	 όμως	 διαπιστώνεται	 ότι	 έχει	 θεματική	 σχέση	 με	 την	 κύρια	 ιστορία,	
αποτελεί	 σχεδόν	 «μικρογραφία»	 της.	 Η	 ζωή	 του	 Σισώη	 έχει	 πολλές	 αναλογίες	 με	
αυτή	του	ήρωα.	Ξεκινά	από	την	αγνότητα	(η	μοναστική	ζωή),	σημαδεύεται	από	την	
αμαρτία	(γάμος,	εγκατάλειψη	μοναχισμού)	και	τελειώνει	με	τη	σωτηρία	της	ψυχής	
του	(μετάνοια,	επιστροφή	στη	μοναστική	ζωή).	Τα	δύο	πρώτα	στάδια	είναι	όμοια	με	
αυτά	του	ήρωα	(αγνότητα,	αμαρτία),	αλλά	υπάρχει	διαφορά	στο	τελευταίο.	Στη	ζωή	
του	ήρωα	δεν	αποκαταστάθηκε	η	χαμένη	ισορροπία,	γιατί	αυτός	δεν	ακολούθησε	το	
μοναχισμό	αλλά	τη	ζωή	της	πόλης.	Επίσης,	αν	και	μετανόησε	για	την	επιλογή	αυτή,	
δεν	 αναφέρει	 κάτι	 ανάλογο	 για	 το	 αμάρτημα	 της	 υποχώρησης	 στην	 ερωτική	
επιθυμία,	ενώ	ο	Σισώης	«έκλαυσε	το	αμάρτημά	του	...	και	λέγουν	ότι	εσώθη»,	ίσως	
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γιατί	το	σφάλμα	του	δεύτερου	ήταν	βαρύτερο.	Με	την	ιστορία	του	Σισώη	τονίζεται	
κυρίως	η	διαφορετική	επιλογή	του	μοναχού	σε	σχέση	με	τον	ήρωα.	Η	επιστροφή	στο	
μοναστήρι	συντέλεσε	στη	σωτηρία	της	ψυχής	του,	κάτι	που	δε	συνέβη	στο	βοσκό.	Η	
απώλεια	της	ψυχής,	στην	περίπτωση	του	τελευταίου,	έχει	ευρύτερη	έννοια.	Σημαίνει	
απώλεια	 της	 παιδικής	 αθωότητας,	 της	 χαράς	 μέσα	 στη	 φύση,	 της	 εσωτερικής	
γαλήνης	 κοντά	 στο	 Θεό.	 Η	 ιστορία	 έχει	 επίσης	 σημασία	 λόγω	 της	 βαρύτητας	 που	
αποκτούν	 οι	 συμβουλές	 του	 Σισώη	 για	 την	 αποφυγή	 του	 γυναικείου	 πειρασμού,	
επειδή	ακριβώς	προέρχονται	από	ένα	πρόσωπο	που	είχε	προσωπική	εμπειρία.	
	
Ο	ανατρεπτικός	επίλογος:	

Ο	επίλογος	 της	 ειδυλλιακής	 ιστορίας	 είναι	απρόβλεπτος	 και	 έρχεται	 να	ανατρέψει	
την	ονειρική	ατμόσφαιρα	που	έχει	δημιουργηθεί.	Η	προσγείωση	του	αφηγητή	στην	
πραγματικότητα	 του	 θλιβερού	 παρόντος	 σηματοδοτείται	 από	 την	 αρχή	 με	 τρόπο	
ψυχρό	και	απότομο	(«Η	Μοσχούλα	έζησε,	δεν	απέθανε»).	
Το	πρόσωπο	που	αφηγείται	μοιάζει	να	έχει	μεταμορφωθεί.	Εμφανίζεται	«μετρίως»	
λυπημένο	 για	 το	 θάνατο	 της	 κατσίκας	 και	 αδιαφορεί	 εντελώς	 για	 την	 τύχη	 της	
ώριμης	Μοσχούλας,	την	οποία	αποκαλεί	«απλή	θυγατέρα	της	Εύας».	Για	τον	εαυτό	
του,	επίσης,	και	τη	μετέπειτα	εξέλιξή	του	μιλάει	με	ειρωνεία	και	περιφρόνηση.	
Ο	 επίλογος	 αυτός	 ακολουθεί,	 επιφανειακά	 τουλάχιστον,	 τους	 επίλογους	 των	
ρομαντικών	 μυθιστορημάτων,	 που	 προβάλλουν	 ένα	 συμβατικό	 τέλος,	 το	 οποίο	
οφείλεται	στη	συνειδητοποίηση	του	ήρωα	για	 το	ανέφικτο	 των	επιθυμιών	και	 των	
ονείρων	του.	Είναι	δηλαδή	η	εφαρμογή	της	«ρομαντικής	ειρωνείας»,	που	προκύπτει	
από	τη	σύγκρουση	του	 ιδανικού	με	 την	πραγματικότητα,	η	οποία	στο	 τέλος	πάντα	
υπερισχύει.	 Έτσι	 και	 στο	 συγκεκριμένο	 διήγημα,	 ο	 αφηγητής	 επανέρχεται	 στην	
πραγματικότητα	και	ομολογεί	χωρίς	ψευδαισθήσεις	την	ήττα	και	τη	δυστυχία	του.	
	
Τα	ψυχολογικά	και	κοινωνικά	στοιχεία	του	διηγήματος:	

Βασικό	 στοιχείο	 που	 αναδεικνύει	 το	 διήγημα	 είναι	 η	 πολύπλοκη	 ψυχολογία	 του	
ήρωα.	Όσο	ζει	στη	φύση	και	στην	άγνοια,	είναι	απλός	και	αισθάνεται	ευτυχής.	Έχει	
ελάχιστες	ανάγκες	και	νιώθει	άρρηκτα	δεμένος	με	το	περιβάλλον	του.	0	έρωτας	που	
νιώθει	 για	 τη	 Μοσχούλα	 φαίνεται	 ότι	 έχει	 την	 αρχή	 του	 στα	 παιδικά	 χρόνια.	 Τη	
γνώριζε	 και	 την	 παρακολουθούσε	 από	 μικρή	 («Μικρή	 επήδα	 από	 βράχον	 εις	
βράχον»)	 και	 υπάρχουν	 σε	 κάποια	 σημεία	 του	 διηγήματος	 υπαινιγμοί	 για	 τη	
σκόπιμη	παρουσία	 του	στα	μέρη	 της	 («Είχα	εγώ	σουραύλι,	αλλά	δεν	είχα	αρκετόν	
θράσος	 ώστε	 να	 παίζω	 εν	 γνώσει	 ότι	 θα	 με	 ήκουεν	 αυτή...»,	 «Ο	 κρότος	 ήρχετο	
δεξιόθεν,	 ...	 όπου	 ήξευρα,	 ότι	 ενίοτε	 κατήρχετο	 η	 Μοσχούλα»),	 Όμως	 η	 παιδική	
αγάπη	 μετατρέπεται	 σε	 ερωτική	 επιθυμία	 από	 τη	 στιγμή	 που	 η	 Μοσχούλα	
εμφανίζεται	 ζωηρή	 και	 προκλητική,	 και	 δείχνει	 ότι	 ανταποκρίνεται	 στα	αισθήματά	
του.	 Η	 αίσθηση	 του	 απαγορευμένου	 και	 του	 απλησίαστου	 οδηγεί	 τον	 ήρωα	 στην	
υποκατάσταση	μέσω	της	ομοθυμίας.	Η	υποκατάσταση	είναι	σημαντικό	ψυχολογικό	
στοιχείο	 του	 διηγήματος,	 που	 φανερώνει	 σύγχυση	 και	 εσωτερικό	 διχασμό.	 Στη	
συνείδηση	 του	 ήρωα	 συμπλέκεται	 η	 κοπέλα	 με	 την	 κατσίκα	 και	 δημιουργείται	 η	
ψευδαίσθηση	 της	 ταύτισής	 τους.	 Η	 υποκατάσταση	 βέβαια,	 πέρα	 από	 το	 ερωτικό	
στοιχείο,	 σχετίζεται	 και	 με	 την	 έκβαση	 της	 ιστορίας	 σε	 συμβολικό	 επίπεδο.	 Η	
κατσίκα	 υποκαθιστά	 την	 κοπέλα	 όχι	 μόνο	 στον	 έρωτα	 αλλά	 και	 στο	 θάνατο.	 Ο	
μηχανισμός	της	υποκατάστασης	φανερώνει	την	ισχυρή	επιρροή	της	χριστιανικής	δι-
δασκαλίας	και	αντιτίθεται	με	το	χαρακτηρισμό	«φυσικός	άνθρωπος»,	που	αποδίδει	
ο	αφηγητής	στον	εαυτό	του,	αφού	αποδέχεται	τον	έρωτα	ως	πειρασμό.	Η	αντίληψη	
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αυτή	 οδηγεί	 στη	 συνέχεια	 στα	 διλήμματα	 που	 αντιμετωπίζει	 ο	 βοσκός,	 μεταξύ	
ενοχής	 και	 απόλαυσης	 ή	 μεταξύ	 καθήκοντος	 (να	 σώσει	 την	 κατσίκα	 του)	 και	
απόλαυσης,	 ένα	 επίσης	βασικό	ψυχολογικό	στοιχείο	στο	διήγημα,	που	δείχνει	 την	
ψυχογραφική	 ικανότητα	 του	 συγγραφέα.	 Στην	 αντιπαράθεση	 ανάμεσα	 στο	
«σατυρίσκο»	και	στο	παιδί	των	μοναχών	σχετικά	με	τον	έρωτα,	επικρατεί	τελικά	το	
δεύτερο.	 Ο	 ανεκπλήρωτος	 έρωτας	 που	 προκύπτει	 από	 τα	 διλήμματα	 του	 βοσκού	
είναι,	 επομένως,	 ένα	από	 τα	σημαντικότερα	ψυχολογικά	στοιχεία	 του	διηγήματος.	
Όλα	αυτά	τα	διλήμματα,	καθώς	και	άλλα,	στη	συνέχεια,	που	αφορούν	επιλογές	ζωής	
(μοναχική	ή	κοσμική	ζωή,	ύπαιθρος	ή	πόλη,	άγνοια	ή	γνώση),	βασανίζουν	τον	ήρωα,	
μέχρι	 που	 καταλήγει	 βοηθός	 στο	 δικηγορικό	 γραφείο.	 Ο	 ψυχικός	 του	 κόσμος	
χαρακτηρίζεται	 στο	 εξής	 από	 φθόνο	 προς	 τους	 κοινωνικά	 ισχυρότερους	 και	 από	
υποτίμηση	του	«εγώ».	Το	καταπιεστικό	συναίσθημα	της	αποτυχίας	έχει	ως	συνέπεια	
τη	διαρκή	δυστυχία	του.	
Ο	φθόνος	προς	τον	εργοδότη,	πέρα	από	ψυχολογικό,	είναι	και	στοιχείο	κοινωνικό,	
που	παραπέμπει	στην	ταξική	διαφορά.	Ο	αφηγητής	ομολογεί	το	μίσος	του	με	αρκετή	
δόση	 ειρωνείας	 («τον	 οποίον	 μισώ,	 αγνοώ	 εκ	 ποίας	 σκοτεινής	 αφορμής,	 αλλά	
πιθανώς	επειδή	τον	έχω	προστάτην	και	ευεργέτην»).	Με	λακωνικό	και	καίριο	τρόπο	
ο	 συγγραφέας	 επικεντρώνει	 στην	 αιτία,	 δείχνοντας	 ότι	 το	 χάσμα	 ανάμεσα	 στο	
αφεντικό	και	στον	υπάλληλο	δε	γεφυρώνεται	με	την	προστασία,	ούτε	ακόμη	και	με	
την	ευεργεσία.	Άλλα	κοινωνικά	ζητήματα	που	θίγονται	στο	διήγημα	είναι	η	μεγάλη	
ιδιοκτησία,	 που	 αντιπροσωπεύεται	 από	 τον	 άπληστο	 κυρ	 Μόσχο,	 και	 μία	 μορφή	
«κατάχρησης»	 της	 εξουσίας	 από	 τους	 αγροφύλακες,	 οι	 οποίοι	 «εννοούσαν	 να	
εκλέγουν	αυτοί	τας	καλυτέρας	οπώρας».	Υπαινιγμός,	τέλος,	στην	κοινωνική	διαφορά	
υπάρχει	στο	σημείο	όπου	ο	βοσκός	θεωρεί	σχεδόν	βέβαια	την	κατηγορία	εναντίον	
του	 για	 αθέμιτους	 σκοπούς	 απέναντι	 στη	 Μοσχούλα,	 εξαιτίας	 της	 ταπεινής	 του	
κοινωνικής	θέσης	(«και	τότε	αλλίμονον	εις	τον	μικρόν	βοσκόν!»).	
	
Η	λειτουργικότητα	των	χριστιανικών	και	παγανιστικών	στοιχείων:	

Το	 διήγημα	 περιέχει	 πολλά	 χριστιανικά	 στοιχεία.	 Υπάρχουν	 άμεσες	 και	 έμμεσες	
αναφορές	στην	Παλαιά	Διαθήκη	 (Άσμα	Ασμάτων,	Δευτερονόμιο,	 το	«σχοινίον»	 της	
παραβολής,	 το	 «σχοίνισμα	 κληρονομίας»),	 στην	 Καινή	 Διαθήκη	 (το	 θέμα	 του	
απολωλότος	 προβάτου,	 η	 αναφορά	 στους	 μαθητές	 του	 Χριστού,	 στο	 χωράφι	 της	
χήρας,	 στην	 άμπελο	 κ.ά.),	 λέξεις	 και	 φράσεις	 εκκλησιαστικές	 (η	 έναρξη	 της	
προσευχής,	τα	πετεινά	τ’	ουρανού,	«φραγγέλιον»,	«εγκαταβίωσεν»,	«κωλιόμενος	να	
ιερατεύη»	 κ.ά.),	 ονόματα	 εκκλησιαστικών	 σχολών	 (Ριζάρειος),	 μοναστηριών	 (μονή	
Ευαγγελισμού),	 κληρικών	 (πατήρ	 Σισώης,	 παπα–Γρηγόριος).	 Παράλληλα	 με	 τα	
χριστιανικά,	 υπάρχουν	 και	 παγανιστικά	 στοιχεία,	 κυρίως	 λαϊκές	 παραδόσεις	 που	
έχουν	 ειδωλολατρικές	 καταβολές	 ή	 λέξεις	 που	 παραπέμπουν	 στον	 παγανισμό	 (ο	
σατυρίσκος.	η	παράδοση	του	χαλιού	που	στρώνει	η	μητέρα	του	ήλιου,	η	αναφορά	
στις	νηρηίδες	και	στις	νύμφες).	
Τα	στοιχεία	από	τη	χριστιανική	παράδοση	συμπληρώνουν	περιγραφές	ανθρώπων	ή	
της	φύσης.	Για	παράδειγμα,	η	παραπομπή	στο	Άσμα	Ασμάτων	χρησιμοποιείται	για	
την	 περιγραφή	 της	 Μοσχούλας,	 ενώ	 η	 αναφορά	 στο	 Δευτερονόμιο	 και	 στους	
μαθητές	 του	 Χριστού	 για	 να	 απεικονίσει	 τη	 ζωή	 του	 βοσκού)	 μέσα	 στο	 φυσικό	
περιβάλλον.	 Τα	 παγανιστικά	 στοιχεία	 αξιοποιούνται	 κι	 αυτά	 στις	 περιγραφές	 της	
φύσης,	 όπως,	 για	 παράδειγμα,	 στην	 περιγραφή	 του	 άντρου,	 «το	 οποίον	 είχον	
ευτρεπίσει	 και	 στολίσει	 αι	 νύμφαι	 των	 θαλασσών».	 Αξιοποιούνται	 επίσης	 στην	
παρουσίαση	 ηθογραφικών	 στοιχείων,	 όπως	 η	 λαϊκή	 παράδοση	 του	 χαλιού	 που	
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στρώνει	 η	 μάνα	 του	 ήλιου.	 Τα	 παγανιστικά	 στοιχεία	 αποδίδονται	 συνήθως	 με	
μεταφορικά	σχήματα.	Παγανιστικά	 και	 χριστιανικά	στοιχεία	 εντάσσονται	αρμονικά	
στο	 πλαίσιο	 των	 περιγραφών,	 τα	 πρώτα	 για	 να	 αναδείξουν	 κυρίως	 τη	 μαγευτική	
ομορφιά	 του	 τοπίου,	 τα	 δεύτερα	 για	 να	 εμβαθύνουν	 στον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	
αντιλαμβάνεται	ο	άνθρωπος	τον	κόσμο	και	τη	ζωή.	
	
Οι	συμβολισμοί	–	Η	αλληγορία:	

Το	διήγημα	περιέχει	πολλούς	συμβολισμούς,	γεγονός	που	δείχνει	την	κυριαρχία	του	
ποιητικού	 στοιχείου.	 Τα	 κυριότερα	 σύμβολα	 είναι:	 α)	 το	 σκοινί	 που	 έπνιξε	 την	
κατσίκα	 και	 πνίγει	 μεταφορικά	 και	 τον	 αφηγητή.	 Το	 σκοινί,	 γενικά,	 συμβολίζει	 τις	
καταπιεσμένες	επιθυμίες	του	ήρωα	ή,	σύμφωνα	με	άλλη	ερμηνεία,	την	τιμωρία	για	
το	αμάρτημά	 του,	 ότι	 υπέκυψε	δηλαδή	στον	πειρασμό.	Ο	θάνατος	από	πνιγμό	με	
σκοινί	αντικαθιστά	το	θάνατο	από	πνιγμό	στο	νερό,	που	αποτελεί	κυρίαρχο	στοιχείο	
του	 παπαδιαμαντικού	 μύθου.	 Έτσι	 ο	 θάνατος	 της	 κοπέλας	 από	 πνιγμό	
υποκαθίσταται	από	τον	πνιγμό	της	κατσίκας	με	το	σκοινί,	ένα	ζώο	δηλαδή	παίρνει	τη	
θέση	του	ανθρώπου	(θυσία	Ιφιγένειας,	θυσία	Ισαάκ).	Υποκαθίσταται	επίσης	και	από	
τον	«πνιγμό»	του	ήρωα,	ο	οποίος	υφίσταται	τις	συνέπειες	του	παραπτώματός	του.	
β)	Τα	ερωτικά	σύμβολα	 της	θάλασσας,	 της	κατσίκας,	 του	σατυρίσκου.	Η	θάλασσα	
αντιπροσωπεύει	την	ερωτική	ένωση,	έστω	και	μέσα	από	τη	στιγμιαία	επαφή,	ενώ	η	
ξηρά	τον	αποχωρισμό,	γ)	Οι	μορφές	των	νεαρών	ηρώων,	σύμβολα	της	προπτωτικής	
αθωότητας	 και	 ευδαιμονίας,	 δ)	 Η	 εξιδανικευμένη	 ομορφιά	 της	 Μοσχούλας,	
σύμβολο	 του	 γυναικείου	 πειρασμού,	 ε)	 Τα	σύκα	 και	 το	πετιμέζι,	 σύμβολα	 επίσης	
του	 πειρασμού,	 στ)	 Ο	 κλειστός	 κήπος,	 σύμβολο	 του	 απαγορευμένου	 και	 του	
απροσπέλαστου,	που	μπορεί	ειδικότερα	να	συμβολίζει	το	απαγορευμένο	γυναικείο	
σώμα.	 ζ)	 Το	 μαγευτικό	 τοπίο,	 σύμβολο	 ευδαιμονίας	 και	 αισθησιασμού,	 σύμβολο	
τελικά	 ενός	 επίγειου	 παραδείσου,	 η)	 Το	 χωράφι	 του	 γεωργού	 και	 η	 άμπελος,	
χριστιανικά	 σύμβολα	 της	 αυτάρκειας	 και	 της	 αφθονίας.	 Το	 διήγημα	 θα	 μπορούσε	
γενικά	να	χαρακτηριστεί,	πέρα	από	μία	ερωτική	ιστορία	στον	τύπο	του	ποιμενικού	
ειδυλλίου,	και	ως	μία	γενικότερη	αλληγορία	της	έκπτωσης	του	ανθρώπου	από	τον	
παράδεισο.	Η	χαμένη	ενότητα,	που	έχει	ως	αιτία	την	εμφάνιση	του	πειρασμού	στο	
πρόσωπο	της	γυναίκας,	δείχνει	το	ασυμβίβαστο	της	ταύτισης	του	«σατυρίσκου»	με	
τον	 «καλό	 ποιμένα»	 της	 Βίβλου.	 Το	 παγανιστικό	 –	 ειδυλλιακό	 στοιχείο,	 που	
αντιμετωπίζει	 τον	 έρωτα	 σαν	 κάτι	 αγνό	 και	 φυσικό,	 έρχεται	 σε	 σύγκρουση	 με	 τη	
χριστιανική	 αντίληψη,	 που	 θεωρεί	 τον	 έρωτα	 στοιχείο	 διαλυτικό	 της	 ενότητας	 και	
της	αρμονίας	του	παραδείσου.	
Τα	ηθογραφικά	στοιχεία	του	διηγήματος:	

Το	 διήγημα	 είναι	 ηθογραφικό,	 με	 ανάμεικτα	 στοιχεία	 ρεαλιστικής	 και	 ειδυλλιακής	
ηθογραφίας.	
Τα	 ηθογραφικά	 –	 λαογραφικά	 στοιχεία	 είναι	 πολλά:	 α)	 λαϊκές	 παραδόσεις	 και	
μυθολογικές	αναφορές	 (το	 χαλί	 του	ήλιου,	 το	άντρο	 των	 νυμφών),	 β)	στοιχεία	 και	
αντιλήψεις	από	τη	θρησκευτική	ζωή	(προσευχές	μοναχών,	εκκλησιαστικά	ιδρύματα,	
ιστορία	μοναχού),	 γ)	 λεπτομέρειες	από	 τη	 ζωή	 των	ποιμένων	και	 των	 χωρικών	 (τα	
βοσκοτόπια,	η	 κλοπή	 ζώων,	η	 έναρξη	 της	 εργασίας	με	προσευχή,	 το	«αρμύρισμα»	
των	 κατσικιών),	 δ)	 αγροτικές	 εργασίες	 (όργωμα,	 σπορά,	 θερισμός,	 θειάφισμα,	
τρύγος),	 ε)	 προαστικές	 επιβιώσεις	 στη	 νομή	 αγαθών	 προερχόμενοι	 από	 την	
καλλιέργεια	 της	 γης	 (δυνατότητα	 νομής	 για	 χορτασμό	 από	 ξένη	 ιδιοκτησία),	 στ)	
ιδιοκτησία	 μοναστηριών,	 αμειβόμενη	 εργασία	 και	 χρηματοδότηση	 σπουδών	
(κοπάδια	μοναστηριού,	παραγιοί,	ιερατικές	σπουδές	του	ήρωα),	ζ)	αντιλήψεις	ήρωα	
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και	μοναχών	σχετικά	με	το	γυναικείο	πειρασμό,	τη	γνώση,	τη	σωτηρία	της	ψυχής,	η)	
ταξικές	διαφορές	 (ο	 «μικρός	βοσκός»	 και	 οι	 πιθανές	 κατηγορίες	 εναντίον	 του	από	
τον	ισχυρό	κυρ	Μόσχο),	θ)	το	γυναικείο	πρότυπο	ομορφιάς,	ι)	η	στερεότυπη	εικόνα	
του	βοσκού	με	το	σουραύλι,	ια)	η	ερωτική	ιστορία	στον	τύπο	του	βουκολικού	ειδυλ-
λίου.	
	
Σχέση	του	διηγήματος	με	τη	ρεαλιστική	ηθογραφία:	

Ρεαλιστικά	στοιχεία	του	διηγήματος:	α)	το	περιβάλλον	επιδρά	στη	διαμόρφωση	του	
ψυχικού	 κόσμου	 των	 ατόμων,	 β)	 το	 τοπίο	 είναι	 υπαρκτό	 και	 αναγνωρίσιμο,	 γ)	 η	
ψυχογράφηση	 του	ήρωα	είναι	ρεαλιστική,	δ)	 τα	πρόσωπα,	αν	 και	 εξιδανικευμένα,	
έχουν	 κάποια	 ατομικά	 χαρακτηριστικά,	 ε)	 υπάρχουν	 αναφορές	 στην	 κοινωνική	
πραγματικότητα	 (άγνοια	 και	 περιφρόνηση	 του	 κέρδους	 από	 τους	 απλούς	
ανθρώπους,	 οι	 εκπρόσωποι	 του	 νόμου,	 η	 μεγάλη	 ιδιοκτησία	 και	 η	 δίψα	 του	
πλούτου,	ο	ταξικός	διαχωρισμός,	το	μίσος	για	την	εργοδοσία,	η	φθορά	της	ζωής	στην	
πάλη),	στ)	υπάρχει	αντικειμενική	απεικόνιση	των	ηθών,	εθίμων	και	αντιλήψεων	των	
ανθρώπων	 του	συγκεκριμένου	 χώρου,	 ζ)	 η	πρωτοπρόσωπη	αφήγηση	με	 τη	μορφή	
προσωπικού	 βιώματος	 δίνει	 αληθοφάνεια,	 η)	 η	 λεπτομερής	 περιγραφή	 χώρου,	
προσώπων,	 πραγμάτων,	 η	 οποία	 μάλιστα	 εμφανίζεται	 ως	 βίωμα	 του	 ήρωα	
(εσωτερική	 εστίαση),	 δίνει	 μεγαλύτερη	 αληθοφάνεια,	 θ)	 η	 ενεργοποίηση	 της	
μνήμης,	 κι	 όχι	 της	 φαντασίας,	 ως	 αφετηρίας	 της	 αφήγησης	 είναι	 στοιχείο	
ρεαλιστικό,	 ι)	 ο	 χρόνος	 της	 ιστορίας	 συνδέεται	 με	 το	 χρόνο	 μίας	 αντικειμενικής	
πραγματικότητας	(«το	θέρος	εκείνο	του	έτους	187...»).	
	
Ρομαντικά	και	ποιητικά	στοιχεία	του	διηγήματος	–	Το	αρκαδικό	τοπίο:	

Ρομαντικά	 στοιχεία	 του	 διηγήματος	 είναι:	 α)	 η	 αντιπαράθεση	 παρελθόντος	 –	
παρόντος,	φύσης	–	πολιτισμού,	β)	η	σύγκρουση	του	ονείρου	με	την	πραγματικότητα,	
που	καταλήγει	στη	ρομαντική	ειρωνεία,	γ)	η	ενότητα	του	ανθρώπου	με	τη	φύση,	δ)	η	
θεοποίηση	και	η	ερωτικοποίηση	(νύμφες,	νηρηίδες,	προσωποποίηση	του	νερού,	το	
μυστηριακό	φως	της	σελήνης,	η	μυστηριακή	ένωση	στη	θάλασσα),	ε)	η	εξιδανίκευση	
του	 παρελθόντος,	 η	 ιδέα	 του	 «χαμένου	 παραδείσου»,	 στ)	 το	 θέμα	 του	
ανεκπλήρωτου	 έρωτα	 και	 η	 ρομαντική	 ανιδιοτέλεια,	 ζ)	 το	 συμβατικό	 τέλος	 που	
σχετίζεται	 με	 τη	 ρομαντική	 ειρωνεία,	 η)	 η	 φθαρτική	 επίδραση	 του	 χρόνου,	 θ)	 η	
μεταφυσική	διάσταση,	ι)	το	αρκαδικό	–	παραδεισιακό	τοπίο.	
Ποιητικά	στοιχεία	του	διηγήματος	θεωρούνται:	α)	η	ποιητική	γλώσσα	(ρυθμικότητα,	
σχήματα	μεταφοράς),	β)	η	ατμόσφαιρα	του	ονείρου,	που	επιτείνεται	με	τις	ταυτίσεις	
(ομωνυμία)	και	 τους	παραλληλισμούς	 (τα	σκοινιά),	στοιχεία	που	χαρακτηρίζουν	τη	
διαδικασία	 των	 ονείρων,	 γ)	 η	 κυκλική	 ροή	 του	 χρόνου	 με	 την	 επανάληψη	 όμοιων	
στιγμών	κατά	την	περιγραφή	της	ζωής	του	βοσκού	μέσα	στη	φύση,	δ)	η	σημασία	της	
μοναδικής	 στιγμής	 της	 επαφής	 με	 το	 «όνειρο»,	 στιγμής	 που	 φορτίζεται	
συγκινησιακά	 και	 ακινητοποιεί	 το	 χρόνο,	 ε)	 οι	 συμβολισμοί	 (σκοινί,	 θάλασσα,	
κλειστός	 κήπος	 κ.ά.),	 στ)	 η	 συμβολοποίηση	 του	 τοπίου	 και	 των	 προσώπων,	 ζ)	 η	
ακρίβεια	 και	 η	 πιστότητα	 στην	 απεικόνιση	 του	 μερικού,	 που	 παίρνει	 διαστάσεις	
καθολικού,	η)	οι	λυρικές	περιγραφές	της	φύσης	με	έντονο	το	υποκειμενικό	στοιχείο,	
θ)	το	διακειμενικό	στοιχείο	(Άσμα	Ασμάτων	και	οι	συνδηλώσεις	του	ως	ποιμενικού	–	
ερωτικού	άσματος).	
Στοιχεία	 του	 αρκαδικού	 τοπίου	 είναι:	 α)	 η	 συμβολοποίηση	 του	 τοπίου	 και	 των	
προσώπων,	 β)	 η	 ειδυλλιακή	 φύση,	 γ)	 η	 ερωτική	 διάσταση,	 δ)	 οι	 εξιδανικευμένοι	
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ήρωες,	ε)	η	κυκλικότητα	του	χρόνου,	στ)	ο	«σατυρίσκος	του	βουνού»,	ζ)	η	αμέριμνη	
ζωή	του,	η	αθωότητα	και	η	έλλειψη	φιλοδοξίας.	
	
Οι	επικρατέστερες	ερμηνευτικές	προτάσεις	για	το	διήγημα:	

Η	πολυπλοκότητα	και	η	αμφισημία	 του	διηγήματος	δίνουν	 τη	δυνατότητα	πολλών	
αναγνώσεων	και	ερμηνευτικών	προτάσεων.	Κυριότερες	από	αυτές,	σύμφωνα	με	το	
Δ.	Τζιόβα,	είναι:	α)	Η	ηθικό	–	θρησκευτική	σκοπιά,	που	ερμηνεύει	το	διήγημα	σαν	
μία	αλληγορία	 της	έκπτωσης	 του	ανθρώπου	από	τον	παράδεισο	ή	από	μία	αρχική	
κατάσταση	 απόλυτης	 ευτυχίας	 σε	 μία	 κατάσταση	 μόνιμης	 δυστυχίας.	 Στην	
περίπτωση	 αυτή,	 ο	 έρωτας	 θεωρείται	 αμαρτία	 που	 συνεπάγεται	 τιμωρία.	 Η	 μόνη	
διέξοδος	είναι	ο	εγκλεισμός	σε	μοναστήρι.	Την	ερμηνεία	αυτή	στηρίζει	και	η	ιστορία	
του	Σισώη,	καθώς	και	ο	γεμάτος	αμφιβολίες	μονόλογος	του	αφηγητή	στον	επίλογο	
(«Τάχα	η	μοναδική	εκείνη	περίστασις	...	να	με	κάμη	να	γίνω	μοναχός»).	β)	Αυτή	που	
βλέπει	το	διήγημα	ως	εκδήλωση	της	σύγκρουσης	μεταξύ	φύσης	και	πολιτισμού.	Η	
φύση	αντιπροσωπεύει	 την	εφηβεία,	 την	άγνοια	και	 την	ευτυχία,	 ενώ	ο	πολιτισμός	
την	ωριμότητα,	 τη	 γνώση	αλλά	 και	 τη	δυστυχία.	Η	 ερμηνεία	αυτή	προσεγγίζει	 την	
προηγούμενη	αν	η	φύση	εκληφθεί	ως	μία	ηθική	έννοια	που	εκφράζει	την	αγνότητα	
και	 την	 αθωότητα,	 ενώ	 ο	 πολιτισμός	 τη	 φθορά	 και	 την	 ηθική	 κατάπτωση.	 Αν	
προστεθεί	ως	 τρίτος	παράγοντας	και	η	θρησκεία,	 τότε	η	λύτρωση	επέρχεται	με	 τη	
μοναστική	ζωή,	οπότε	υπάρχει	το	δίλημμα	ανάμεσα	στη	φύση	(φυσικός	άνθρωπος)	
και	στη	θρησκεία	(μοναχός).	γ)	Η	αισθητική	ερμηνεία	αντιμετωπίζει	το	διήγημα	σαν	
μία	συνεχή	αμφιταλάντευση	ανάμεσα	στο	υψηλό	και	στο	αισθησιακό,	ανάμεσα	στην	
παραίσθηση	 και	 στην	 υπερβατικότητα.	 Την	άποψη	αυτή	προβάλλει	 ο	 Ελύτης,	 που	
διακρίνει	 στο	 διήγημα	 τρία	 διαδοχικά	 στάδια,	 την	 «καθαρή	 αίσθηση»,	 που	
μετασχηματίζεται	 σε	 «υψηλό	 ιδανικό»	 και,	 τελικά,	 προβάλλεται	 «στο	 επίπεδο	 το	
πέραν	του	θανάτου».	δ)	Είναι	σχετική	με	την	προηγούμενη	αλλά	και	με	τη	δεύτερη.	
Βλέπει	στο	διήγημα	την	αντιπαράθεση	 της	ευτυχισμένης	εφηβείας	στη	φθορά	της	
ωριμότητας.	 Έτσι	 μπορεί	 να	 ερμηνευθεί	 ως	 μία	 ιστορία	 μετασχηματισμού	 του	
βοσκού	σε	δικηγόρο,	μία	πορεία	δηλαδή	από	τη	φύση	στην	πόλη,	από	την	εφηβεία	
στην	ωριμότητα.	 ε)	 Η	ψυχαναλυτική,	 που	 θεωρεί	 ότι	 το	 διήγημα	αντιπροσωπεύει	
την	 καταστολή	 της	 επιθυμίας,	 την	 αμφιταλάντευση	 ανάμεσα	 στο	 όνειρο	 και	 στην	
πραγματικότητα.	 Η	 επιβολή	 της	 πραγματικότητας	 απέναντι	 στην	 επιθυμία	
συμβολίζει	 την	 καταπίεση	 της	 σεξουαλικότητας.	 Την	 ερμηνεία	 αυτή	 ενισχύει	 το	
σύμβολο	του	σκοινιού,	μέσω	τοο	οποίου	ο	αφηγητής	ταυτίζεται	με	την	κατσίκα	και	
το	οποίο	αντιπροσωπεύει	 την	 καταστολή	της	επιθυμίας.	Την	άποψη	αυτή	ενισχύει	
επίσης	 και	 ο	 τίτλος	 του	 διηγήματος,	 γιατί	 το	 όνειρο	 μπορεί	 να	 ερμηνευτεί	 ως	
ανεκπλήρωτη	επιθυμία,	η	οποία	μπορεί	να	αποτελέσει	και	τραυματική	εμπειρία	για	
τη	 μετέπειτα	 ζωή	 του	 ήρωα.	 Η	 θέα	 του	 γυμνού	 κορμιού	 είναι	 ταυτόχρονα	
βασανιστική	και	λυτρωτική.	στ)	Η	ερμηνεία	από	τη	σχέση	ερωτισμού	–	ηρωισμού,	
όπου	 ο	 ηρωισμός	 αναστέλλει	 την	 ερωτική	 επιθυμία.	 Ο	 ήρωας	 δεν	 μπορεί	 να	
κατανικήσει	 τους	 ενδοιασμούς	 του,	 οι	 οποίοι	 μπορεί	 να	 οφείλονται	 σε	 διάφορες	
αιτίες	(ηθικοί	ή	κοινωνικοί	λόγοι,	ατολμία,	μοιρολατρία,	ανδρικό	φιλότιμο),	και	τους	
καλύπτει	με	τον	ηρωισμό,	που	ισοδυναμεί	με	παραίτηση	από	την	επιθυμία.	
	
Συνολική	αποτίμηση	του	διηγήματος:	

Όπως	έγινε	φανερό	από	την	ερμηνευτική	προσέγγιση,	το	διήγημα	δεν	είναι	καθόλου	
απλό,	παρά	την	απλή	του	υπόθεση	και	την	έλλειψη	ουσιαστικής	δράσης	και	πλοκής.	
Η	πολυσημία	των	νοημάτων	του,	η	πολυπλοκότητα	των	τεχνικών	και	το	πλήθος	των	
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στοιχείων	που	περιέχει,	ιδεολογικών,	γλωσσικών,	συμβολικών	και	άλλων,	οδήγησαν	
στις	 διαφορετικές	 ερμηνευτικές	 αναγνώσεις	 που	 προαναφέρθηκαν,	 καθώς	 και	 σε	
άλλες	 ακόμα,	 που	 άφησαν	 και	 ίσως	 αφήσουν	 και	 στο	 μέλλον	 κάποια	 κενά	 και	
απορίες.	Είναι	επομένως	ορθό	για	την	προσέγγισή	του	να	λαμβάνονται	υπόψη	και	
να	συνδυάζονται	οι	διάφορες	ερμηνευτικές	προτάσεις,	ώστε	να	αποκαλυφθούν	όσο	
το	 δυνατό	 περισσότερες	 από	 τις	 πτυχές	 του	 διηγήματος	 που	 παραμένουν,	 ίσως,	
ακόμα	σκοτεινές.	
	

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	

«Όνειρο	στο	Κύμα»	
Συνοπτική	παρουσίαση	και	αξιολόγηση	

	

Γνήσιο	δείγμα	 της	διηγηματικής	 τέχνης	 του	Αλέξανδρου	Παπαδιαμάντη	 είναι	
το	 έργο	 του	 «Όνειρο	 στο	 Κύμα».	 Ο	 σκιαθίτης	 λογοτέχνης	 επιβεβαιώνει	 τους	
χαρακτηρισμούς	που	έδωσε	κατά	καιρούς	η	κριτική	για	τις	συνήθειες	και	τα	μοτίβα	
γραφής	του.	Ο	πεζογράφος	του	ανοιχτού	χώρου,	ο	λάτρης	του	μεγαλείου	της	φύσης,	
ο	 απλός	 και	 λιτός	 μέσα	 στην	 ευαισθησία	 και	 παρατηρητικότητά	 του	 ρεαλιστής	
ηθογράφος,	ο	βαθύτατος	γνώστης	όλων	των	ανθρώπινων	εσωτερικών	καταστάσεων,	
ο	 κάτοχος	 μιας	 ουσιαστικής	 θρησκευτικής	 συνείδησης,	 ο	 αέναος	 διεκδικητής	
ανεκπλήρωτων	 ερώτων,	 υπογράφει	 την	 ονειρική	 αναπόληση	 μιας	 εφηβικής,	 αλλά	
άκρως	θελκτικής	ύπαρξης.		

Το	διήγημα	είναι	ερωτικό,	αν	και	χωρίς	τη	λάγνα	απόχρωση	του	επιθέτου,	και	
αυτοβιογραφικό.	Δεν	 είμαστε	βέβαια	σίγουροι	 για	 το	βαθμό	που	μεταφέρονται	σ’	
αυτό	στοιχεία	της	ζωής	του	Παπαδιαμάντη.	Ο	ίδιος	επιχειρεί	να	αποδεσμευτεί	από	
τον	ήρωα	αφηγητή	και	πρωταγωνιστή	του.	Οι	σκηνικοί	χώροι	όμως	του	έργου	και	η	
γενικότερη	 ατμόσφαιρα	 είναι	 στοιχεία	 που	 συνδυασμένα	 με	 βιογραφικές	
λεπτομέρειες	του	συγγραφέα,	τον	ταυτίζουν	αναπόφευκτα	με	τον	αγνό	κι	ανιδιοτελή	
ήρωά	του.		

Το	 κείμενο	 κινείται	 σε	 δύο	 διαφορετικούς	 χρόνους.	 Παρόν	 και	 παρελθόν	
παρουσιάζονται	από	τον	αφηγητή	με	στέρεη	γέφυρα	το	τοπίο	της	Σκιάθου,	το	οποίο	
πάντα	δεσπόζει	στη	μνήμη	του	Παπαδιαμάντη,	ακόμη	κι	όταν	ο	ίδιος	βρίσκεται	στην	
Αθήνα,	όπως	εδώ	ο	ήρωας	της	ιστορίας	μας.	Το	παρελθόν	της	εφηβικής	του	ηλικίας	
στο	 νησί	 έχει	 την	 πλειοψηφία	 της	 αφηγηματικής	 έκτασης.	 Ο	 πρωταγωνιστής	
αναζητά	 διέξοδο	 από	 την	 ασφυκτική	 και	 τυποποιημένη	 αστική	 ζωή	 της	
πρωτεύουσας,	όπου	εργάζεται	σαν	μαθητευόμενος	δικηγόρος.	Ο	πιεστικός	αστικός	
τρόπος	ζωής	και	η	επαγγελματική	ρουτίνα	αποτελούν	εικόνες	ισχυρής	αντίθεσης	με	
το	φυσικό	 τοπίο	 της	 Σκιάθου,	 που	 επιλέγεται	 σαν	 λυτρωτική	 οραματική	 σκέψη.	Ο	
μορφωμένος	 κι	 ώριμος	 πια	 ήρωας	 καταφεύγει	 στην	 ανωριμότητα	 και	 την	
αμορφωσιά	 της	 εφηβικής	 του	 ηλικίας,	 για	 να	 βρει	 καταφύγιο	 στις	 εικόνες	 της	
ποιμενικής	 ζωής	 που	 περνούσε,	 γεμάτος	 ενθουσιασμό	 κι	 ανεμελιά,	 στους	 αγρούς	
της	 ιδιαίτερης	 πατρίδας	 του.	 Η	 φύση	 εξυψώνεται	 σε	 λυτρωτικό	 σύμβολο	 και	
λειτουργεί	 σαν	 βάλσαμο	 στην	 κακοφορμισμένη	 ψυχή,	 του	 ατυχώς	 βαπτισθέντος	
ήρωα	ως	αστού.	Η	προτίμηση	της	μακάριας	φυσικής	ζωής	είναι	φανερή	και	σταθερή	
σ’	όλο	το	διήγημα	και	αποτελεί	και	τη	μελαγχολική	κατακλείδα	του.		

Μέσα	στο	φυσικό	τοπίο,	ο	Παπαδιαμάντης	αφήνει	με	χάρη	τη	Μοσχούλα	να	
στολίσει	 τον	 αφηγηματικό	 σκηνικό	 χώρο,	 να	 γεμίσει	 με	 ερωτικό	 θαυμασμό	 την	
αναπόληση	 του	 ήρωα	 και	 να	 αποκαλύψει	 τα	 κάλλη	 της	 σ’	 ένα	 ονειρικό	 θαλάσσιο	
λουτρό.	Ο	βοσκός	αμείβεται	από	το	συγγραφέα	με	κάτι	που	λίγοι	θα	μπορούσαν	να	
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το	γευτούν.	Ένα	όνειρο	είναι	η	γυμνή	Μοσχούλα,	στα	γαλήνια	νερά	ενός	σκιαθίτικου	
κόλπου.	Τόση	είναι	η	ομορφιά	κι	ο	ερωτισμός	που	αποπνέει.	Και	ο	βοσκός	σε	λίγο	
την	κρατά	στα	χέρια	του,	σώζοντάς	της	τη	ζωή.	Και	ο	ίδιος	ομολογεί,	ευχαριστώντας	
την	τύχη	του:	«Ἤμην	ὁ	ἄνθρωπος,	ὅστις	κατώρθωσε	να	συλλάβῃ	μέ	τάς	χεῖράς	του	
προς	στιγμήν,	ἕν	ὄνειρον,	τό	ἴδιον	ὄνειρόν	του…»		

Η	 βαθιά	 θρησκευτικότητα	 και	 η	 σεμνότητα	 του	 Παπαδιαμάντη	 είναι	
αδιαπέραστη	και	συμπαγής,	ακόμη	κι	όταν	πρόκειται,	όπως	εν	προκειμένω,	για	έναν	
έφηβο	 πάνω	 στα	 πρώτα	 ερωτικά	 του	 σκιρτήματα.	 Αξιοσημείωτο	 είναι	 ότι	 ο	
συγγραφέας	 δεν	 αφήνει	 τον	 ήρωά	 του	 να	 ολισθήσει	 στη	 «φθηνή»	 και	 πρόστυχη	
βίωση	του	έρωτα	με	τη	Μοσχούλα.	Ο	πλατωνικός	απόηχος	του	ιδεώδους	ερωτισμού	
είναι	φανερός.	Άλλωστε,	ο	 έρωτας	είναι	μία	μεγαλειώδης	 ιδέα,	 ένα	συγκλονιστικό	
συναίσθημα	 που	 βιώνεται	 πνευματικά.	 Αυτή	 του	 η	 έκφανση	 ενδιαφέρει	 τον	
Παπαδιαμάντη	κι	όχι	 το	σαρκικό	πάθος	που	προκαλεί,	 γιατί	αυτό	αφορά	 τα	μύχια	
γενετήσια	ένστικτά	μας.	Ο	συγγραφέας	λοιπόν	γνωρίζει	 τον	ήρωα	με	 την	 ιδέα	 του	
Έρωτα	 κι	 έτσι	 διασφαλίζει	 την	 αγνότητα	 και	 την	 ευαισθησία	 της	 εφηβικής	 του	
ψυχής,	την	οποία	τόσο	ανεπτυγμένη	είχε	κι	ο	ίδιος	στην	ανάλογη	ηλικία.		

Η	 διπλοθεσία	 του	 ονόματος	 της	 νεαρής	 κοπέλας,	 να	 υπάρχει	 δηλαδή	 στο	
διήγημα	 και	 μία	 κατσίκα	 με	 το	 ίδιο	 όνομα,	 είναι	 ηθελημένη	 και	 τεχνικά	
προσχεδιασμένη	 από	 το	 συγγραφέα.	 Τόσο	 συγκίνησε	 το	 νεαρό	 βοσκό	 η	 16χρονη	
Μοσχούλα,	που	έδωσε	το	όνομά	της	στην	ομορφότερη	κατσίκα	του.	Και	η	τελευταία	
θα	 θυσιαστεί,	 μπροστά	 στην	 επιλογή	 του	 ήρωα	 να	 σώσει	 την	 πανέμορφη	
συμπρωταγωνίστριά	του.	Ο	ανθρωπισμός	του	Παπαδιαμάντη	έδωσε	το	πιο	εμφανές	
στίγμα	 του.	 Η	 ανθρωποκεντρικότητα	 του	 ήρωα	 διδάσκει	 στον	 αναγνώστη	 έναν	
αποτελεσματικό	τρόπο	διάσωσης	της	ανθρωπιάς	του.	Αλλά	κι	ο	τρόπος	θανάτου	της	
κατσίκας	είναι	συμβολικός.	Το	κοντό	σχοινί,	που	την	κρατούσε	στη	θέση	της,	έγινε	η	
θανάσιμη	 θηλιά	 της.	 Με	 ένα	 τέτοιο	 «σχοινί»	 είναι	 δεμένος	 κι	 ο	 ήρωας	 στην	
αποπνικτική	 Αθήνα.	 Είναι	 καιρός	 να	 κόψει	 το	 «σχοινί»,	 που	 ήδη	 έχει	 αρχίσει	 να	
«τυλίγει	το	λαιμό	του».	Ο	Παπαδιαμάντης	δεν	αντέχει	μακριά	απ’	τη	Σκιάθο.	Ώσπου,	
μετά	από	απανωτές	 επιστροφές	σ’	αυτήν,	 εγκαθίσταται	μόνιμα	στον	 τόπο	 του	 και	
πεθαίνει	εκεί	γαλήνια.		

Η	Μοσχούλα,	από	εκείνο	το	ατυχές	για	΄κείνη	δειλινό,	δεν	πλησίασε	ποτέ	ξανά	
το	 βοσκό.	 Προστάτευσε	 την	 εικόνα	 και	 την	 τιμή	 της	 σε	 μία	 κοινωνία	 που	 εύκολα	
καταδίκαζε	τις	γυναίκες	κι	απελευθέρωνε	τα	ήθη	τους	στη	συνείδησή	της.	Άλλωστε,	
ο	 βοσκός	 ήταν	 ένας	 ταπεινός	 άνθρωπος	 «άλλου	 κόσμου»	 και	 τίποτα	 δε	 θα	
μπορούσε	να	της	προσφέρει.	Ο	ήρωας	όμως	κέρδισε	πολλά	από	την	αθώα	εμπειρία	
του.	 Βίωσε	 το	 αίσθημα	 του	 Έρωτα,	 λυτρώνοντας	 τα	 πάθη	 του.	 Ένιωσε	 το	
σαγηνευτικό	πρόσωπο	της	φύσης.	Αποφάσισε	ότι	τα	εγκόσμια	«μιλούσαν»	μέσα	του	
δυνατότερα	από	την	ιερατική	ζωή.	Διάλεξε	χώρο:	όχι	την	πολύβουη	ζωή	του	αστικού	
κέντρου,	αλλά	τη	φύση.	Έχασε	όμως	την	κατσικούλα	του…Ο	Παπαδιαμάντης	έθεσε	
ένα	μικρό	τίμημα	εσωτερικής	πληρότητας	κι	ολοκλήρωσης.		
	

______________________________________________________	

	
Απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	του	σχολικού	βιβλίου:	

1)	Να	συζητήσετε	τη	σχέση	συγγραφέα	–	αφηγητή	α)	ως	προς	τη	συμμετοχή	του	

στα	 δρώμενα,	 β)	 ως	 προς	 την	 πειστικότητά	 του,	 γ)	 ως	 προς	 το	 στοιχείο	 της	

πλαστοπροσωπίας.	

α)	 Ο	 αφηγητής,	 στο	 διήγημα,	 αφηγείται	 μία	 ιστορία	 που	 την	 έζησε	 ο	 ίδιος	 στο	
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παρελθόν.	Συμμετέχει,	επομένως,	στην	ιστορία	που	αφηγείται	(ομοδιηγητικός),	και	
μάλιστα	ως	πρωταγωνιστής	της	(αυτοδιηγητικός).	Οι	αυτοδιηγητικές	αφηγήσεις	του	
Παπαδιαμάντη	εντάσσονται	ανάμεσα	στα	απομνημονεύματα	και	στην	εξομολόγηση,	
και	 έχουν	 χαρακτηριστεί	από	 την	 κριτική	«αυτοβιογραφικά»,	 γιατί	 θεωρούνται	 ότι	
αποδίδουν	επεισόδια	από	τη	ζωή	του	συγγραφέα.	Ένα	μέρος	των	κριτικών	μάλιστα	
προχωρεί	 σε	 ψυχολογικές	 ερμηνείες	 του	 συγγραφέα	 με	 βάση	 αυτές	 τις	
αυτοδιηγητικές	αφηγήσεις.	Είναι	όμως	κανόνας	της	σύγχρονης	αφηγηματολογίας	ότι	
ο	 αφηγητής	 δεν	 πρέπει	 να	 ταυτίζεται	 με	 το	 συγγραφέα,	 ιδιαίτερα	 στις	
πρωτοπρόσωπες	 αφηγήσεις,	 οι	 οποίες	 είναι	 πιο	 εύκολο	 να	 παρασύρουν	 προς	 την	
ταύτιση.	Ο	συγγραφέας,	εξάλλου,	δεν	παρουσιάζει	αυτούσια	αποσπάσματα	της	προ-
σωπικής	 του	 ζωής	 αλλά	 βιώματα	 και	 εμπειρίες	 που	 ξεπερνούν	 τα	 όρια	 της	
προσωπικής	 ιστορίας	 και	 αποκτούν	 ευρύτερο	 νόημα,	 γενικότερη	 εφαρμογή	 και	
καθολική	ισχύ.	
β)	Οι	πρωτοπρόσωπες	αφηγήσεις,	και	 ιδιαίτερα	οι	αυτοδιηγητικές,	είναι	πειστικές,	
γιατί	 παρουσιάζουν	 τα	 γεγονότα	 ως	 βιώματα	 του	 αφηγητή.	 Κύριο	 ρόλο	 σε	 αυτό	
παίζει	η	εσωτερική	εστίαση,	που	δίνει	τόσο	στην	αφήγηση	όσο	και	στην	περιγραφή	
αληθοφάνεια.	 Στο	 συγκεκριμένο	 διήγημα	 μάλιστα,	 η	 αφήγηση	 κερδίζει	 ακόμα	
περισσότερο	 σε	 πειστικότητα	 με	 την	 εναλλαγή	 της	 εστίασης.	 Σε	 πολλά	 σημεία	 ο	
αφηγητής	προβάλλει	την	προοπτική	του	εαυτού	του	ως	ήρωα,	έτσι	ώστε	η	αφήγηση	
να	κερδίζει	σε	ζωντάνια	και	αλήθεια,	ενώ	σε	άλλα	σημεία	παρεμβαίνει	με	την	ώριμη	
προοπτική	του,	αναλύοντας	σκέψεις	και	διλήμματα	του	ήρωα	και	σχολιάζοντας	τις	
προθέσεις	του	που	δεν	υλοποιήθηκαν.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	η	αφήγηση	γίνεται	τόσο	
πειστική,	ώστε	δίνει	την	εντύπωση	ότι	πρόκειται	για	ένα	πραγματικό	επεισόδιο	από	
τη	ζωή	του	ίδιου	του	συγγραφέα.	
γ)	 Ο	 αφηγητής	 είναι	 ένα	 πρόσωπο	 πλαστό,	 δημιούργημα	 του	 συγγραφέα.	 Ο	
Παπαδιαμάντης,	 για	 να	 αποφύγει	 την	 ταύτιση,	 τοποθετεί	 όλο	 το	 διήγημα	 σε	
εισαγωγικά	 και	 το	 παρουσιάζει	 ως	 ένα	 ήδη	 γραμμένο	 κείμενο,	 το	 οποίο	 εκείνος	
απλά	 αντέγραψε.	 Έτσι	 υπογράφει	 στο	 τέλος	 ως	 αντιγραφέας	 («διά	 την	
αντιγραφήν»).	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 αποστασιοποιείται	 περισσότερο	 από	 τον	
αφηγητή.	 Πρόκειται,	 επομένως,	 για	 «συγγραφικό	 δόλο»	 (πλαστοπροσωπία).	 Η	
απόσταση,	 εξάλλου,	 μεταξύ	 συγγραφέα	 και	 αφηγητή	 αλλά	 και	 μεταξύ	 ήρωα	 και	
αφηγητή	τονίζεται	από	την	αρχή	του	διηγήματος	(«Ήμην	πτωχόν	βοσκόπουλον	εις	τα	
όρη»).	 Η	 πλαστοπροσωπία	 λειτουργεί	 κανονικά,	 χωρίς	 να	 είναι	 αναγκαίες	
υποσημειώσεις,	 όπως	 αυτή	 στο	 διήγημα.	 Συγγραφέας	 και	 αφηγητής	 είναι	 δύο	
διαφορετικά	πρόσωπα,	εκτός	αν	πρόκειται	για	λογοτεχνικά	είδη	στα	οποία	από	την	
αρχή	 δηλώνεται	 η	 ταυτότητα	 συγγραφέα	 και	 αφηγητή	 (αυτοβιογραφίες,	
απομνημονεύματα	κ.ά.).	
	
2.	Τι	ρόλο	παίζει	το	ονειρικό	στοιχείο	στην	αφήγηση;	Υπάρχουν	στοιχεία	στο	διή-

γημα	που	μας	μεταφέρουν	διαδοχικά	από	τον	κόσμο	του	ονείρου	στον	κόσμο	της	

πραγματικότητας;	

Το	ονειρικό	στοιχείο	είναι	κυρίαρχο	στο	διήγημα,	πράγμα	που	φαίνεται	και	από	τον	
τίτλο.	 Όλο	 το	 διήγημα	 δομείται	 πάνω	 στη	 σύγκρουση	 του	 ονείρου	 με	 την	
πραγματικότητα.	 Το	 όνειρο	 αφορά	 το	 παρελθόν,	 ενώ	 η	 πραγματικότητα	 είναι	
κομμάτι	 του	παρόντος.	Η	περασμένη	 ζωή	εξιδανικεύεται,	 γίνεται	όνειρο	που	μένει	
χαραγμένο	στη	μνήμη	του	αφηγητή,	ενώ	η	τωρινή	ζωή	παρουσιάζεται	ανώφελη	και	
δυστυχισμένη.	 Το	 όνειρο	 συνδέεται	 με	 την	 εφηβεία,	 τη	 φύση	 και	 τον	 έρωτα.	 Η	
Μοσχούλα	 «ήτον	 πνοή,	 ίνδαλμα	 αφάνταστον,	 όνειρον	 επιπλέον	 εις	 το	 κύμα».	
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Αντίθετα,	η	πραγματικότητα	είναι	πνιγηρή	και	χαρακτηρίζεται	από	την	αποτυχία	και	
τη	φθορά.	Η	Μοσχούλα	του	ονείρου	έχει	μετατραπεί	σε	«απλή	θυγατέρα	της	Εύας».	
Πέρα	από	αυτή	τη	βασική	αντίθεση	που	χαρακτηρίζει	το	παρελθόν	και	το	παρόν	του	
αφηγητή,	 η	 σύγκρουση	 ανάμεσα	 στο	 όνειρο	 και	 στην	 πραγματικότητα	
παρουσιάζεται	 να	 κυριαρχεί	 και	 στην	 προσωπικότητα	 του	 ήρωα	 της	 ιστορίας.	 Οι	
σκέψεις	 και	 οι	 ενέργειες	 του	βρίσκονται	 σε	μία	 συνεχή	 εναλλαγή	από	 το	 ονειρικό	
στο	πραγματικό.	
Συγκεκριμένα,	 στην	 τέταρτη	 ενότητα,	 τη	 μαγευτική	 περιγραφή	 της	 θάλασσας	
ακολουθεί	 η	 αναφορά	 στην	 αιτία	 που	 οδήγησε	 το	 βοσκό	 και	 το	 κοπάδι	 του	 στην	
ακρογιαλιά	(σ.	168).	Τη	λεπτομερή	πληροφόρηση	για	το	χώρο	και	την	τακτοποίηση	
του	 κοπαδιού	 διαδέχεται	 η	 ποιητική	 περιγραφή	 του	 ηλιοβασιλέματος	 και	 του	
«άντρου»	των	νυμφών	(σ.	169).	Έπειτα,	το	βύθισμα	στο	όνειρο,	στην	απόλαυση	και	
στη	μαγεία	του	θαλασσινού	μπάνιου	διακόπτουν	σκέψεις	πεζές,	που	αφορούν	τους	
φόβους	του	βοσκού	για	την	ασφάλεια	του	κοπαδιού	του	(σ.170).	
Η	 εναλλαγή	 ονείρου	 και	 πραγματικότητας	 διακρίνεται	 πιο	 καθαρά	 στην	 πέμπτη	
ενότητα.	Η	μαγεία	του	βοσκού	μπροστά	στο	θέαμα	της	κοπέλας	στο	νερό,	κάτω	από	
το	 φως	 της	 σελήνης,	 διαλύεται	 από	 την	 ανησυχία	 του	 μήπως	 γίνει	 αντιληπτή	 η	
παρουσία	 του,	 γι’	 αυτό	 αρχίζει	 να	 αναζητά	 ρεαλιστικές	 λύσεις	 (σ.	 171	 –	 173).	 Και	
πάλι	όμως.	παρακολουθώντας	τη	Μοσχούλα	να	κολυμπά,	κυριεύεται	από	το	όνειρο	
και	την	έκσταση	(σ.	173	–	174).	
Στην	έκτη	ενότητα,	η	ονειρική	ατμόσφαιρα	εναλλάσσεται	με	φόβους	και	ενοχές	που	
αφορούν	 την	 πραγματική	 κατάσταση	 που	 έχει	 δημιουργηθεί	 (σ.174).	 Η	 οριστική	
διάλυση	του	ονείρου	και	η	απότομη	επιστροφή	στην	πραγματικότητα	προκαλούνται	
τελικά	 από	 το	 βέλασμα	 της	 κατσίκας	 («Αίφνης	 εις	 τας	 ανάγκας	 του	 πραγματικού	
κόσμου	με	επανέφερε	η	φωνή	της	κατσίκας	μου»).	
Αυτό	 το	 συνεχές	 παιχνίδι	 ονείρου	 και	 πραγματικότητας	 είναι	 χαρακτηριστικό	 στο	
διήγημα	και	αποτελεί	ένα	από	τα	βασικότερα	στοιχεία	της	γοητείας	του.	
	
3.	 	 Πώς	 λειτουργεί	 στην	 υπόθεση	 τοο	 διηγήματος	 η	 αναφορά	 στην	 προσωπική	

ιστορία	του	πατέρα	Σισώη;	

Η	 ιστορία	 του	πατέρα	Σισώη	έχει	θεματική	σχέση	με	 την	 ιστορία	 του	αφηγητή	και	
λειτουργεί	σαν	«μικρογραφία»	της.	Η	ζωή	του	πατέρα	Σισώη	έχει	πολλές	αναλογίες	
με	 αυτή	 του	 αφηγητή.	 Ξεκινάει	 από	 την	 αγνότητα	 της	 ζωής	 του	 μοναχού	 (αρχική	
κατάσταση	 ισορροπίας),	 περνάει	 στην	 αμαρτία	 με	 την	 εγκατάλειψη	 του	
μοναστηριού	και	το	γάμο	(διατάραξη	της	ισορροπίας)	και	ξαναβρίσκει	τη	σωτηρία	με	
την	επιστροφή	στο	μοναστήρι	και	τη	μετάνοια	(αποκατάσταση	της	ισορροπίας).	Και	
στη	 ζωή	 του	 αφηγητή	 τα	 δύο	 πρώτα	 στάδια	 είναι	 ανάλογα.	 Η	 ζωή	 του	
χαρακτηρίζεται	από	ανεμελιά	και	άγνοια	 (αρχική	κατάσταση	 ισορροπίας),	έπειτα	ο	
ήρωας	 δοκιμάζεται	 και	 υποκύπτει	 στην	 ερωτική	 επιθυμία	 (διαταραχή	 της	
ισορροπίας),	αλλά	δε	βρίσκει	τη	σωτηρία	με	την	επιλογή	της	ζωής	του	μοναστηριού.	
Αυτός	επιλέγει	την	απόκτηση	γνώσης	και	την	εγκατάλειψη	της	φύσης,	κι	έτσι	η	ισορ-
ροπία	 δεν	 επανέρχεται	 στη	 ζωή	 του.	 Δεν	 έδειξε	 μετάνοια	 επίσης	 όπως	 ο	 πατήρ	
Σισώης,	 αλλά	 το	 «όνειρο»	 υπήρξε	 παντοτινή	 ανάμνηση	 στην,	 κατά	 τα	 άλλα,	
ανώφελη	ζωή	του.	Κοινό	στοιχείο	στη	ζωή	και	των	δύο	είναι	ότι	ο	έρωτας	σημάδεψε	
αποφασιστικά	τη	ζωή	τους.	
	
4.		Να	προσδιορίσετε	τα	στάδια	που	προάγουν	το	μύθο	στο	διήγημα.	

Η	 εξιστόρηση	 του	 παρελθόντος	 αρχίζει	 από	 τη	 δεύτερη	 ενότητα,	 που	 έχει	
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πληροφοριακό	χαρακτήρα.	Σε	αυτήν	ο	αφηγητής	παραθέτει	στοιχεία	για	τη	ζωή	και	
το	 περιβάλλον	 του	 και	 δίνει	 ουσιαστικές	 πληροφορίες	 για	 τη	 Μοσχούλα.	 Με	 τον	
τρόπο	αυτό	προετοιμάζει	το	πλαίσιο	δράσης	στο	οποίο	θα	εξελιχθεί	η	ιστορία.	Από	
την	τρίτη	ενότητα	αρχίζει	η	δέση	του	μύθου,	όπου,	με	αιτία	την	ομωνυμία	(στοιχείο	
πλοκής),	δίνεται	η	ευκαιρία	μίας	πρώτης	επαφής	και	γνωριμίας	των	ηρώων,	η	οποία	
διευρύνεται	και	με	τη	δεύτερη	συνάντηση.	Στην	τέταρτη	ενότητα,	η	περιγραφή	της	
θάλασσας	 επιβραδύνει	 την	 εξέλιξη	 του	 μύθου,	 προετοιμάζει	 όμως	 το	 μπάνιο	 του	
βοσκού,	 το	οποίο	προάγει	 το	μύθο,	αφού	με	 την	 καθυστέρηση	 του	ήρωα	θα	γίνει	
δυνατή	 η	 συνάντηση	 με	 τη	 Μοσχούλα.	 Η	 περιπέτεια	 αρχίζει	 με	 την	 άνοδο	 του	
βοσκού	προς	 το	 βράχο	 και	 το	πλατάγισμα	 του	 νερού	 (στοιχείο	πλοκής,	 δραματικό	
απρόοπτο),	που	σηματοδοτεί	την	παρουσία	της	Μοσχούλας.	Στην	πέμπτη	ενότητα,	ο	
μύθος	δεν	προάγεται	ιδιαίτερα,	γιατί	κυριαρχούν	τα	διλήμματα	του	βοσκού.	Υπάρχει	
μία	 κλιμάκωση	 συναισθημάτων	 που	 δημιουργεί	 ένταση,	 αλλά	 παραμένει	 στο	
επίπεδο	σκέψεων	και	σχεδίων,	ενώ	δεν	αναλαμβάνεται,	καμιά	δράση.	Η	κλιμάκωση	
της	δράσης	αρχίζει	στην	έκτη	ενότητα	με	το	βέλασμα	της	κατσίκας	(στοιχείο	πλοκής,	
δραματικό	απρόοπτο),	που	εξαναγκάζει	το	βοσκό	να	σπεύσει	προς	το	μέρος	της,	με	
αποτέλεσμα	να	γίνει	αντιληπτός	από	την	κοπέλα	(έβδομη	ενότητα).	Η	κραυγή	φόβου	
και	ο	πανικός	του	βοσκού	κλιμακώνουν	την	ένταση,	η	οποία	κορυφώνεται	με	την	εμ-
φάνιση	 της	 βάρκας	 (στοιχείο	 πλοκής,	 δραματικό	 απρόοπτο),	 που	 προκαλεί	 τη	
δεύτερη	κραυγή	αγωνίας	της	κοπέλας	και	το	βούλιαγμά	της	προς	το	βυθό.	Η	βουτιά	
του	νέου	αποφορτίζει	κάπως	την	ένταση	και	προάγει	το	μύθο,	που	οδηγείται	προς	
τη	λύση	του	από	τη	στιγμή	που	ο	βοσκός	φέρνει	στην	επιφάνεια	τη	Μοσχούλα	και	
της	 προσφέρει	 τις	 πρώτες	 βοήθειες.	 Το	 κολύμπι	 προς	 την	 ακτή	 οδηγεί	 στην	
αποκλιμάκωση	της	έντασης	και	ουσιαστικά	στη	λύση	του	μύθου.	Την	οριστική	όμως	
λύση	μαθαίνει	ο	αναγνώστης	στον	επίλογο:	«η	Μοσχούλα	έζησε,	δεν	απέθανε...».		
	
5.		Ποια	είναι	η	άποψη	του	αφηγητή	για	την	«κοσμική»	μόρφωση;	

Η	 άποψη	 του	 αφηγητή	 για	 την	 «κοσμική»	 μόρφωση	 παρουσιάζεται	 αρνητική.	
Θεωρεί	 ότι	 υπήρξε	 γι’	 αυτόν	 ο	 πειρασμός	 που	 τον	 απέτρεψε	 να	 ακολουθήσει	 τη	
μοναστική	ζωή	και	να	σώσει	την	ψυχή	του.	Πιστεύει	ότι	τα	λίγα	γράμματα	που	είχε	
μάθει	από	τους	μοναχούς	ήταν	αρκετά	για	μία	ήρεμη	ζωή	κοντά	στη	φύση.	Θεωρεί	
ότι	 η	 μόρφωση	 δεν	 τον	 βοήθησε	 να	 βρει	 την	 ευτυχία.	 Αντίθετα,	 τον	 ανάγκασε	 να	
απομακρυνθεί	από	το	οικείο	περιβάλλον	του	και	να	ζήσει	στην	πνιγηρή	ατμόσφαιρα	
της	πόλης,	όπου	βιώνει	τη	δυστυχία.	Πιστεύει	ακόμα	ότι	δεν	του	πρόσφερε	πολλά	
ούτε	 από	 επαγγελματική	 άποψη,	 αφού	 παρέμεινε	 ένας	 απλός	 βοηθός	 δικηγόρου,	
χωρίς	 δικαιοδοσίες	 και	 πρωτοβουλίες.	Η	 «κοσμική»	 γνώση	παρουσιάζεται,	 γενικά,	
από	 τον	 αφηγητή	 ως	 ένα	 «επικίνδυνο»	 βάρος,	 που	 συντελεί	 μόνο	 στη	
συνειδητοποίηση	 από	 τον	 άνθρωπο	 των	 λαθών	 του,	 της	 αλλοτρίωσης	 και	 της	
δυστυχίας	 του.	 Το	 συμπέρασμά	 του	 είναι	 ότι	 όσο	 λιγότερα	 γνωρίζει	 κάποιος	 και	
παραμείνει	 αθώος	 και	 απλοϊκός,	 τόσο	 περισσότερες	 πιθανότητες	 έχει	 να	 γίνει	
ευτυχισμένος.	
	
6.		Αποβαίνει	λυτρωτικό	ή	βασανιστικό	για	τον	αφηγητή	το	«ζωντανό»	όνειρό	του;	

Το	«ζωντανό»	όνειρο	προκαλεί	στον	αφηγητή	ανάμεικτα	αισθήματα.	Ομολογεί	ότι	η	
αίσθηση	της	μοναδικής	εκείνης	επαφής	είναι	ό,τι	πιο	σημαντικό	συνέβη	στην,	κατά	
τα	άλλα,	άχαρη	και	ανώφελη	ζωή	του,	και	του	είναι	αλησμόνητη	η	ανακούφιση	και	η	
ευδαιμονία	της	μαγικής	στιγμής.	Μέσα	στην	τωρινή	δυστυχία	του,	η	ανάμνηση	του	
ονείρου	είναι	λυτρωτική,	δίνει	νόημα	στην	ύπαρξή	του.	Το	συνδέει	με	την	εφηβεία,	
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την	 ευτυχία	 και	 την	 αθωότητα.	 Η	 πραγματικότητα	 δεν	 κατάφερε	 να	 το	 διαλύσει,	
γιατί	 έμεινε	στη	σφαίρα	 του	αγνού	 και	 του	 ιδανικού.	Η	θύμηση	 της	ομορφιάς	 της	
κοπέλας	τον	λυτρώνει	από	θλιβερές	αναμνήσεις	τής	μετέπειτα	ζωής	του,	από	τους	
«κυνέρωτες»	 και	 τις	 «ιδιοτελείς	 περιπτύξεις».	Όμως	 υπάρχουν	 και	 στιγμές	 που	 το	
όνειρο	γίνεται	βασανιστικό	από	την	αίσθηση	του	ανικανοποίητου,	 γιατί	υπήρξε	γι’	
αυτόν	 ένας	 έρωτας	 ανεκπλήρωτος.	 Το	 μαρτύριό	 του	 αποκαλύπτεται	 από	 τις	
αμφιβολίες	του	αν	έπρεπε	να	είχε	ακολουθήσει	το	μοναχισμό.	Όπως	πιστεύει,	ίσως	
ήταν	 ο	 μόνος	 τρόπος	 να	 απαλλαγεί	 από	 τις	 φαντασιώσεις,	 να	 λυτρωθεί	 από	 το	
βασανιστικό	όνειρο	της	ανεκπλήρωτης	αγάπης.		
	
7.	Με	 υλικά	 του	 διηγήματος	 συνθέστε	 το	 πρόσωπο	α)	 του	ώριμου	αφηγητή	 της	

ιστορίας	 και	 β)	 του	 νεαρού	 βοσκόπουλου.	 Να	 επιχειρήσετε,	 επίσης,	 να	 απαντή-

σετε	 στα	 εξής	 ερωτήματα:	 α)	 Ποια	 είναι	 η	 αιτία	 της	 δυστυχίας	 του	 ώριμου	

αφηγητή;	β)	Ποια	η	πηγή	της	ευτυχίας	του	νεαρού	βοσκόπουλου;	

α)	Ο	ώριμος	αφηγητής	είναι	απογοητευμένος	και	ανικανοποίητος	από	τη	 ζωή	του.	
Αισθάνεται	 ηττημένος	 και	 έχει	 εγκαταλείψει	 την	προσπάθεια	 να	βρει	 την	 ευτυχία.	
Ζει	 με	 τις	 αναμνήσεις	 του	 παρελθόντος,	 διαπιστώνοντας	 αναδρομικά	 ότι	 ήταν	
ευτυχισμένος	 χωρίς	 να	 το	 ξέρει,	 όταν	 ήταν	 βοσκός	 στα	 βουνά.	 Από	 τότε	
μεσολάβησαν	πολλά	στη	ζωή	του	που	συντέλεσαν	στη	δυστυχία	του.	Οι	σπουδές	του	
δεν	του	εξασφάλισαν	μία	ικανοποιητική	επαγγελματική	εξέλιξη.	Αντίθετα,	παρέμεινε	
στάσιμος	και	εξαρτημένος	από	τη	θέληση	του	εργοδότη	του,	για	 τον	οποίο	 τρέφει	
αντιπάθεια	 και	 μίσος.	 Απαξιώνει	 τον	 έρωτα,	 υπονοώντας	 αρνητικές	 εμπειρίες,	 και	
δείχνει	 ότι	 τον	 δοκίμασε	μόνο	 στη	 χυδαία	μορφή	 του.	 Από	 τα	 λόγια	 του	φαίνεται	
άνθρωπος	εσωστρεφής	και	διχασμένος,	 ττου	έχει	μετανιώσει	 για	 τις	 επιλογές	 του.	
Γενικά,	 εμφανίζεται	 ως	 μία	 προσωπικότητα	 ανώριμη,	 που	 δέχτηκε	 βαθιά	 την	
επίδραση	 των	 θρησκευτικών	 αντιλήψεων	 των	 μοναχών	 και	 αμφιταλαντεύεται	
ανάμεσα	 στα	 καταπιεσμένα	 του	 αισθήματα	 και	 στους	 ηθικούς	 κανόνες	 που	 έχει	
εσωτερικεύσει	από	παιδί	και	οι	οποίοι	προβάλλουν	τη	γυναίκα	ως	ενσάρκωση	του	
πειρασμού.	
β)	Ο	αφηγητής	παρουσιάζει	μία	εξιδανικευμένη	εικόνα	του	εαυτού	του	ως	βοσκού.	
Εμφανίζεται	 ως	 ένας	 ζωηρός	 έφηβος,	 που	 ζει	 απλά	 και	 ανέμελα	 μέσα	 στη	 φύση,	
όπου	αισθάνεται	 αυτάρκης	 και	 απόλυτα	 ελεύθερος.	 Καταγωγή	 και	 οικογένεια	 δεν	
αναφέρονται,	 σαν	 να	 βρισκόταν	 από	 πάντα	 εκεί,	 ενώ	 ο	 έξω	 κόσμος	 μοιάζει	
απόμακρος,	 σχεδόν	 ανύπαρκτος.	 Την	 ησυχία	 του	 βοσκού	 επηρεάζει	 κάπως	 ο	
ανομολόγητος	 ερωτάς	 του	 για	 τη	 Μοσχούλα.	 αλλά	 και	 αυτή	 η	 μικρή	 ένταση	
αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	της	ειδυλλιακής	ζωής	του.	Μεγαλωμένος	σε	αυτό	τον	
παραδείσιο	 τόπο,	 μακριά	 από	 την	 αρνητική	 επίδραση	 του	 πολιτισμού,	 ο	 νεαρός	
βοσκός	 έχει	 κάτι	 το	 πρωτόγονο	 στην	 εμφάνιση	 και	 στις	 αντιδράσεις,	 είναι	 ένας	
«φυσικός	άνθρωπος».	Αυτό	φαίνεται	από	την	άνεση	με	την	οποία	κινείται	στο	χώρο	
του,	από	την	αγάπη	και	τη	φροντίδα	για	τα	ζώα	του,	από	το	στενό	δεσμό	του	με	τη	
φύση	 και,	 γενικά,	 από	 την	 απέχθειά	 του	 προς	 όλα	 όσα	 σχετίζονται	 με	 την	 οργα-
νωμένη	κοινωνική	ζωή.	Παράλληλα,	είναι	και	ένας	«σατυρίσκος»	που	αισθάνεται	να	
ξυπνά	 μέσα	 του	 ο	 ερωτισμός.	 Τα	 πρώτα	 σημάδια	 της	 εσωτερικής	 αναστάτωσης	
διαφαίνονται	από	την	ομωνυμία	της	κατσίκας	του	με	το	αντικείμενο	του	έρωτά	του.	
Η	ταραχή	όμως	και	οι	εσωτερικές	συγκρούσεις	θα	αποκαλυφθούν	όταν	αντικρίζει	το	
«όνειρο	στο	κύμα»,	που	παρουσιάζεται	πλέον	ως	η	ενσάρκωση	του	πειρασμού.	
α)	Η	αιτία	 της	δυστυχίας	 του	ώριμου	αφηγητή	δεν	είναι	 ξεκάθαρη	ούτε	στον	 ίδιο.	
Μάλλον	υπήρξαν	πολλές	αιτίες	που	συντέλεσαν	σε	αυτό.	Από	τις	βασικές	μπορεί	να	
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θεωρηθεί	η	τάση	εξιδανίκευσης	του	παρελθόντος,	το	οποίο	αντιπροσωπεύει	για	τον	
αφηγητή	το	χαμένο	παράδεισο	των	παιδικών	χρόνων,	της	αθωότητας	και	του	αγνού	
έρωτα.	Έχει	προσκολληθεί	σε	αυτή	την	εικόνα	και	το	παρόν	αποτελεί	γι’	αυτόν	ένα	
αβάστακτο	 βάρος.	 Αλλη	 αιτία	 είναι	 οι	 λαθεμένες	 επιλογές	 του,	 η	 προτίμηση	 της	
γνώσης	 και	 της	 «κοσμικής»	 ζωής	 από	 τη	 ζωή	 του	 μοναστηριού.	 Κυριότερη	 όμως	
είναι	η	βασανιστική	ανάμνηση	του	ανεκπλήρωτου	έρωτα	που	σημάδεψε	για	πάντα	
τη	ζωή	του.	
β)	Οι	αιτίες	 της	ευτυχίας	του	νεαρού	βοσκόπουλου	είναι	η	ηρεμία,	η	αθωότητα,	η	
άγνοια,	η	απόλυτη	ελευθερία	μέσα	στον	επίγειο	παράδεισό	του.	Η	ζωή	του	κυλάει	
χωρίς	έγνοιες	μέχρι	τη	στιγμή	που	θα	την	ταράξει	η	ερωτική	επιθυμία.	Η	δοκιμασία	
του	 πειρασμού,	 η	 τελική	 παραίτηση	 από	 τον	 έρωτα	 και	 η	 απομάκρυνση	 από	 το	
ειδυλλιακό	περιβάλλον	θα	έχουν	ως	συνέπεια	τη	μελλοντική	δυστυχία	του.	
	
	
8.	Διαφέρει	η	Μοσχούλα	του	Ονείρου	από	τη	Μοσχούλα	της	ώριμης	ηλικίας;	Γιατί	

ο	Παπαδιαμάντης	δεν	επέλεξε	να	παραλείψει	την	αναφορά	στην	τύχη	της	ενήλι-

κης	Μοσχούλας;	

Η	 Μοσχούλα	 του	 παρελθόντος	 ήταν	 «πνοή,	 ίνδαλμα,	 όνειρο,	 νηρηΐς,	 νύμφη,	
σειρήν».	 Ήταν	 «αιθέριος	 επαφή,	 φορτίον	 ευάγκαλον,	 ανακούφισις	 και	 αναψυχή».	
Αντιπροσώπευε	ένα	ιδανικό,	ήταν	για	τον	αφηγητή	η	γυναίκα	των	ονείρων	του.	Για	
την	ώριμη	Μοσχούλα,	αντίθετα,	μιλάει	με	αδιαφορία	και	περιφρόνηση.	Δεν	έδειξε	
ενδιαφέρον	για	τη	μετέπειτα	ζωή	της	και	την	αποκαλεί	απαξιωτικά	«απλή	θυγατέρα	
της	 Εύας».	 Στην	 πραγματικότητα,	 δείχνει	 γι’	 αυτήν	 την	 ίδια	 περιφρόνηση	 που	
αισθάνεται	και	για	 τον	εαυτό	του.	Η	ωριμότητα	θεωρεί	ότι	 την	έχει	φθείρει,	όπως	
έχει	αλλοτριώσει	και	 τον	 ίδιο.	Αυτό	που	πιστεύει	πως	έχει	σημασία	να	διατηρηθεί	
άφθαρτο	 είναι,	 η	 εικόνα	 του	 ονείρου,	 η	 ιδανική	 μορφή,	 η	 Μοσχούλα	 του	
παρελθόντος.	
Η	 αναφορά	 στην	 τύχη	 της	 ενήλικης	Μοσχούλας	 είναι	 απαραίτητη	 για	 να	 φανεί	 η	
σύγκρουση	ανάμεσα	στο	παρελθόν	και	στο	παρόν,	ανάμεσα	κυρίως	στο	όνειρο	και	
στην	 πραγματικότητα,	 Η	 προσγείωση	 στην	 πεζή	 και	 άχαρη	 πραγματικότητα	 του	
παρόντος	 αποκαλύπτει	 το	 ανεκπλήρωτο	 και	 ανέφικτο	 του	 ιδανικού.	 Ο	 αφηγητής	
παρουσιάζεται	 να	 έχει	 συνειδητοποιήσει	 αυτή	 την	 αλήθεια,	 που	 την	 εκφράζει	 με	
ειρωνική	διάθεση	(ρομαντική	ειρωνεία).	
	
9.	Υπάρχουν	στοιχεία	στο	διήγημα	στα	οποία	διαφαίνεται	αντινομία	του	φυσικού	

(ποιμενικού)	με	τον	κοινωνικό	(αστικό)	βίο;	

Τα	 στοιχεία	 που	 φανερώνουν	 αντινομία	 του	 ποιμενικού	 με	 τον	 αστικό	 βίο	
βρίσκονται	 κυρίως	στην	πρώτη	και	στη	δεύτερη	ενότητα,	συνάγονται	όμως	 επίσης	
και	 από	 τις	 γενικότερες	 ιδέες	 που	 κυριαρχούν	 στο	 διήγημα.	 Στον	 πρόλογο,	 ο	
αφηγητής	τονίζει	την	αντίθεση	ανάμεσα	στην	ευτυχισμένη	ζωή	του	βοσκού	μέσα	στη	
φύση	 και	 στην	 πνιγηρή	 και	 γεμάτη	 καταναγκασμούς	 αστική	 ζωή.	 Η	 αστική	 ζωή	
αλλοτριώνει	 και	 φθείρει,	 γιατί	 δημιουργεί	 κανόνες	 που	 δεσμεύουν	 και	
υποδουλώνουν	τον	άνθρωπο.	Χαρακτηριστική	στο	σημείο	αυτό	είναι	η	παρομοίωση	
του	δεμένου	σκύλου,	που	αποκαλύπτει	το	μέγεθος	της	καταπίεσης	που	αισθάνεται	ο	
αφηγητής.	 Οι	 κοινωνικές	 αντιθέσεις	 επίσης	 στον	 αστικό	 κόσμο	 απεικονίζονται	
ανάγλυφα	από	τα	εχθρικά	συναισθήματα	του	κοινωνικά	κατώτερου	απέναντι	στον	
ισχυρότερο.	
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Στη	δεύτερη	ενότητα,	τονίζεται	η	ελευθερία	της	ποιμενικής	ζωής,	η	αυτάρκεια	και	η	
ανεξαρτησία,	 σε	 αντίθεση	 με	 τον	 ενοχλητικό	 νόμο	 και	 την	 απληστία	 των	 μεγάλων	
ιδιοκτητών.	 Ιδιαίτερα	 τονίζεται	 η	 ελευθερία	 νομής	 των	 καρπών	 της	 γης,	 που	
παραπέμπει	σε	προαστικές	κοινωνίες,	στις	οποίες	υπήρχε	κοινοκτημοσύνη	αγαθών.	
Τα	αγαθά	του	περιφραγμένου	τόπου	του	κυρ	Μόσχου,	ο	οποίος	προέρχεται	από	τον	
κόσμο	 των	 επιχειρήσεων	 και	 του	 χρήματος,	 δηλαδή	 τον	 αστικό,	 τα	 απολαμβάνει	
μόνο	 ο	 ίδιος,	 σε	 αντίθεση	 με	 το	 φτωχό	 γεωργό	 και	 τη	 χήρα,	 που	 αφήνουν	 τους	
καρπούς	της	γης	τους	ελεύθερους	για	όποιον	έχει	ανάγκη.	Γενικά,	ο	ποιμενικός	βίος	
έχει	 τα	 χαρακτηριστικά	 της	 παραδείσιας	 ζωής,	 ενώ	 ο	 αστικός	 είναι	 το	 περιβάλλον	
που	καταδικάζει	τον	άνθρωπο	σε	μόνιμη	δυστυχία.	
	
10.	Ποια	στοιχεία	προσδίδουν	στο	ποίημα	ποιητική	λειτουργία;	

Τα	 στοιχεία	 που	προσδίδουν	 στο	 ποίημα	ποιητική	 λειτουργία	 είναι:	 α)	Η	 ποιητική	
γλώσσα,	 που	 οφείλεται	 κυρίως	 στα	 σχήματα	 μεταφορών	 και	 στη	 ρυθμικότητα,	 η	
οποία	επιτυγχάνεται	με	 τις	ηχοποιητικές	λέξεις	 («μορμυρίζον»,	«ψελλίζον»),	με	 τις	
παρηχήσεις	 («χίλιους	 γλαφυρούς	 κολπίσκους	 και	 αγκαλίτσες	 το	 κύμα»),	 με	 την	
επανάληψη	 («από	βράχον	εις	βράχον»,	«από	κολπίσκον	εις	 κολπίσκον»)	 και	με	 τα	
τριμερή	ασύνδετα	(«όνειρον,	πλάνη,	γοητεία»),	β)	Η	κυκλική	ροή	του	χρόνου	με	την	
επανάληψη	όμοιων	στιγμών	κατά	την	περιγραφή	της	ζωής	του	βοσκού	στα	βουνά,	γ)	
η	ατμόσφαιρα	του	ονείρου,	δ)	οι	συμβολισμοί	 (το	σκοινί,	η	θάλασσα,	ο	περιφραγ-
μένος	 κήπος	 κ.ά.),	 ε)	 η	 συμβολοποίηση	 του	 τοπίου	 και	 των	 προσώπων,	 στ)	 η	
μοναδικότητα	 της	 συγκινησιακά	φορτισμένης	 στιγμής	 της	 επαφής	 με	 το	 «όνειρο»,	
κατά	 την	 οποία	 ο	 χρόνος	 ακινητοποιείται,	 ζ)	 η	 πιστότητα	 στην	 αποτύπωση	 του	
μερικού,	που	αποκτά	με	 τον	 τρόπο	αυτό	καθολικές	διαστάσεις,	η)	 τα	διακειμενικά	
στοιχεία	(Άσμα	Ασμάτων),	θ)	οι	λυρικές	περιγραφές	της	φύσης.	
	
Απαντήσεις	στις	εργασίες	του	σχολικού	βιβλίου:	

1.	Διαβάστε	 το	 κείμενο	 του	Δ.	 Τζιόβα	«Ερμηνεύοντας	 το	Όνειρο	στο	Κύμα»	 (Πα-

ράρτημα,	 σ.346	 –	 347).	 Αφού	 συγκεντρώσετε	 τις	 ερμηνείες	 που	 κατά	 καιρούς	

έχουν	προταθεί	για	το	«	Ονειρο	στο	κύμα»,	επιλέξτε	μία	με	την	οποία	συμφωνείτε	

και	μία	με	την	οποία	διαφωνείτε	και	αιτιολογήστε	τις	επιλογές	σας.		

Και	οι	πέντε	ερμηνείες	που	αναφέρονται	στο	Παράρτημα	(σ.	346	–	347)	περιέχουν	
στοιχεία	που	συντελούν	στην	κατανόηση	του	διηγήματος.	
Η	 ηθικό	 –	 θρησκευτική	 άποψη,	 που	 ερμηνεύει	 το	 διήγημα	 ως	 μία	 αλληγορία	 της	
έκπτωσης	 του	 ανθρώπου	από	 την	 κατάσταση	 της	 παραδείσιας	 ευτυχίας	 σε	 εκείνη	
της	φθοράς	και	της	δυστυχίας	και	η	οποία	συνδυάζεται	με	την	έννοια	του	πειρασμού	
και	των	συνεπειών	του,	ενισχύεται	στο	διήγημα	από	διάφορα	στοιχεία.	Αυτά	είναι	η	
περιγραφή	 του	 χώρου	ως	 επίγειου	παραδείσου,	 η	μακάρια	 ζωή	 του	βοσκού	 και	 ο	
πειρασμός	 στο	 πρόσωπο	 της	 Μοσχούλας,	 το	 τίμημα	 του	 οποίου	 είναι	 η	
απομάκρυνση	 του	 βοσκού	 από	 το	 χώρο	 του	 και	 η	 κατοπινή	 δυστυχία	 του.	 Η	
ερμηνεία	όμως	αυτή	δεν	καλύπτει	όλες	τις	πτυχές	του	διηγήματος	και	την	ευρύτητα	
των	νοημάτων	του.	Επίσης,	δεν	αποκλείει	και	τη	δεύτερη	ερμηνεία,	γιατί	η	αντίθεση	
φύσης	 –	 πολιτισμού	 μπορεί	 να	 συμπεριληφθεί	 στη	 γενικότερη	 αντίθεση	
φύση/παράδεισος/ευτυχία	 –	 πολιτισμός/έκπτωση/δυστυχία,	 με	 την	 έννοια	 ότι	 η	
αστική	 ζωή	 κατέστρεψε	 την	 αρμονική	 σχέση	 του	 ανθρώπου	 με	 τη	 φύση,	 τον	
διέφθειρε	ηθικά	και,	γενικά,	εξαφάνισε	τις	παλιές	μορφές	ζωής	που	συμβολίζονται	
με	τον	παράδεισο.	Στην	ερμηνεία	αυτή	μπορεί	να	συμπεριληφθεί	και	η	 τέταρτη,	η	
οποία	 τη	 διευρύνει	 ακόμα	 περισσότερο	 αντιπαραβάλλοντας	 την	 ευτυχισμένη	
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εφηβεία	 μέσα	 στη	 φύση	 με	 την	 αλλοτριωμένη	 ωριμότητα	 μέσα	 στο	 αστικό	
περιβάλλον.	
Και	 η	 τρίτη	 ερμηνεία,	 η	 αισθητική	 ή	 αισθησιακή,	 προσθέτει	 στοιχεία	 στην	
κατανόηση	 του	 διηγήματος,	 αλλά	 δεν	 πρέπει	 να	 παραμείνει	 κανείς	 μόνο	 στην	
αισθητική	προσέγγιση,	γιατί	τότε	μένουν	σκοτεινές	πολλές	άλλες	πτυχές.	
Η	 πέμπτη	 ερμηνεία,	 τέλος,	 η	 ψυχολογική,	 είναι	 πολύ	 σημαντική,	 γιατί	 εμβαθύνει	
στον	 ψυχικό	 κόσμο	 του	 ήρωα,	 αναδεικνύοντας	 την	 ερωτική	 επιθυμία	 και	 την	
καταστολή	 της	 ως	 βασικούς	 άξονες	 του	 διηγήματος.	 Αναμφισβήτητα	 το	 ερωτικό	
στοιχείο	παίζει	σπουδαίο	ρόλο	στο	διήγημα.	Γύρω	από	αυτό	πλέκεται	ο	μύθος	και	
με	αφορμή	αυτό	εκφράζονται	πολλές	άλλες	ιδέες	που	περιέχονται	στο	διήγημα.	
Ουσιαστικά,	 οι	 άλλες	 ερμηνείες	 δεν	 αντιτίθενται	 στην	 τελευταία	 ούτε	 και	 μεταξύ	
τους.	Προσεγγίζουν	βασικούς	άξονες	του	διηγήματος	και	προτείνουν	ερμηνείες	που,	
σε	 γενικές	 γραμμές,	 δεν	 αλληλοαναιρούνται.	 Ιδιαίτερα	 η	 πρώτη	 και	 η	 τελευταία	
έχουν	μεγαλύτερο	εύρος	και	καλύπτουν	τις	βασικότερες	πτυχές	του	διηγήματος.	Η	
πολυσημία	 πάντως	 του	 έργου,	 που	 αποκαλύπτει	 και	 το	 μοναδικό	 ταλέντο	 του	
δημιουργού,	αφήνει	σίγουρα	ανοιχτό	το	πεδίο	και	για	μελλοντικές	ερμηνείες.	
2.	 Υπάρχει	 συγγένεια	 ανάμεσα	 στη	 Μοσχούλα	 και	 στη	 Φεγγαροντυμένη	 του	

Κρητικού;	

Οι	 δύο	 μορφές	 παρουσιάζουν	 αρκετές	 αναλογίες,	 αλλά	 πολύ	 περισσότερες	
διαφορές.	Εμφανίζονται	και	οι	δύο	με	την	πανσέληνο	μέσα	στο	θαλασσινό	τοπίο,	οι	
συνθήκες	 όμως	 εμφάνισής	 τους	 διαφέρουν.	 Καθώς	 η	Φεγγαροντυμένη	 προβάλλει	
από	το	φωτεινό	δίσκο	της	σελήνης,	η	τρικυμισμένη	θάλασσα	γαληνεύει	και	όλα	τα	
στοιχεία	της	φύσης	βρίσκονται	σε	αναμονή.	Δε	συμβαίνει	το	ίδιο	με	τη	Μοσχούλα,	
πριν	 από	 την	 εμφάνιση	 της	 οποίας	 τίποτα	 το	 παράξενο	 δε	 μεσολαβεί	 στη	 φύση,	
εκτός	 από	 το	 δυνατό	 πλατάγισμα,	 το	 φυσικό	 ήχο	 που	 προκαλεί	 η	 πτώση	 της	 στο	
νερό.	 Ο	 ήρωας	 υποπτεύεται	 την	 παρουσία	 της	 κάνοντας	 λογικούς	 συλλογισμούς,	
ενώ	στον	ήρωα	του	Σολωμού	η	υποψία	της	μυστηριακής	παρουσίας	δημιουργείται	
από	 τη	 συμπεριφορά	 των	 στοιχείων	 της	 φύσης.	 Στο	 ποίημα	 αίτιο	 παραγωγής	 του	
φαινομένου	είναι	το	«ολοστρόγγυλο	και	λαγαρό	φεγγάρι»,	η	Φεγγαρυντυμένη	είναι	
δημιούργημα	αυτού	του	ίδιου	του	φωτός.	Στο	διήγημα	το	φεγγάρι	αποτελεί	βασικά	
το	 σκηνικό	 πλαίσιο.	 Ο	 φυσικός	 χώρος	 στο	 ποίημα	 εξελίσσεται	 σε	 μη	 φυσικό,	 η	
παρουσία	 της	Φεγγαροντυμένης	 προξενεί	 αλλαγές,	 γεγονός	 που	 δε	 συμβαίνει	 στο	
διήγημα,	 όπου	 ο	 χώρος	 διατηρεί	 τη	 φυσική	 του	 υπόσταση.	 Ο	 συγγραφέας	
επικεντρώνει	στα	μαλλιά	της	κοπέλας	και	στο	καλλίγραμμο	σώμα	της,	ο	ποιητής	στα	
μαύρα	 μάτια	 και	 στα	 ξανθά	 μαλλιά	 της	 Φεγγαροντυμένης.	 Για	 το	 βοσκό,	 η	
Μοσχούλα	 είναι	 ένα	 όνειρο,	 ένα	 ίνδαλμα,	 τον	 συγκινεί	 η	 απαράμιλλη	φυσική	 της	
ομορφιά.	 Για	 τον	 ήρωα	 του	 ποιήματος	 όμως,	 η	 παρουσία	 της	 Φεγγαροντυμένης	
είναι	μία	συγκλονιστική	εμπειρία	που	κάνει	το	σώμα	του	να	τρέμει	και	τα	μάτια	του	
να	 τρέχουν	 ποτάμι.	 Του	 ξυπνάει	 παλιές	 μνήμες,	 σαν	 από	 όνειρα	 ή	 εμπειρίες	 ενός	
άλλου	κόσμου.	
Η	 Μοσχούλα	 είναι	 μία	 παρουσία	 ονειρική	 και	 αισθησιακή.	 Κινείται	 ανάμεσα	 στο	
όνειρο	και	στην	πραγματικότητα.	Είναι	μία	μορφή	ανάμεσα	σε	γυναίκα	και	ξωτικό,	
ένα	 πλάσμα	 γεννημένο	 από	 την	 παγανιστική	 φαντασία,	 που	 μαγεύει,	 αλλά	 έχει	
ταυτόχρονα	 και	 ανθρώπινες	 ιδιότητες.	 Η	Φεγγαροντυμένη	 είναι	 δημιούργημα	 του	
φωτός,	ένα	μεταφυσικό	όραμα.	Δεν	έχει	σωματική	υπόσταση,	εκτός	από	πρόσωπο	
και	 μάτια	 που	 εκπέμπουν	 φως.	 Η	 Μοσχούλα	 προκαλεί	 μαγεία	 και	 έκσταση,	 η	
Φεγγαροντυμένη	όμως	είναι	κάτι	πιο	βαθύ	και	συγκλονιστικό.	Με	τις	υπερφυσικές	
της	δυνάμεις	μετουσιώνει	 την	ύλη	και	μεταμορφώνει	 τη	φύση.	Και	οι	δύο	μορφές	
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όμως	 μεταμορφώνουν	 τελικά	 τον	 εσωτερικό	 κόσμο	 των	 ηρώων	 και	 επηρεάζουν	
αποφασιστικά	τη	μετέπειτα	ζωή	τους.	
	
	
3.	Διαβάστε	το	«Μοιρολόγι	της	φώκιας»	του	Αλέξανδρου	Παπαδιαμάντη	και	ανα-

ζητήστε	κοινά	στοιχεία.		

Κοινά	 στοιχεία	 υπάρχουν	 πολλά	 στα	 δύο	 κείμενα,	 όπως	 και	 διαφορές.	 Βασική	
διαφορά	 είναι	 ότι	 στο	 «Μοιρολόγι»	 η	 αφήγηση	 είναι	 τριτοπρόσωπη,	 ενώ	 στο	
«Όνειρο»	πρωτοπρόσωπη.	Η	απλότητα	του	μύθου	του	«Ονείρου»	ισχύει	και	για	το	
«Μοιρολόγι»,	 στο	 οποίο	 όμως	 δεν	 υπάρχει	 η	 αυστηρή	 δομή	 και	 η	 σφιχτοδεμένη	
πλοκή	 του	 πρώτου.	 Ένα	 σύντομο	 δραματικό	 επεισόδιο	 αποτελεί	 τον	 πυρήνα	 του	
μύθου,	που	δίνει	τη	δυνατότητα	στο	συγγραφέα	να	ξεδιπλώσει	τις	ιδέες	του	για	τη	
ζωή	και	τον	κόσμο.	Ο	προβληματισμός,	επίσης,	στο	«Μοιρολόγι»	είναι	πιο	απλός	και	
δεν	 υπάρχει	 η	 ποικιλία	 των	 αντιθετικών	 αξόνων	 του	 «Ονείρου».	 Ο	 βασικός	
θεματικός	άξονας,	στο	«Μοιρολόγι»,	δομείται	στην	αντίθεση	ζωή	–	θάνατος.	Και	στα	
δύο	 διηγήματα	 υπάρχουν	 συμβολισμοί:	 η	 καθοδική	 πορεία	 της	 γρια	 –	 Λούκαινας	
προς	τη	θάλασσα,	που	συμβολίζει	την	κούραση	και	τα	βάσανα	του	ανθρώπου,	και	η	
ανοδική	 πορεία	 της	 στο	 τέλος,	 που	 δείχνει	 πως	 τα	 βάσανα	 συνεχίζονται	 χωρίς	
τελειωμό.	Ο	κύκλος	που	διαγράφει	η	πορεία	 της	 είναι	ανάλογος	με	 τον	 κύκλο	 της	
ιστορίας	στο	«Όνειρο»,	που	καταλήγει	σε	αδιέξοδο	για	τον	ήρωα.	Ο	χώρος	είναι	και	
στο	«Μοιρολόγι»	συγκεκριμένος	 και	περιγράφεται	με	 λεπτομέρεια.	Η	σκηνοθεσία,	
που	 είναι	 κι	 εδώ	 αριστουργηματική,	 προετοιμάζει	 το	 δραματικό	 συμβάν.	 Στο	
«Όνειρο»	είναι	ο	 χώρος	όπου	εμφανίστηκε	η	Μοσχούλα,	στο	«Μοιρολόγι»	είναι	ο	
χώρος	όπου	θα	συμβεί	ο	αναπάντεχος	και	ακατανόητος	θάνατος	της	Ακριβούλας.	Τα	
μοτίβα	της	θάλασσας,	της	σελήνης,	του	βοσκού,	της	φλογέρας	είναι	κοινά	στα	δύο	
διηγήματα.	Επίσης,	 κοινός	 είναι	 και	ο	περιτειχισμένος	 χώρος,	στο	πρώτο	 το	κτήμα	
του	κυρ	Μόσχου,	στο	δεύτερο	τα	Μνημούρια.	Και	οι	δύο	χώροι	περιγράφονται	με	
λεπτομέρεια.	Άλλες	αντιστοιχίες	είναι	η	βάρκα	ή	η	γολέτα,	η	κατσίκα	στα	βράχια	ή	η	
φώκια	στα	ανοιχτά.	Διαφορές	υπάρχουν	ως	προς	το	ρόλο	του	βοσκού.	Στο	«Όνειρο»	
σώζει	 την	 κοπέλα	 από	 τον	 πνιγμό,	 στο	 «Μοιρολόγι»	 είναι	 η	 έμμεση	 αιτία	 του	
θανάτου	 του	 κοριτσιού.	 Στο	 πρώτο	 διήγημα	 το	 κορίτσι	 σώζεται,	 στο	 δεύτερο	
πεθαίνει.	 Και	 στα	 δύο	 διηγήματα	 κυριαρχούν	 η	 ποιητικότητα,	 ο	 λυρισμός,	 οι	
συμβολισμοί	 και	 ένα	 πλούσιο	 υπόστρωμα	 ιδεών,	 που	 τα	 εντάσσει	 ανάμεσα	 στα	
καλύτερα	του	συγγραφέα.	
	
	

ΜΕΡΟ Σ 	 Τ Ε Τ Α Ρ ΤΟ 	

Κω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς 	 Κ α β άφη ς 	 	
“ Κ α ι σ α ρ ίω ν 	 – 	Μ ε λ α γ χ ο λ ί α 	 Ι ά σω ν ο ς 	 Κ λ ε ά ν δ ρ ο υ ” 	

	
Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ 	 Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ 	 Σ Τ Α 	 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α 	 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 	 	

Κ Α Ι 	 Τ Η Ν 	 Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 	 Τ Ο Υ 	 Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 	 Π . 	 Κ Α Β Α Φ Η 	
	

	

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ:	

	

 Ο	Κ.Π.Καβάφης	γεννήθηκε	στην	Αλεξάνδρεια	της	Αιγύπτου	το	1863	και	πέθανε	στην	
ίδια	 πόλη	 το	 1933	 από	 καρκίνο	 του	 λάρυγγα.	 Καταγόταν	 από	 πολύτεκνη	 εύπορη	
οικογένεια	 με	 πολίτικες	 ρίζες,	 η	 οποία	 δραστηριοποιούνταν	 στον	 τομέα	 της	



 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 99	

εμπορίας	 βαμβακιού.	 Υπήρξε,	 χωρίς	 αμφιβολία,	 η	 μεγαλύτερη	 πνευματική	
φυσιογνωμία	της	Αλεξάνδρειας.	

 Ο	 θάνατος	 του	 πατέρα	 του	 το	 1870	 αποτέλεσε	 την	 αρχή	 για	 την	 προοδευτική	
οικονομική	κρίση	και	παρακμή	της	οικογένειάς	του,	μέχρι	την	οριστική	διάλυση	της	
επιχείρησης	του	πατέρα	του	(περίπου	το	1878).	

 Ο	Καβάφης	μετά	το	1870	ζει	για	μερικά	χρόνια	στο	Λονδίνο	μαζί	με	την	οικογένειά	
του,	 όπου	 και	 παρακολουθεί	 μαθήματα	 αγγλικού	 σχολείου,	 αλλά	 ταυτόχρονα	
μαθαίνει	 ελληνικά	 και	 γαλλικά.	 Με	 την	 επιστροφή	 του	 στην	 Αλεξάνδρεια	 (1878)	
συνεχίζει	τις	σπουδές	του	στο	Λύκειο,	ενώ	ταυτόχρονα	εργάζεται	πνευματικά	από	
μόνος	 του,	 χρησιμοποιώντας	 βιβλία	 από	 τις	 δανειστικές	 βιβλιοθήκες	 της	

Αλεξάνδρειας.	
 Ακολουθεί,	 το	 1882,	 μία	 τριετής	 παραμονή	 στην	 Κωνσταντινούπολη	 κοντά	 στον	
παππού	 του.	 Το	 πιο	 αξιοσημείωτο	 αυτής	 της	 περιόδου,	 είναι	 το	 γεγονός	 ότι	 η	
παραμονή	 του	 στην	 Πόλη	 συμπίπτει	 με	 τις	 πρώτες	 μαρτυρημένες	 συστηματικές	

του	προσπάθειες	να	επιδοθεί	στην	τέχνη	του	ποιητικού	λόγου.	
 Το	1885	ο	Καβάφης	επιστρέφει	στην	Αλεξάνδρεια	και	επιδιώκει	να	αποκατασταθεί	
επαγγελματικά.	Αλλάζει	διάφορα	επαγγέλματα,	ώσπου	τελικά	προσλαμβάνεται	 (το	
1892)	ως	έμμισθος	υπάλληλος	στο	Γραφείο	Αρδεύσεων,	όπου	και	θα	εργαστεί	για	
τριάντα	ολόκληρα	χρόνια,	μέχρι	το	1922,	οπότε	και	θα	παραιτηθεί	μόνος	του.	

 Η	 πιο	 κύρια	 χρονολογική	 τομή	 ως	 προς	 την	 εξέλιξη	 του	 ποιητικού	 του	 έργου	

τοποθετείται	 στα	 1891.	 Είναι	 η	 χρονιά	 κατά	 την	 οποία	 ο	 Καβάφης	 εκδίδει	 το	

πρώτο	 αξιόλογο	 ποίημά	 του	 «το	 Κτίσται»	 και	 δημοσιεύει	 μερικά	 από	 τα	 πιο	
αξιόλογα	 πεζά	 του	 κείμενα	 (δύο	 περί	 των	 «Ελγινείων»,	 το	 «Ολίγαι	 λέξεις	 περί	
στιχουργίας»	κ.α.).	

 Τα	 επόμενα	 χρόνια,	 έχοντας	 βελτιώσει	 κάπως	 τα	 οικονομικά	 του,	 ταξιδεύει	 στις	
μεγάλες	ευρωπαϊκές	πρωτεύουσες	(Παρίσι,	Λονδίνο).	Η	περίοδος	αυτή	της	ζωής	του	
σημαδεύεται	 έντονα	 από	 το	 θάνατο	 της	 μητέρας	 του,	 γεγονός	 που	 πραγματικά	
συγκλονίζει	τον	ποιητή.	Στη	συνέχεια	ο	ίδιος	επισκέπτεται	την	Αθήνα	και	γνωρίζεται	
εκεί	με	τους	λογοτεχνικούς	κύκλους	της	εποχής.	

 Από	το	1907	ο	Καβάφης	εγκαθίσταται	στην	οδό	Λέψιους	της	Αλεξάνδρειας,	σ’	ένα	

σπίτι	–	εργαστήριο	ποιητικής	παραγωγής,	όπου	και	θα	περάσει	 το	υπόλοιπο	της	

ζωής	 του	 δημιουργώντας	 το	 σημαντικότερο	 τμήμα,	 ποσοτικά	 και	 ποιοτικά	 του	

έργου	του.	
 Χτυπημένος	από	 την	επάρατη	νόσο	θα	χάσει	 τη	μάχη	για	 τη	 ζωή	στις	29	Απριλίου	
1933,	κατά	τραγική	ειρωνεία	ανήμερα	των	γενεθλίων	του.		
	

ΤΟ	«ΠΑΘΟΣ»	ΤΟΥ	Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ:	

	

 Οι	περισσότεροι	μελετητές	του	Καβάφη	μιλούν	για	παρεκτροπή	του	από	τα	συνήθη	
και	ερμηνεύουν	αυτήν	ως	ομοφυλοφιλική	ερωτική	ζωή	του	ποιητή.	Το	συμπέρασμα	
αυτό	 οφείλεται	 κυρίως	 σε	 σημειώσεις	 του	 ίδιου,	 στις	 οποίες	 ζητά	 απεγνωσμένα	
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βοήθεια,	 χωρίς	όμως	να	αποκαλύπτει	με	σαφήνεια	 το	πρόβλημά	του,	αλλά	και	σε	
κάποια	ερωτικά	του	ποιήματα	με	ενδείξεις	ομοσεξουαλικών	υπαινιγμών.		

 Μια	 πιο	 εμπεριστατωμένη	 μελέτη	 όμως	 των	 δεδομένων	 της	 ζωής	 του,	

αποκαλύπτει	 ότι	 ποτέ	 δεν	 υπήρξε	 μία	 απόδειξη	 για	 την	 παρεκτροπή	 που	

αποδίδεται	 στον	 ποιητή	 και	 ποτέ	 δε	 βρέθηκε	 ανακατεμένος	 σε	 κάποιο	

ομοφυλοφιλικό	 σκάνδαλο.	 Ερευνώντας	 λίγο	 παραπάνω	 το	 θέμα,	 διαπιστώνουμε	
ότι	 μάλλον	 το	 υπαρκτό	 κατά	 τα	 άλλα	 «πάθος»	 του	 Καβάφη	 δεν	 ήταν	 η	
ομοφυλοφιλία,	 αλλά	 ο	 αυνανισμός	 και	 ο	 αλκοολισμός.	 Άλλωστε,	 ήταν	 πολύ	
ντροπαλός	για	να	προχωρήσει	σε	κάτι	περισσότερο	από	το	«μοναχικό»	του	πάθος.	
Οι	ερωτικοί	υπαινιγμοί	στα	ποιήματά	του	 (όσο	κι	αν	είναι	σε	κάποιες	περιπτώσεις	
σαφώς	 ομοσεξουαλικοί)	 κινούνται	 στα	 όρια	 της	 φαντασίας	 και	 του	
απραγματοποίητου.	Ίσως	ο	ίδιος	να	είχε	τις	προθέσεις	της	ομοφυλοφιλίας,	αλλά	δεν	
τις	έκανε	ποτέ	πράξη.		

 Σε	 κάθε	 περίπτωση	 η	 σεξουαλικότητα	 του	 Καβάφη	 μένει	 αμφισβητούμενη.	 Το	
γεγονός	αυτό	διόλου	δεν	μειώνει	ασφαλώς	την	τεράστια	αξία	των	έργων	του,	τα	

οποία	θεωρούνται	αξεπέραστα	μνημεία	του	ελληνικού	και	παγκόσμιου	ποιητικού	

λόγου.	

	
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ:	

	

 Ο	Καβάφης	έγραψε	154	ποιήματα.	Επιπλέον,	θα	πρέπει	 να	υπολογιστούν	άλλα	75	
που	παρέμειναν	ανέκδοτα	έως	το	1968	και	τα	οποία	βρέθηκαν	στο	αρχείο	του	ή	σε	
χέρια	φίλων,	καθώς	και	27	ποιήματα	που	δημοσίευσε	μεν	ο	ίδιος,	αλλά	αργότερα	τα	
αποκήρυξε.	Έγραψε	και	κάποια	πεζά,	δοκίμια	και	μελέτες.	

 Τα	ποιήματά	του	κατατάσσονται	σε	τρεις	κατηγορίες:	τα	ιστορικά,	τα	φιλοσοφικά	

και	τα	ηδονικά	–	αισθησιακά	(ερωτικά)	του.	

 Αν	και	στην	αρχή	η	ποίηση	του	Καβάφη	συνάντησε	την	εχθρότητα	και	την	επιφύλαξη	
του	πνευματικού	κόσμου,	με	 τον	καιρό	επιβλήθηκε	στη	συνείδηση	όλων	σαν	ένας	
ιδιόμορφος	αλλά	μεστός	και	γεμάτος	με	ουσιαστικό	περιεχόμενο	ποιητής.	

 Δεν	ενδιαφερόταν	για	την	εξωτερική	εμφάνιση	του	στίχου	του,	αλλά	μονάχα	για	

τον	εσωτερικό	στοχασμό,	τη	φιλοσοφική	σκέψη	και	το	στοχαστικό	δίδαγμα.				

Ως	 το	 1900	 περίπου	 η	 ποίησή	 του	 είναι	 επηρεασμένη	 από	 τους	 ρομαντικούς	

ποιητές	στη	διάθεση,	στη	στιχουργία	και	στη	γλώσσα	(καθαρεύουσα).	Κατόρθωσε	

όμως	 να	 απαλλαγεί	 από	 τους	 παραδοσιακούς	 λυρικούς	 τρόπους	 και	 να	

δημιουργήσει	 μια	 ποίηση	 έντονα	 προσωπική.	 Πρόκειται	 για	 ποίηση	

απογυμνωμένη	από	τα	παραδοσιακά	λυρικά	σχήματα,	που	φτάνει	συχνά	ως	την	

πεζολογία.	 Τον	 εκφραστικό	 φόρτο	 αναπληρώνουν	 η	 παραστατικότητα,	 η	

εξαιρετική	γλωσσική	ευστοχία,	η	λεπτή	ειρωνεία	και	η	υποβολή.	Η	οξύτατη	σκέψη	

του	ποιητή,	 η	βαθιά	αίσθηση	 του	 τραγικού	 και	 η	 εκλεπτυσμένη	 ευαισθησία	 του	

δίνουν	στην	ποίησή	του	βάθος	και	πολλαπλές	ερμηνείες.	
	

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ε Σ 	 Σ ΗΜ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 	
	

Η	ζωή	του	Κωνσταντίνου	Καβάφη:	
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Ο	Κωνσταντίνος	Π.	Καβάφης,	γεννήθηκε	στην	Αλεξάνδρεια	της	Αιγύπτου	το	1863	
(29	 Απριλίου)	 και	 πέθανε	 στην	 ίδια	 πόλη	 το	 1933	 την	 ημέρα	 των	 γενεθλίων	 του.	
Ήταν	το	ένατο	και	τελευταίο	παιδί	του	Πέτρου	Ι.	Καβάφη	(Κωνσταντινούπολη,	1814	
–	 Αλεξάνδρεια,	 1870),	 μεγαλέμπορου	 βαμβακιού,	 από	 φαναριώτικο	 γένος	 που	 οι	
ρίζες	 του	 φαίνεται	 πως	 είναι	 βυζαντινές	 και	 της	 Χαρίκλειας	 Φωτιάδη	 (Νιχώρι	
Κωνσταντινουπόλεως,	 1834	 –	 Αλεξάνδρεια,	 1899)	 από	 παλαιότατη	 οικογένεια	 της	
Πόλης.	 Υπήρξε,	 χωρίς	 αμφιβολία,	 η	 μεγαλύτερη	 πνευματική	 φυσιογνωμία	 της	
Αλεξάνδρειας.			

Ο	μικρός	Καβάφης	ζει	τα	πρώτα	παιδικά	του	χρόνια	στην	Αλεξάνδρεια,	μέσα	σε	
εξαιρετικές	 συνθήκες	 ευημερίας.	 Στο	 ισόγειο	 του	 διώροφου	 σπιτιού	 των	
Καβάφηδων	 στην	 αριστοκρατική	 οδό	 Σερίφ,	 στεγάζονταν	 τα	 γραφεία	 του	
ακμαιότατου	 εμπορικού	 οίκου	 «Καβάφης	 &	 Σία»	 (κύριος	 συνέταιρος	 ο	 Γεώργιος	
Καβάφης,	 θείος	 του	 ποιητή,	 εγκατεστημένος	 στο	 Λονδίνο),	 ενώ	 η	 οικογένεια	 του	
Πέτρου	 Καβάφη	 διαβίωνε	 με	 χαρακτηριστική	 άνεση	 στο	 πρώτο	 και	 στο	 δεύτερο	
πάτωμα,	διατηρώντας	 Γάλλο	παιδαγωγό,	Αγγλίδα	 τροφό,	Έλληνες	υπηρέτες,	 Ιταλό	
αμαξά	και	Αιγύπτιο	θυρωρό!		

To	 1870	 με	 το	 θάνατο	 του	 πατέρα	 Καβάφη	 αρχίζει,	 ουσιαστικά,	 η	 σταθερή	
πορεία	 της	 οικογένειας	 προς	 την	 οικονομική	 κρίση	 και	 παρακμή.	 Το	 1872	 η	
Χαρίκλεια	 Καβάφη	 μετακομίζει	 με	 τα	 παιδιά	 της	 στην	 Αγγλία	 όπου	 και	 θα	
παραμείνουν	τα	επόμενα	έξι	χρόνια	(κυρίως	στο	Λίβερπουλ	αλλά	και	στο	Λονδίνο).	
Ο	μικρός	Καβάφης	σπουδάζει	σε	αγγλικό	σχολείο,	όπου	και	διδάσκεται	για	μητρική	
του	γλώσσα	την	αγγλική	αλλά	παράλληλα	μαθαίνει	και	ελληνικά	και	γαλλικά.	Μετά	
από	 λίγα	 χρόνια	 παραμονής	 στην	 Αγγλία	 αναγκάζονται	 να	 επιστρέψουν	 στην	
Αλεξάνδρεια	 καθώς	 τα	 οικονομικά	 της	 οικογένειας	 πηγαίνουν	 άσχημα	 και	 η	
οικογενειακή	 επιχείρηση	 διαλύεται.	 Ο	 Καβάφης	 συνεχίζει	 τις	 σπουδές	 του	 στο	
Εμποροπρακτικό	Λύκειο	«Ερμής»	ενώ	παράλληλα	υπάρχουν	σαφή	στοιχεία	ότι	κατά	
το	διάστημα	που	μεσολάβησε	ανάμεσα	στην	επιστροφή	από	την	Αγγλία	(1878)	και	
στο	ξεκίνημα	της	φοίτησης	στον	«Ερμή»	(1881),	ο	Καβάφης	είχε	αρχίσει	να	μελετά	
και	 να	 εργάζεται	 πνευματικά	 από	 μόνος	 του,	 χρησιμοποιώντας	 βιβλία	 από	 τις	
δανειστικές	 βιβλιοθήκες	 της	 Αλεξάνδρειας.	 Σ'	 αυτήν	 την	 τριετία	 ανάγεται	 και	 η	
φιλόδοξη	 απόπειρά	 του	 να	 συντάξει	 ένα	 ιστορικό	 λεξικό,	 προσπάθεια	 που	 δεν	
ολοκληρώθηκε,	 αφού	 τα	 λήμματα	 του	 έργου	 σταμάτησαν	 «στη	 μοιραία	 λέξη	
Αλέξανδρος».			

Το	1882,	στη	διάρκεια	της	αιγυπτιακής	εξέγερσης	κατά	των	Άγγλων,	πηγαίνει	με	
την	 οικογένειά	 του	 για	 τρία	 χρόνια	 (ως	 τον	 Οκτώβριο	 του	 1885)	 στην	
Κωνσταντινούπολη,	 στο	 σπίτι	 του	φαναριώτη	παππού	 του,	 Γεωργάκη	Φωτιάδη.	Η	
τριετής	παραμονή	του	Καβάφη	στην	Πόλη	αποδεικνύεται	ιδιαιτέρως	σημαντική	και	
κρίσιμη	 για	 διαφορετικούς	 λόγους.	 Σύμφωνα	 με	 τις	 βιογραφικές	 σημειώσεις	 της	
Ρίκας	 Σεγκοπούλου,	 ο	 ομοσεξουαλισμός	 του	 άρχισε	 να	 εκδηλώνεται	 στα	 1883.	
Παράλληλα,	γνωρίζουμε,	ότι	ο	ποιητής	άρχισε	να	εκφράζει	 ζωηρό	ενδιαφέρον	για	
να	 ακολουθήσει	 πολιτική	 και	 δημοσιογραφική	 καριέρα.	 Φυσικά,	 το	 πιο	
αξιοσημείωτο	αυτής	της	περιόδου,	είναι	το	γεγονός	ότι	η	παραμονή	του	στην	Πόλη	
συμπίπτει	με	τις	πρώτες	μαρτυρημένες	συστηματικές	του	προσπάθειες	να	επιδοθεί	
στην	 τέχνη	 του	 ποιητικού	 λόγου.	 Τεκμήριο	 της	 πρώιμης	 αυτής	 προσπάθειας	 του	
Καβάφη,	 αποτελεί	 μια	 ομάδα	 αδημοσίευτων	 από	 τον	 ίδιο	 ποιημάτων,	 τα	 οποία	
εκδόθηκαν	 μαζί	 με	 άλλα	 ανέκδοτα	 ποιήματα	 το	 1968	 από	 το	 Γ.	 Π.	 Σαββίδη.	 Τον	
καιρό	 εκείνο	 συμπληρώνει	 και	 τις	 μελέτες	 του	πάνω	στην	αρχαία	 και	 μεσαιωνική	
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ελληνική	 φιλολογία	 που	 τις	 είχε	 αρχίσει	 την	 εποχή	 ακόμα	 που	 βρισκόταν	 στην	
Αγγλία.			

Τον	Οκτώβριο	του	1885,	ο	Καβάφης	γυρίζει	στην	Αλεξάνδρεια	μαζί	με	τη	μητέρα	
του	 και	 τους	 αδελφούς	 του,	 Αλέξανδρο	 και	 Παύλο.	 Με	 την	 επιστροφή	 του,	 ο	
Καβάφης	εγκαταλείπει	την	αγγλική	υπηκοότητα	(που	είχε	αποκτήσει	ο	πατέρας	του	
στα	 1850)	 και	 παίρνει	 την	 ελληνική.	 Τα	 πρώτα	 χρόνια	 μετά	 την	 επιστροφή	 στην	
Αλεξάνδρεια	είναι	μια	περίοδος	προσαρμογής.	Ο	Καβάφης	αρχίζει	να	εργάζεται,	όχι	
ακόμη	συστηματικά,	αλλάζοντας	διάφορα	επαγγέλματα	όπως	του	δημοσιογράφου	
στην	 εφημερίδα	 «Τηλέγραφος»	 (1886),	 του	 μεσίτη	 στο	 Χρηματιστήριο	 Βάμβακος	
(1888)	και	του	άμισθου	γραμματέα	στο	Γραφείο	Αρδεύσεων	(1889	–	1892)	όπου	και	
θα	προσληφθεί	ως	έκτακτος	έμμισθος	υπάλληλος	το	1892	και	θα	εργαστεί	μόνιμα	
εκεί	επί	τριάντα	χρόνια,	μέχρι	το	1922,	φτάνοντας	στο	βαθμό	του	υποτμηματάρχη.	
Η	κυριότερη	χρονολογική	τομή	ως	προς	την	εξέλιξη	του	έργου	του	ποιητή,	κατά	την	
εποχή	 αυτή,	 τοποθετείται	 στα	 1891.	 Είναι	 η	 χρονιά	 κατά	 την	 οποία	 ο	 Καβάφης	
εκδίδει	σε	μονόφυλλο	το	πρώτο	πραγματικά	αξιόλογο	ποίημά	του	 (το	Κτίσται)	και	
δημοσιεύει	μερικά	από	 τα	πιο	αξιόλογα	πεζά	 του	 κείμενα,	όπως	 τα	δύο	περί	 των	
«Ελγινείων»	που	παρουσιάζουν	δημόσια	την	πολιτική	πλευρά	του	ποιητή,	«Ολίγαι	
λέξεις	περί	στιχουργίας»	και	άλλα.			

Τα	οικονομικά	του	βελτιώνονται	σημαντικά	και	τα	επόμενα	χρόνια	ταξιδεύει	στο	
Κάιρο	(1893),	στο	Παρίσι	και	στο	Λονδίνο	με	τον	αδελφό	του	Τζων	(1897).	Το	1899	
πεθαίνει	η	μητέρα	του	σε	ηλικία	65	ετών,	γεγονός	που	συγκλονίζει	τον	ποιητή.	Το	
1901	 και	 το	 1903	 ταξιδεύει	 στην	 Ελλάδα	 και	 γνωρίζεται	 στην	 Αθήνα	 με	 Έλληνες	
πεζογράφους	 (Πολέμης,	 Ξενόπουλος,	 Πορφύρας).	 Στις	 30	 Νοεμβρίου	 του	 1903,	
δημοσιεύεται	στα	Παναθήναια	το	ιστορικό	άρθρο	του	Ξενόπουλου	για	τον	Καβάφη	
με	τίτλο	«Ένας	Ποιητής».	Την	ίδια	χρονιά	γράφει	και	το	σημαντικότερο	πεζό	κείμενό	
του,	 τον	«φιλοσοφικό	 έλεγχο»	 των	ποιημάτων	 του	που	 είναι	 γνωστό	με	 τον	 τίτλο	
«Ποιητική».	 Τα	 επόμενα	 χρόνια	 κυλούν	 ανάμεσα	 σε	 ποιητικούς,	 φιλοσοφικούς	
στοχασμούς,	 γνωριμίες	 με	 εξέχουσες	 προσωπικότητες	 στην	 Αλεξάνδρεια	 (Ίων	
Δραγούμης,	Ε.	Μ.	Φόρστερ),	ανανεώσεις	συμβολαίων	εργασίας	στις	Αρδεύσεις	και	
τους	 διαδοχικούς	 θανάτους	 των	 αδερφών	 του.	 Σημαντικό	 βιογραφικό	 στοιχείο	
αποτελεί	και	η	εγκατάσταση	του	ποιητή	στο	περίφημο	σπίτι	–	εργαστήρι	της	οδού	
Λέψιους	στα	1907,	όπου	και	θα	περάσει	το	υπόλοιπο	της	ζωής	του	δημιουργώντας	
το	σημαντικότερο	τμήμα,	ποσοτικά	και	ποιοτικά	του	έργου	του.			

Το	 1922	 δηλώνει	 την	 πρόθεσή	 του	 να	 μη	 συνεχίσει	 την	 εργασία	 του	 στις	
Αρδεύσεις	απ'	όπου	και	παραιτείται	με	το	βαθμό	του	υποτμηματάρχη	(«επιτέλους	
ελευθερώθηκα	 απ'	 αυτό	 το	 μισητό	 πράγμα»)	 και	 χωρίς	 καμιά	 περίσπαση	
αφοσιώνεται	στη	συμπλήρωση	του	ποιητικού	του	έργου.	Το	1926	η	κυβέρνηση	του	
δικτάτορα	Πάγκαλου	απονέμει	στον	Καβάφη	το	παράσημο	του	Φοίνικος,	διάκριση	
την	οποία	ο	ποιητής	αποδέχεται	υποστηρίζοντας	ότι	«Το	παράσημο	μου	το	απένειμε	
η	Ελληνική	Πολιτεία,	 την	οποία	σέβομαι	 και	αγαπώ.	Η	επιστροφή	 του	παρασήμου	
θα	 είναι	 προσβολή	 εκ	 μέρους	 μου	 προς	 την	 Ελληνικήν	 Πολιτείαν	 γι'	 αυτό	 και	 το	
κρατώ».	Το	1927	γνωρίζεται	με	τη	Μαρίκα	Κοτοπούλη	και	το	Νίκο	Καζαντζάκη.	Από	
το	1930	αρχίζει	να	υποφέρει	από	το	λάρυγγά	του	και	τον	Ιούλιο	του	1932	οι	γιατροί	
διαγιγνώσκουν	 καρκίνο	 του	 λάρυγγα.	 Πηγαίνει	 στην	 Αθήνα,	 όπου	 εισάγεται	 σε	
νοσοκομείο	 και	 του	 γίνεται	 τραχειοτομία.	 Μετά	 από	 τετράμηνη	 παραμονή	 στην	
Αθήνα,	 επιστρέφει	 στην	 Αλεξάνδρεια	 όπου	 και	 το	 επόμενο	 έτος,	 1933,	 στις	 29	
Απριλίου,	μέρα	των	γενεθλίων	του,	πεθαίνει.		
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Το	«πάθος»	του	Κ.Π.Καβάφη:	

Ο	Καβάφης	είχε	 ένα	μεγάλο	«πάθος»,	μια	παρεκτροπή	από	 τα	συνήθη	που	οι	
περισσότεροι	μελετητές	του	έργου	και	της	ζωής	του	θεωρούν	ότι	πρόκειται	για	την	
ομοφυλοφιλική	ερωτική	ζωή	του	ποιητή.		

Χαρακτηριστικές	 του	 ψυχοπνευματικού	 βασανισμού	 του	 είναι	 οι	
βραχυγραφημένες	 σημειώσεις	 που	 κρατά:	 «Πρέπει	 αλύγιστα	 να	 επιβάλω	 στον	
εαυτό	 μου	 ένα	 τέρμα	 έως	 την	 1η	 Απριλίου,	 διαφορετικά	 δεν	 θα	 μπορέσω	 να	
ταξιδέψω.	Θ'	αρρωστήσω	και	πώς	θα	περάσω	τη	θάλασσα,	και	πώς,	αρρωστημένος	
θ'	απολαύσω	το	ταξίδι	μου;	16	Μαρτίου:	Μεσάνυχτα.	Υπέκυψα	εκ	νέου.	Απελπισία,	
απελπισία,	απελπισία.	Καμιά	ελπίδα	δεν	υπάρχει.	Παρεκτός	αν	σταματήσω	ως	τις	15	
Απριλίου.	Ο	θεός	βοηθός.»	και	κάπου	αλλού:	«Υφίσταμαι	μαρτύριο.	Σηκώθηκα	και	
γράφω	τώρα.	Τί	θα	κάμω	και	τι	θα	γίνει;	Τί	να	κάνω;	...Βοήθεια.	Είμαι	χαμένος.»			

Απ'	 αυτές	 τις	 σημειώσεις	 ενός	 απελπισμένου	 ανθρώπου	 που	 ζητάει	
απεγνωσμένα	βοήθεια,	καθώς	και	από	τα	ερωτικά	ποιήματά	του,	πολλοί	μελετητές	
έβγαλαν	αβίαστα	 το	 συμπέρασμα	περί	 της	ανώμαλης	 σεξουαλικής	 συμπεριφοράς	
του	ποιητή.	Και	όμως	...	Ο	Ατανάζιο	Κατράρο,	πρώτος	μεταφραστής	στα	ιταλικά	των	
ποιημάτων	του	Καβάφη	και	προσωπικός	του	φίλος,	γράφει:	«Την	ομοφυλοφιλία	του	
Καβάφη	 τη	 βαραίνει	 ένα	 μεγάλο	 ερωτηματικό,	 που	 χρειάζεται	 βαθιά	 συνετή	 και	
αντικειμενική	μελέτη	και	δεν	αποκλείεται	η	απόφαση	να	είναι	απαλλακτική.	Κανείς	
δεν	μπόρεσε	ποτέ	 να	προσκομίσει	μια	απόδειξη	 για	 το	αμάρτημα	που	αποδίδεται	
στον	 ποιητή	 και	 ποτέ	 δεν	 βρέθηκε	 ανακατεμένος	 σ'	 ένα	 σκάνδαλο.»	
Διπλής	σημασίας	η	παραπάνω	δήλωση.	Πρόκειται	 για	δήλωση	προσωπικού	φίλου	
του	ποιητή	που	εννοείται	ότι	γνωρίζει	καλά	τον	άνθρωπο	και	επιπλέον	αναφέρεται	
η	έλλειψη	αποδείξεων	και	σκανδάλων	στα	οποία	να	είχε	ανακατευτεί	ο	ποιητής.	Σε	
ανάλογες	βάσεις	 (που	δεν	 είναι	δυνατόν	 να	αναφερθούν)	στηρίχτηκαν,	ο	 Στρατής	
Τσίρκας	 και	 ο	 Ι.Μ.Χατζηφώτης	 για	 να	 εκφράσουν	 την	πολύ	 ενδιαφέρουσα	άποψη	
ότι	το	«πάθος»	του	Καβάφη	δεν	ήταν	η	ομοφυλοφιλία	του	αλλά	ο	αυνανισμός	και	ο	
αλκοολισμός.	 Ήταν	 πολύ	 ντροπαλός	 (όπως	 εξάλλου	 ομολογείται	 απ'	 όλους)	 ο	
ποιητής	 για	 να	 προχωρήσει	 σε	 κάτι	 περισσότερο	 από	 το	 «μοναχικό»	 πάθος	 του,	
υποστηρίζει	ο	Ι.Μ.Χατζηφώτης.	Έτσι	τα	ερωτικά	ποιήματα	του	Καβάφη	κινούνται	–	
σύμφωνα	 με	 τη	 γνώμη	 των	 δύο	 λογοτεχνών	 –	 στα	 όρια	 της	 φαντασίας	 και	 του	
απραγματοποίητου.	Είχε	τις	προθέσεις	ο	Καβάφης	αλλά	δεν	τις	έκανε	πράξη...		

	
Το	Έργο	του	Κ.Π.Καβάφη:	

Ο	Καβάφης,	 όσο	 ζούσε,	 δεν	 εξέδωσε	ποτέ	 ολόκληρο	 το	 ποιητικό	 του	 έργο,	 το	
οποίο,	άλλωστε,	συμπλήρωνε	ως	την	τελευταία	στιγμή	της	ζωής	του.	Ούτε,	φυσικά,	
πραγματοποίησε	 ποτέ	 μια	 κανονικά	 εμπορική	 έκδοση.	 Ακολούθησε	 ένα	 δικό	 του,	
ιδιόρρυθμο	σύστημα	έκδοσης	και	κυκλοφορίας	του	έργου,	το	οποίο	και	προκάλεσε	
πολλές	συζητήσεις	στο	χώρο	των	καβαφικών	μελετών.	Σύμφωνα	με	τη	διδακτορική	
διατριβή	του	Γ.Π.Σαββίδη,	υπήρξαν	τρία	διαφορετικά	στάδια	εκδοτικής	τακτικής,	σε	
«μονόφυλλα»,	 «τεύχη»	 και	 «συλλογές»,	 τα	 οποία	 αντιπροσωπεύουν	 τρεις	
διαφορετικές	 φάσεις	 στην	 ιστορία	 της	 καβαφικής	 ποίησης.	 Η	 μέθοδος	 των	
«μονόφυλλων»	 χρησιμοποιείται	 από	 το	 1891	 ως	 και	 το	 1904,	 οπότε	 ο	 ποιητής	
τυπώνει	το	πρώτο	«τεύχος»	με	21	ποιήματα.	Η	πρώτη	χρονολογική	«συλλογή»	του	
κυκλοφόρησε,	 ιδιωτικά	 πάντα	 κατά	 την	 πάγια	 τακτική	 του,	 το	 1912	 και	 η	 πρώτη	
θεματική	 «συλλογή»	 του	 το	 1917.	 Για	 πρώτη	 φορά	 συγκεντρωμένο	 ολόκληρο	 το	
σώμα	της	αναγνωρισμένης	καβαφικής	ποίησης,	κυκλοφόρησε	το	1935	με	επιμέλεια	
της	 Ρίκας	 Σεγκοπούλου,	 ενώ	 σήμερα	 κυκλοφορούν	 έγκυρες	 εκδόσεις	 των	
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«αναγνωρισμένων»,	 των	 «ανέκδοτων»,	 των	 «αποκηρυγμένων»	 ποιημάτων	
(φροντισμένες	 από	 το	 Γ.Π.Σαββίδη)	 και	 των	 «ατελών»	 ποιημάτων	 του	 (από	 τη	
Ρενάτα	Λαβανίνι).	Όλα	 τα	ποιήματά	 του	ο	Καβάφης	 τα	 έγραψε	στην	 ελληνική,	με	
την	εξαίρεση	ελαχίστων	από	τα	μέχρι	το	1968	ανεκδότων	ποιημάτων	του.			

Συνολικά	τα	ποιήματα	που	έγραψε	ο	Καβάφης	είναι	154.	Επιπλέον	θα	πρέπει	
να	 υπολογιστούν	 άλλα	 75	 που	 παρέμειναν	 ανέκδοτα	 έως	 το	 1968	 και	 τα	 οποία	
βρέθηκαν	 στο	 αρχείο	 του	 ή	 σε	 χέρια	 φίλων	 του	 καθώς	 και	 27	 ποιήματα	 που	
δημοσίευσε	μεν	ο	ίδιος	μεταξύ	1886	και	1898	αλλά	που	αργότερα	τα	αποκήρυξε.	Ο	
Καβάφης	 έγραψε	 και	 κάποια	 πεζά,	 δοκίμια,	 μελέτες,	 μεταξύ	 των	 οποίων:	 «Τα	
Ελγίνεια	Μάρμαρα»,	 «Οι	 Βυζαντινοί	 ποιηταί»,	 «Το	 Κυπριακόν	 ζήτημα»,	 «Το	 Τέλος	
του	Οδυσσέως»,	«Μία	σελίς	της	Τρωϊκής	Ιστορίας»	κ.α.		

Σύμφωνα	 με	 διευκρινίσεις	 και	 υποδείξεις	 του	 ποιητή,	 τα	 ποιήματά	 του	
κατατάσσονται	σε	τρεις	κατηγορίες:	τα	ιστορικά,	τα	φιλοσοφικά	και	τα	ηδονικά	ή	
αισθησιακά.	Αν	και	στην	αρχή	η	ποίηση	του	Κ.Π.Καβάφη	συνάντησε	την	εχθρότητα	
και	 την	 επιφύλαξη	 του	 πνευματικού	 κόσμου,	 με	 τον	 καιρό	 επιβλήθηκε	 στη	
συνείδηση	 όλων	 σαν	 ένας	 ιδιόμορφος	 αλλά	 μεστός	 και	 γεμάτος	 με	 ουσιαστικό	
περιεχόμενο	ποιητής	που	δεν	ενδιαφερόταν	για	την	εξωτερική	εμφάνιση	του	στίχου	
του	 αλλά	 μονάχα	 για	 τον	 εσωτερικό	 στοχασμό,	 τη	 φιλοσοφική	 σκέψη	 και	 το	
στοχαστικό	δίδαγμα.				

Μετά	θάνατον,	ο	Καβάφης	έγινε	αντικείμενο	μακρόχρονης	μελέτης	από	ποιητές	
και	 μελετητές	 του	 έργου	 του	 σε	 όλο	 τον	 κόσμο.	 Τα	 ποιήματά	 του	 εκδόθηκαν	 και	
εκδίδονται	 σε	 συλλογές,	 ενώ	 πρόκειται	 και	 για	 τον	 πιο	 πολυμεταφρασμένο	
Νεοέλληνα	 λογοτέχνη.	 Ποιήματά	 του	 έχουν	 μεταφραστεί	 στα	 γαλλικά,	 αγγλικά,	
γερμανικά,	ιταλικά,	ισπανικά,	ολλανδέζικα,	αραβικά,	γιαπωνέζικα,	αρμένικα,	ινδικά,	
σλαβικές	γλώσσες	και	σε	πάρα	πολλές	άλλες	γλώσσες.			

Στην	 οδό	 Λέψιους	 στην	 Αλεξάνδρεια,	 το	 διαμέρισμα	 του	 Καβάφη	 έχει	
μετατραπεί	σε	μουσείο	με	εκδόσεις,	χειρόγραφα,	μεταφράσεις,	δημοσιεύματα	και	
έργα	τέχνης	εμπνευσμένα	από	το	έργο	του,	πλούσιο	φωτογραφικό,	φιλολογικό	και	
άλλο	υλικό.			

	
	

Π ο ι ή μ α τ α 	 γ ι α 	 τ η ν 	 Π ο ί η σ η 	

« Κ α ι σ α ρ ί ω ν » 	

	

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

1.	Καισαρίων:	ο	 μεγαλύτερος	 γιος	 της	 Κλεοπάτρας,	 βασίλισσας	 της	 Αιγύπτου	 την	
εποχή	 που	 η	 χώρα	 βρισκόταν	 υπό	 ρωμαϊκή	 κηδεμονία.	 Ο	 γιος	 της	
αυτός	ήταν	καρπός	της	σχέσης	της	με	τον	Ιούλιο	Καίσαρα	(47	π.Χ.),	γι’	
αυτό	και	πήρε	ένα	ομόηχο	όνομα.	Σε	ηλικία	17	ετών	εκτελέστηκε	από	
τον	Οκταβιανό	 (30	π.Χ.),	 ενώ	η	Αίγυπτος	προσαρτήθηκε	οριστικά	στη	
Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία.		

2.	πήρα	 μια	 συλλογή	 επιγραφών	 των	Πτολεμαίων	 να	 διαβάσω:	 το	 αναγνωστικό	
πάθος	 του	 Καβάφη	 για	 την	 ιστορία	 και	 ιδιαίτερα	 για	 την	
ελληνορωμαϊκή	 Αλεξάνδρεια	 είναι	 γνωστό.	 Εδώ	 απλώνει	 το	 χέρι	 του	
και	παίρνει	μια	συλλογή	επιγραφών	«για	να	εξακριβώσει	μια	εποχή».	
Γνωρίζουμε	 ότι	 οι	 επιγραφές	 γενικά	 αποτελούν	 τις	 αυθεντικότερες	
πηγές	της	ιστορικής	γνώσης.		
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3.	Πτολεμαίων,	Βερενίκες,	Κλεοπάτρες:	η	ελληνιστική	Αίγυπτος	αποτέλεσε	ένα	από	
τα	 λαμπρότερα	 βασίλεια	 των	 διαδόχων	 του	 Μ.	 Αλεξάνδρου.	
Διατηρήθηκε	ανεξάρτητη	επικράτεια	σχεδόν	300	χρόνια	(301	–	30	π.Χ.).	
Συχνά	οι	βασιλιάδες	 της	 είχαν	 το	όνομα	«Πτολεμαίος»,	οι	δε	σύζυγοί	
τους	το	όνομα	«Βερενίκη»	ή	«Κλεοπάτρα».	

4.	 λαμπροί,	 ένδοξοι,	 κραταιοί,	 αγαθοεργοί:	 συνήθη	 δοξαστικά	 επίθετα	 που	
συνόδευαν	 τις	 μνείες	 των	 ονομάτων	 των	 Πτολεμαίων	 αλλά	 και	 το	
όνομα	 κάθε	 μονάρχη	 ανεξάρτητα	 από	 τη	 φυλή	 και	 την	 εποχή	 στην	
οποία	ανήκε.	

5.	 οι	 φαύλοι	 που	 ψιθύριζαν	 το	 «Πολυκαισαρίη»:	 ο	 ποιητής	 υπονοεί	 τους	
αυλοκόλακες	 του	 Οκταβιανού	 που	 του	 συνέστησαν,	 δήθεν	 για	 το	
συμφέρον	του,	ότι	στο	ρωμαϊκό	κράτος	πρέπει	να	υπάρχει	μόνο	ένας	
Καίσαρας,	και	κατά	συνέπεια	ότι	πρέπει	να	εκτελεστεί	ο	Καισαρίων.	Η	
φράση	Πολυκαισαρίη	του	Πλουτάρχου	–	απ’	όπου	την	έχει	αποσπάσει	
ο	 Καβάφης	 –	 αποτελεί	 μεταγραφή	 του	 ομηρικού	 «οὐκ	 ἀγαθὸν	
πολυκοιρανίη»	(κοίρανος	=	τύραννος,	βασιλιάς).			

	
Το	ποίημα	αυτό	γράφτηκε	στην	οριστική	του	μορφή	το	1918,	αλλά	φαίνεται	ότι	

το	εμπνεύστηκε	το	1912	ήδη,	όταν	γράφτηκε	το	Αλεξανδρινοί	Βασιλείς,	όπου	πάλι	ο	
Καισαρίων	πρωταγωνιστεί	ως	ιστορικό	και	ποιητικό	πρόσωπο.	

Ο	 στίχος,	 από	 μετρική	 άποψη,	 ξεκινά	 σε	 παραδοσιακό	 ύφος,	 ως	 ιαμβικός	
10σύλλαβος	–	14σύλλαβος	(οι	4	πρώτοι	στίχοι	και	οι	9	–	10	ομοιοκαταληκτούν)	για	
να	 μετατραπεί	 σε	 ελεύθερο	 (κυρίως	 στην	 γ΄	 ενότητα).	 Η	 ποικιλία	 αυτή	
αντιπροσωπεύει	και	τα	διαφορετικά	επίπεδα	εξέλιξης	του	ποιήματος.		

Η	 γλώσσα	 είναι	 η	 γνωστή	 ανάμικτη,	 με	 κυρίαρχη	 την	 καθημερινή	 απλή,	 στην	
οποία	 ενσφηνώνονται	 κάθε	 τόσο	 καθαρευουσιάνικες	 εκφράσεις,	 όπως	 «καθ’	
επιχείρησίς	 των	σοφοτάτη»,	 «δεν	 είλκυε	 την	προσοχή	μου»,	 «ιδεώδης	 εν	 τη	 λύπη	
σου»	κ.α.				
	
Η	ΔΟΜΗ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

Ήδη	ο	ποιητής	μας	έχει	διαμορφώσει	εμφανώς	τις	ενότητες	του	ποιήματός	του.	
Στην	α΄	ενότητα	(στ.	1	–	10),	με	ύφος	οικείο	και	αφηγηματικό,	δηλώνεται	αφενός	η	
αφορμή	 και	 οι	 συνθήκες	 που	 επρόκειτο	 να	 κυοφορήσουν	 μια	 ποιητική	 έμπνευση	
(ανάγνωση	 επιγραφών),	 αφετέρου	 η	 παρ’	 ολίγο	 ματαίωση	 αυτής	 της	 έμπνευσης,	
εξαιτίας	των	κοινοτοπιών	ή	υπερβολών	που	συνάντησε	στο	διάβασμά	του	και	που	
τον	γέμισαν	θυμηδία	για	τα	ανθρώπινα.	Στην	β΄	ενότητα	(στ.	11	–	14),	πάλι	στο	ίδιο	
ύφος,	η	μνεία	και	μόνο	ενός	οικείου	για	τις	αναμνήσεις	 του	ονόματος,	όπως	ενός	
γνωστού	κι	αγαπημένου	προσώπου,	 τον	συγκρατεί	από	την	παραίτηση.	Αιφνιδίως	
μια	αστραπή	σκίζει	τον	ορίζοντα	κι	ένα	μαγικό	σκηνικό	στήνεται	μπροστά	του.	Είναι	
η	 γ΄	 ενότητα	 (στ.	 15	 –	 30)	 στην	 οποία	 ο	 έφηβος	 Καισαρίων,	 γοητευτικός	 και	
απροσδιόριστος,	 εν	 είδει	 οράματος	 ζωντανεύει	 μπροστά	 στον	 ποιητή.	 Είναι	 τόσο	
οικείος	 και	 γνώριμος,	 τόσο	 αξιαγάπητος,	 που	 ο	 ποιητής	 μας	 του	 απευθύνει	 μια	
θερμή	 προσλαλιά,	 σαν	 να	 ήθελε	 να	 τον	 παρηγορήσει,	 να	 τον	 διαβεβαιώσει	 ότι	
κάποιος	τον	θυμάται	και	τον	εκτιμά,	σαν	να	ήθελε	να	τον	ελκύσει	πιο	κοντά	του	και	
να	του	αποσπάσει	μια	θελκτική	επίνευση,	ένα	ευχαριστώ	για	τη	συμπάθειά	του.	

Στις	 ενότητες	 α΄	 και	 β΄	 έχουμε	 μια	 αφήγηση	 πραγματικών	 περιστατικών,	 μια	
κοινότοπη	καθημερινότητα,	μια	σειρά	από	κινήσεις,	πράξεις	ή	προθέσεις	απ’	αυτές	
που	συνιστούν	το	ασήμαντο	μέρος	της	ζωής	μας.	Στη	γ΄	ενότητα	έχουμε	έναν	κόσμο	
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εξωπραγματικό,	 μαγικό,	 αυτόν	 που	 μόνο	 η	 φαντασία	 μας	 έχει	 την	 ελευθερία	 να	
στήσει.	Μια	ονειροπόληση	στα	όρια	του	απτού,	ένα	πεδίο	όπου	κυκλοφορούν	όλες	
οι	μύχιες	επιθυμίες	με	τρόπο	σχεδόν	σωματικό.		
	
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ	ΚΛΕΙΔΙΑ:	

1.	 Η	 αντίθεση	 ανάμεσα	 στους	 «ένδοξους,	 κραταιούς,	 αγαθοεργούς»	
Πτολεμαίους	 βασιλείς	 που	 μνημονεύουν	 οι	 επιγραφές	 και	 στον	 έφηβο	 (αθώο,	
ανήμπορο,	ωραίο	και	κακότυχο)	Καισαρίωνα	που	τον	συνέτριψαν	οι	συνθήκες	της	
εποχής	 (η	 Αίγυπτος	 ήταν	 αναπόφευκτο	 πια	 να	 γίνει	 μια	 επαρχία	 του	 ρωμαϊκού	
κράτους).	Ο	Καισαρίων	έπεσε	θύμα	των	αιωνίως	κερδισμένων	αυλοκολάκων,	αυτοί	
που	 άλλοτε	 τον	 ζητωκραύγαζαν	 αποκαλώντας	 τον	 Βασιλέα	 των	 Βασιλέων,	 τώρα	
συμβούλευαν	τον	Οκταβιανό	ὡς	οὐκ	ἀγαθὸν	πολυκαισαρίη.		

2.	Ο	ρόλος	 της	φαντασίας	 στην	ανάπλαση	μιας	 εποχής,	στη	συμπλήρωση	 των	
ιστορικών	 κενών	 και	 κυρίως	 στη	 βίωση	 ηδονικών	 καταστάσεων	 σε	 βαθμό	
παραίσθησης.	

3.	 Οι	 προφανείς	 αλλά	 και	 αφανείς	 μυκτηρισμοί,	 η	 χλεύη	 που	 περιέχουν	 οι	
ειρωνείες	 του	ποιητή	στην	α΄	 ενότητα,	αλλά	και	στο	 τέλος	 της	 γ΄,	 για	 τις	άσχημες	
πλευρές	της	ανθρώπινης	φύσης:	την	κολακεία,	τη	διπλοπροσωπία,	την	προδοσία.	

4.	 Η	 θέση	 του	 ποιητή	 κοντά	 στον	 αδύναμο	 και	 κακότυχο	 Καισαρίωνα.	 Ο	
Καβάφης	 αναλαμβάνει,	 μέσα	 από	 την	 ποίησή	 του,	 να	 συμπαρασταθεί	 και	 να	
προστατέψει	(κατά	το	πρότυπο	της	αρχαιοελληνικής	σχέσης	εραστή	–	ερωμένου)	ή	
και	 να	 δικαιώσει	 τον	 αδύναμο	 και	 προδομένο	 ήρωά	 του.	Πόσο	 μάλλον	 που	 είναι	
έφηβος,	ωραίος	και	γοητευτικός.		
	
ΕΡΜΗΝΕΙΑ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

Ο	«μύθος»,	η	υπόθεση	του	ποιήματος	είναι	απλή,	αν	λάβει	κανείς	υπόψη	του	
τις	λίγες,	απαραίτητες	ιστορικές	πληροφορίες	για	την	εποχή	και	τα	πρόσωπα	όπου	
αναφέρεται	ο	δημιουργός	του.	Σαν	να	αφηγείται	ο	ποιητής	μας:	«Ακούστε	πώς	μου	
“βγήκε”	ένα	ποίημα	[…]	χωρίς	να	το	έχω	πρόθεση.	Την	έμπνευση	δεν	την	περίμενα.	
Αλλά	έπεσε	στην	αντίληψή	μου	κείνο	το	ονοματάκι	που	κάποτε	μ’	είχε	μαγέψει.	Η	
μουσικότητα	αυτού	του	ονόματος	 […],	ο	έφηβος	που	αντιπροσώπευε,	ο	δειλός	και	
αθώος,	ο	κακότυχος	και	απροστάτευτος,	ο	αδικημένος	μέσα	στους	μεγαλοσχήμονες	
προγόνους	του,	ο	προδομένος	από	το	πλήθος,	ο	χλωμός	από	το	φόβο	του	και	όμως	
γλυκύτατος	στην	απελπισία	του.	Α!,	σίγουρα	δεν	θα	μπορούσα	να	τον	αφήσω	έτσι.	
Εγώ	είμαι	μεγάλος,	έμπειρος,	ξέρω	τι	θα	πει	ανθρώπινη	μωροφιλοδοξία,	προδοσία,	
κούφια	 λόγια.	 Ας	 του	 μιλήσω.	 Και	 του	 μίλησα.	 Κι	 όπως	 του	 μίλησα	 σαν	 να	
ολοκληρώθηκε	η	μορφή	 του	μέσα	στη	φαντασία	μου,	 τόσο	που	σχεδόν	μπήκε	και	
περπάτησε	μέσα	στο	δωμάτιό	μου.	Κι	ήταν	 ιδεώδης	εν	 τη	λύπη	 του,	θέλω	να	πω,	
τόσο	γοητευτικός.	Πόνεσε	η	ψυχή	μου	για	τη	μοίρα	του,	 ιδιαίτερα	όταν	ακόμα	και	
την	 τελευταία	 στιγμή	 πίστευε	 ότι	 θα	 τον	 σπλαχνιστούν».	 Να,	 λοιπόν,	 το	 ποίημα	
μπροστά	μας.	Μια	απρόσμενη	αστραπή	που	δεσμεύτηκε	με	 τα	δεσμά	 του	 λόγου.	
Αυτά	σ’	ένα	πρώτο	επεισόδιο.		

Σ’	ένα	άλλο	επίπεδο	μπορεί	κανείς	ν’	αναζητήσει	το	ηθικό	και	αισθητικό	μήνυμα	
του	ποιήματος.	Το	ηθικό	μήνυμα	του	ποιήματος	είναι	πως	η	ιστορία	γράφεται	από	
τους	νικητές,	κι	είναι	αυτοί	που	μας	υπαγορεύουν	μέσα	από	τα	κατάλοιπά	τους	την	
εικόνα	 του	 παρελθόντος.	 Δεν	 πρέπει	 να	 ξεγελιόμαστε.	 Η	 ανθρώπινη	 φύση	 είναι	
γεμάτη	 κακίες.	 Ας	 ψάξουμε	 μέσα	 από	 κάποια	 ελάχιστα	 σημάδια	 της	 για	 να	
αποκαταστήσουμε	την	αλήθεια.	Ακόμα	και	μ’	ένα	ποίημα.		
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Το	 αισθητικό	 μήνυμα	 του	 ποιήματος	 είναι	 πως	 η	 έμπνευση	 ακολουθεί	
περίεργους	 δρόμους.	 Έρχεται	 εκεί	 που	 δεν	 την	 περιμένεις.	 Ορμά	 μέσα	 στη	
φαντασία	σου,	την	ξεδιπλώνει,	τη	φουσκώνει,	την	ερεθίζει	και	ανασταίνει	κόσμους.	
Κόσμους	 ξεχασμένους,	 ονειρικούς,	 επιθυμίες	 και	 πάθη.	 Ελευθερώνεσαι	 για	 λίγο	
από	 τους	 καταναγκασμούς	 της	 καθημερινότητας.	 Κατακτάς	 αυτό	 που	 ήθελες.	
Βρίσκεις	την	ενότητα	της	ψυχής	και	του	σώματος.		

	
	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΒΙΒΛΙΟΥ	

(Η	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	ΤΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)	
	

1.	Συμφωνείτε	με	την	άποψη	πως	στον	Καισαρίωνα	η	ποίηση	αποκαθιστά	την	
αδικία	 της	 ιστορίας;	 Να	 αιτιολογήσετε	 την	 απάντησή	 σας	 με	 αναφορές	 στο	

κείμενο.	

Ο	 ποιητής	 θίγεται	 από	 την	 αφάνεια	 του	 Καισαρίωνα	 στην	 ιστορία	 και	 τον	
μετατρέπει	σε	ήρωα	του	ποιήματός	του.	Η	ποίηση	θα	του	χαρίσει	τη	διαχρονικότητα	
που	αξίζει.	

	
2.	Ένα	μέρος	 του	ποιήματος	αυτονομείται	ποιητικά·	 να	 το	εντοπίσετε	και	 να	

σχολιάσετε	τα	δύο	διαφορετικά	υφολογικά	επίπεδα	που	χαρακτηρίζουν	συνολικά	

το	ποίημα.	(Τι	επιτυγχάνεται	με	την	αλλαγή	της	ποιητικής	ατμόσφαιρας;)	

Αυτονομία	παρουσιάζει	η	3η	ενότητα.	1η	ενότητα:	αντικειμενικό	–	περιγραφικό	
ύφος,	2η	ενότητα:	γέφυρα	ανάμεσα	στην	1η	και	στην	3η.	Προκαλείται	το	ενδιαφέρον	
και	κινητοποιείται	ο	ψυχικός	κόσμος	του	ποιητή.	

	
3.	 Να	 επισημάνετε	 τις	 διάσπαρτες	 ομοιοκαταληξίες	 και	 να	 σχολιάσετε	 τη	

λειτουργία	τους.	

Μόνο	στην	1η	ενότητα:	«εποχή	–	συλλογή»,	«περάσω	–	διαβάσω»,	«λαμπροί	 -	
ἀγαθοεργοί»,	«αὐτές	–	θαυμαστές».	4	πρώτοι	στίχοι	–	πλεχτή	ομοιοκαταληξία,	6ος	–	
7ος	και	9ος	–	10ος	ζευγαρωτή.		

Οι	 ομοιοκαταληξίες	 υποδηλώνουν	 την	 ειρωνική	 διάθεση	 του	 ποιητή	 για	 όσα	
διαβάζει	 και	 την	 τυποποίηση	 της	 ιστορικής	 σκέψης	 –	 μελέτης,	 που	 γίνεται	 χωρίς	
ενδιαφέρον	και	πρωτοτυπία.	

	
ΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ:	

Να	 διαβάσετε	 τους	Αλεξανδρινούς	 Βασιλείς	 και	 να	 επιχειρήσετε	 να	 δώσετε	
μια	απάντηση	στο	ερώτημα:	Γιατί	ο	Καβάφης	θέλγεται	ποιητικά	από	το	πρόσωπο	

του	νεαρού	Καισαρίωνα,	ώστε	 του	αφιερώνει	δύο	πολύ	γνωστά	ποιήματα;	 (ένα	

τρίτο	 καβαφικό	 ποίημα	 με	 τίτλο	 Τυανεύς	 γλύπτης	 κάνει	 επίσης	 αναφορά	 στο	
πρόσωπό	του).	

	Διότι	συγκεντρώνει	πολλά	στοιχεία	που	τον	συγκινούν:	
α)	 Ο	 Καισαρίων	 εκφράζει	 μια	 εποχή	 παρακμής	 και	 το	 τέλος	 μιας	 ένδοξης	

δυναστείας,	 των	Πτολεμαίων.	Ο	ποιητής	 έχει	 την	παρακμή	 και	 την	ήττα	 κυρίαρχα	
στοιχεία	στην	ποίησή	του	και	ενδιαφέρεται	για	την	ελληνιστική	εποχή.		

β)	 Ο	 Καισαρίων	 είναι	 τραγικό	 πρόσωπο.	 Δολοφονείται	 χωρίς	 να	 φταίει.	
Οδηγείται	στο	θάνατο	λόγω	καταγωγής	και	τίτλου.	
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γ)	Ενδιαφέρον	ποιητή	για	17χρονους	νέους	που	χάνουν	τη	ζωή	άδικα	(πρβλ.	«27	
Ιουνίου	1906	2μ.μ.»).	Το	ενδιαφέρον	αυτό	ίσως	να	μην	είναι	άσχετο	με	τις	ερωτικές	
προτιμήσεις	του	ποιητή.	
	
	

« Μ ε λ α γ χ ο λ ί α 	 τ ο υ 	 Ι ά σ ω ν ο ς 	 Κ λ ε ά ν δ ρ ο υ 	 	

π ο ι η τ ο ύ 	 ε ν 	 Κ ο μ μ α γ η ν ή · 	 5 9 5 	 μ . Χ . » 	

	
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

1.	 Ιάσωνος	 Κλεάνδρου,	 ποιητού:	 φανταστικό,	 ψευδοϊστορικό	 πρόσωπο.	
Επιτηδευμένο	ονοματεπώνυμο,	διαλεγμένο	επίτηδες	για	να	δηλώνει	το	
μεν	όνομα	την	ιδιότητα	του	γιατρού	(που	θεραπεύει	τους	άλλους	αλλά	
πολύ	 δύσκολα	 τον	 εαυτό	 του),	 το	 δε	 επίθετο	 τον	 απόγονο	 ένδοξου	
άνδρα.	 Η	 επαγγελματική	 του	 ιδιότητα	 μάλλον	 θέλει	 να	 υποβάλει	 την	
αίσθηση	του	εύθραυστου,	αλλά	και	της	περισσής	αισθαντικότητας.		

2.	 Εν	 Κομμαγηνή,	 595	 μ.Χ.:	 απόμακρο	 βασίλειο	 (βλ.	 σχολικό	 βιβλίο)	 κάπου	 στην	
εσχατιά	 του	 Ελληνισμού,	 στη	 φάση	 της	 εξαφάνισης	 από	 το	 ιστορικό	
προσκήνιο.	Παρακμή	και	φθορά.	Λίγα	χρόνια	αργότερα	θα	εξαφανιστεί	
ως	τοπονομασία.		

3.	σώματος	–	μορφής	μου:	το	σώμα	αναφέρεται	στη	βιολογική	ευεξία,	στην	υγεία,	
ενώ	η	μορφή	στην	εξωτερική	εμφάνιση,	στο	ευειδές	σώμα,	στο	ωραίο.	

4.	 νάρκης	 του	 άλγους	 δοκιμές:	 επιχείρηση	 νάρκωσης	 του	 πόνου,	 παυσίπονο.	 Η	
ποίηση	αποτελεί	παυσίπονο,	όχι	θεραπεία.		

5.	Εν	Φαντασία	και	Λόγω:	η	αρχαιοπρεπής	έκφραση	αναδεικνύει	το	μαγικό	ζεύγος	
που	 «γεννά»	 την	 ποίηση.	 Με	 την	 πλαστική	 φαντασία	 ο	 ποιητής	
συλλαμβάνει	τους	δικούς	του	κόσμους,	κόσμους	ελευθερίας,	ενώ	με	το	
λόγο	 (ενδιάθετο	 και	 γραπτό)	 πραγματώνει,	 μορφοποιεί	 τα	 οράματά	
του.		

6.	πληγή	από	φρικτό	μαχαίρι:	μαχαίρι	είναι	η	φθορά	(τα	γηρατειά)	που	πληγώνει	
την	 ψυχή	 (την	 περηφάνια	 του	 ανθρώπου,	 την	 αξιοπρέπειά	 του).	 Κι	
είναι	φρικτό	αυτό	που	συμβαίνει.			

	
Η	ΔΟΜΗ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

Ο	 ποιητής	 διαμορφώνει	 εμφανώς	 τις	 ενότητες	 του	 ποιήματός	 του	 σε	 μια	
εξάστιχη	και	μια	τρίστιχη.	Από	άποψη	περιεχομένου	και	στις	δύο	ενότητες	ακούμε	
τον	ποιητή	 να	 λέει	 το	 ίδιο	περίπου	πράγμα:	 τα	 γηρατειά	 είναι	ανυπόφορα	και	 το	
μόνο	παυσίπονο	είναι	η	Τέχνη	της	Ποιήσεως.	Αυτήν	ικετεύει	να	τον	συνδράμει	τώρα	
στη	δύσκολη	φάση	της	ζωής	του.		

Πιο	συγκεκριμένα,	στην	α΄	ενότητα	δηλώνει	απερίφραστα	ότι	υποφέρει	και	δεν	
έχει	 καμιά	 υπομονή.	 Δεν	 είναι	 κάτι	 που	 υποφέρεται	 η	 φθορά.	 Ξέρει	 ότι	 η	 Τέχνη	
πάντα	τον	λύτρωνε	από	τις	δυστυχίες	του.	Το	ίδιο	την	καλεί	να	κάνει	και	τώρα.	Έστω	
και	 με	 προσωρινή	 νάρκωση.	 Στη	 β΄	 ενότητα	 –	 πρόσωπο	 με	 πρόσωπο	 –	
επαναλαμβάνει	την	ικεσία	του.		

Όλο	 το	 ποίημα	 είναι	 ένας	 στοχαστικός	 μονόλογος	 που	 αποκαλύπτει	 και	 τις	
βασικές	παραμέτρους	–	μοτίβα	 της	 καβαφικής	ποίησης:	 τη	 λατρεία	στη	σωματική	
ομορφιά,	 τη	 συνείδηση	 της	 φθοράς,	 το	 ρόλο	 του	 χρόνου,	 τη	 μαγική	 δύναμη	 της	
ποίησης,	την	άρνηση	να	αποδεχθεί	την	παρακμή.		
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Η	 χρήση	 ενός	 άλλοθι	 (του	 ποιητή	 Ιάσωνα	 Κλεάνδρου)	 αποκαλύπτει	 πόσο	
ντρέπεται	που	πρέπει	να	σπαράξει,	να	κλάψει	«αυτοπροσώπως»	τη	φθορά	του.		
	
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ	ΚΛΕΙΔΙΑ:	

1.	 Ο	 εσωτερικός	 μονόλογος	 υπηρετεί	 καλύτερα	 τον	 τύπο	 της	 ικεσίας,	 της	
προσευχής	προς	εκείνο	που	υπηρέτησε	σε	όλη	 του	 τη	 ζωή	και	 του	πρόσφερε	όλη	
του	την	έγνοια:	την	ποίηση.	Κι	αν	η	ποίηση	του	ανταπέδωσε	κάτι,	ας	του	δώσει	και	
τώρα	μια	παρηγοριά.		

2.	 Η	 ποίηση	 είναι	 παυσίπονο,	 αλλά	 τίποτε	 παραπάνω.	 Τίποτε	 δεν	 μπορεί	 να	
σταματήσει	 το	 χρόνο	 και	 τη	φθορά.	Η	αθανασία,	 μέσω	 της	 δόξας	 (που	ο	ποιητής	
τόσο	επίμονα	επεδίωξε),	δεν	αποτελεί	αντιστάθμισμα	στην	υγεία	και	την	ομορφιά	
του	σώματος.	Έτερον	εκάτερον.	Δεν	μπορεί	λοιπόν	να	αντλήσει	καμιά	εγκαρτέρηση	
από	 τέτοιες	 σκέψεις.	 Αλλά	 πώς	 είναι	 η	 ποίηση	 (γενικότερα	 τέχνη)	 παυσίπονο	 ή	
παυσίλυπον;	 Το	 λέει	 ο	 ποιητής	 μας	 λίγο	 παρακάτω:	 «εν	 Φαντασία	 και	 Λόγω».	
Δηλαδή	με	τα	δημιουργήματα	της	τέχνης	μπορεί	κανείς	να	λησμονήσει	 τη	φθορά,	
αφού	 αυτά	 (εφόσον	 είναι	 πραγματικά	 αριστουργήματα)	 τον	 απορροφούν	 σώματι	
και	ψυχή,	τον	δεσμεύουν	στη	θέα	τους	ή	την	αναπόλησή	τους.		

3.	Η	φθορά	είναι	αναπόφευκτη	αλλά	όχι	και	αποδεκτή.	Δεν	έχει	καμιά	διάθεση	
ο	 ποιητής	 να	 αποδεχθεί	 το	 πεπρωμένο	 της	 ανθρώπινης	 φύσης.	 Γι’	 αυτό	 ακριβώς	
είναι	καλλιτέχνης	κι	όχι	ένας	κοινός	θνητός.	Είναι	θυμωμένος	και	ασυμβίβαστος	με	
το	 ελάχιστο	που	 του	 δόθηκε.	 Δεν	 έχει	 κανένα	 λόγο	 να	προσυπογράψει	 τη	φθορά	
του.		
	
ΕΡΜΗΝΕΙΑ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

Ύστερα	από	τα	παραπάνω	γίνεται	προφανές	και	το	περιεχόμενο	και	το	μήνυμα	
του	ποιήματος.	Ο	ποιητής	Ιάσων	Κλεάνδρου	εκεί	στην	εσχατιά	του	παρακμάζοντος	
Ελληνισμού,	στην	Κομμαγηνή	της	Συρίας,	κάποτε	(το	595	μ.Χ.:	για	φαντάσου	ακόμα	
και	 τότε	 ελληνικά	 ποιήματα!)	 ήλθε	 η	 ώρα	 που	 συνειδητοποίησε	 τη	 φθορά	 του	
σώματος	 και	 της	 μορφής	 του.	 Γέρασε!	 Και	 η	 μελαγχολία	 τον	 τύλιξε.	 Γέμισε	
παράπονο	 και	 οργή,	 για	 τα	 οποία	 κανείς	 δεν	 είναι	 σε	 θέση	 να	 τον	 παρηγορήσει.	
Κανείς	εκτός	από	 την	ποίηση.	Κι	αυτή	προσωρινά	και	σαν	ναρκωτικό	μόνο.	Αυτήν	
ικετεύει.	Πού	αλλού	να	προσφύγει;	Δεν	έχει	τίποτε	άλλο	στον	κόσμο.		

Αλλά	 είναι,	 όπως	 προαναφέραμε,	 ο	 Καβάφης	 που	 φορά	 το	 προσωπείο	 του	
Κλεάνδρου	και	γκρινιάζει.	Η	υγεία	χάνεται,	η	ομορφιά	σβήνει,	ό,τι	λάτρεψε	στη	ζωή	
του	 το	 συντρίβει	 ο	 χρόνος.	 Δεν	 έχει	 διάθεση	 να	 αποδεχτεί	 αυτό	 το	 γεγονός.	 Δεν	
ξέρει,	όμως,	και	από	πού	αλλού	να	ζητήσει	συνδρομή,	ένα	φάρμακο,	μια	παρηγοριά	
(ούτε	 από	 τους	 θεούς,	 ούτε	 από	 τους	 φίλους).	 Μόνο	 την	 τέχνη	 του	 μπορεί	 να	
ικετέψει,	σ’	αυτή	θα	προσφύγει	για	παρηγοριά.	Όχι	για	θεραπεία,	το	ξέρει,	τέτοια	
προοπτική	δεν	υπάρχει.	Η	φθορά	είναι	ισχυρότερη	από	το	σαρκίον	του.	Αλλά	και	η	
τέχνη	μπορεί	να	ναρκώνει	το	χρόνο.	Ποιος	ξέρει	(εδώ	δεν	μας	το	λέει),	ίσως	και	να	
τον	ξεπερνά.		

	
	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΒΙΒΛΙΟΥ	

(Η	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	ΤΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)	
	

1.	 Γιατί	 ο	 Καβάφης	 υποδύεται	 ένα	 άγνωστο	 πρόσωπο,	 ένα	 ιστορικά	

ανύπαρκτο	 ποιητή	 του	 595	 μ.Χ.;	 Έχετε	 σκεφτεί	 πώς	 θα	 λειτουργούσε	 η	
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Μελαγχολία	 του	 Ιάσωνος	 Κλεάνδρου	 …	 ,	 αν	 απλώς	 είχε	 τον	 τίτλο	Μελαγχολία	
Ποιητού;	

Το	 υποκειμενικό	 στοιχείο	 θα	 ήταν	 έντονο,	 απογυμνωμένο	 από	 το	 κύρος	 που	
δίνει	 το	 ιστορικό	 πλαίσιο.	 Με	 την	 πλαστή	 ιστορικότητα	 ο	 ποιητής	
αποστασιοποιείται	 από	 το	 ποίημα,	 μπορεί	 να	 κρίνει	 με	 άνεση	 τους	 ήρωές	 του	
(ειρωνεία).	Η	ποιητική	αφήγηση	παίρνει	κύρος	και	αντικειμενικότητα.	Οι	ήρωες	του	
ποιήματος	ανάγονται	σε	διαχρονικά	σύμβολα.		

	
2.	Με	ποιους	εκφραστικούς	τρόπους	επιτυγχάνεται	η	επικοινωνία	του	ποιητή	

με	την	Τέχνη	της	Ποίησης;	Ποιο	είναι	το	κλίμα	της	επικοινωνίας	αυτής;	

Αποστροφή	 (στ.	 4	 –	 6),	 επίκληση	 (στ.	 8	 –	 9)	 à	 αμεσότητα,	 θερμό,	
συναισθηματικό	 κλίμα.	 «ξέρεις»:	 βεβαιότητα	 ότι	 θα	 βρει	 μία	 προσωρινή	 έστω	
γιατρειά.	Β΄	ενικό	πρόσωπο:	δραματοποίηση	à	ουσιαστικά	β΄	ενικό	πρόσωπο	=	α΄	
ενικό	πρόσωπο	(ο	ποιητής	απευθύνεται	στον	εαυτό	του,	αφού	όλο	το	ποίημα	είναι	
εσωτερικός	μονόλογος).	Μεταφορά:	«φάρμακα».	Υπερβατό	(βλ.	στ.	6).		

	
3.	Στο	ποίημά	του	Εκόμισα	εις	την	τέχνην	ο	Καβάφης	αναφέρει	μεταξύ	άλλων	

για	 την	 ποίηση:	 Ξέρει	 να	 σχηματίζει	 μορφήν	 της	 Καλλονής·	 /	 σχεδόν	
ανεπαισθήτως	 τον	 βίον	 συμπληρούσα.	 Ποια	 η	 σχέση	 των	 στίχων	 αυτών	 με	 το	
ποίημα	που	εξετάζουμε;		

Συμπληρώνει	 και	 επεξηγεί	 το	 λόγο	 για	 τον	 οποίο	 ο	 ποιητής	 καταφεύγει	 στην	
ποίηση.	 Ο	 Καβάφης	 διαπιστώνει	 για	 την	 ποίηση	 ότι	 δίνει	 μορφή	 στην	 ιδέα	 του	
ωραίου.	 Ο	 ποιητής	 με	 την	 ποίηση	 κινείται	 άνετα	 στον	 αισθητό	 και	 υπεραισθητό	
κόσμο.			
	

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ:	

	
1.	 Διαβάστε	 το	 ποίημα	 του	Νίκου	 Καρούζου	Διερώτηση	 για	 να	 μην	 κάθομαι	

άνεργος.	 Πού	 εντοπίζεται	 ο	 διάλογος	 με	 την	 καβαφική	Μελαγχολία.	 Με	 ποιες	

άλλες	 ποιητικές	 επιλογές	 αντιπαραθέτει	 ο	 Καρούζος	 την	 προσωπική	 του	 στάση	

απέναντι	στα	ποιήματα;		

Σύμφωνα	 με	 το	 ποίημα	 του	 Νίκου	 Καρούζου	 Διερώτηση	 για	 να	 μην	 κάθομαι	
άνεργος	 (σελ.	 68	σχολικού	εγχειριδίου)	μπορούμε	 να	πούμε	ότι:	 για	 τον	ποιητή	η	
ποίηση	 προκύπτει	 από	 τραυματικές	 εμπειρίες	 ή	 επώδυνες	 καταδύσεις	 στα	
ενδότερα	 της	 ψυχής	 και	 λειτουργεί	 θεραπευτικά	 στα	 ποικίλα	 πάθη	 της.	
Αντιπροσωπεύει	το	καταφύγιο	των	κατατρεγμένων	από	τη	σκληρή	πραγματικότητα.	
Ενθύμια	φρίκης	à	μια	φρικιαστική	εμπειρία	μπορεί	να	γίνει	αφορμή	για	ποιητική	
έμπνευση	 και	 δημιουργία,	 που	 λυτρώνει	 τον	 ποιητή	 από	 το	 άγχος.	 Ο	 ποιητής	
διαχωρίζει	 την	 καθαρή	 ποίηση,	 την	 οποία	 αποδέχεται,	 από	 τη	 λεγόμενη	
στρατευμένη.	 Οι	 ποιητές	 της	 δεύτερης	 (δηλ.	 της	 στρατευμένης	 ποίησης)	
υποτάσσουν	 την	 ποίηση	 σε	 εξωπραγματικούς	 παράγοντες	 και	 θυσιάζουν	 την	
ομορφιά	της	τέχνης	(«βαλσαμώνουν»).	

	
2.	 Στον	 βυζαντινής	 τεχνοτροπίας	 πίνακα	 (σ.67)	 του	 Νίκου	 Εγγονόπουλου,	Η	

θυσία	του	ποιητή	 (1935),	είναι	εμφανής	ο	διάλογος	με	την	Μελαγχολία	Ιάσωνος	
Κλεάνδρου·	χαρακτηριστική	είναι	η	επιγραφή	στον	πίνακα:	«Η	θυσία	του	ποιητή	
Ιάσονος	Κλεάνδρου	εν	Κομμαγηνῄ».	Εσείς	πώς	αντιλαμβάνεσθε	την	αναφορά	στο	
καβαφικό	ποίημα;	
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Η	 ποιητική	 έμπνευση	 είναι	 μια	 θυσία	 ενός	 μέρους	 του	 φθαρτού	 εαυτού	 του	
ποιητή,	για	να	προσεγγίσει	το	απόλυτο	και	το	αιώνιο	της	τέχνης.		

	
	

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Π.	ΚΑΒΑΦΗΣ	

ΤΟ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΤΗ	–	Η	ΤΡΙΠΛΕΤΑ	ΤΩΝ	ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΤΟΥ	

Ψηφίδες	Ιστορίας	εν	τάξει	
Ψευδοδιλημματικές	ειρωνείες	

Θεραπευτικό	βοτάνι	πρόσκαιρης	αναλγησίας	
	

Καισαρίων,	Δαρείος	και	 Ιάσων	Κλέανδρος	κρατούν	από	ένα	κλειδί	που	ανοίγει	
την	 πόρτα	 του	 καβαφικού	 ποιητικού	 εργαστηρίου.	 Εκεί,	 ο	 υποψιασμένος	 κι	 από	
άλλα	 αριστουργήματα	 του	 ποιητή	 αναγνώστης,	 αντικρίζει	 παραστάσεις	 και	
χαρακτηριστικά	της	πολυσύνθετης	έννοιας	 της	ποίησης	και	γενικότερα	της	 τέχνης.	
Οι	 παραστάσεις	 αυτές	 μοιάζουν	 με	 ζωηρές	 εικόνες,	 που	 δεσπόζουν	 σ’	 όλα	 τα	
ποίημα	του	Καβάφη,	έχουν	περίγραμμα	σχεδόν	σταθερό	(την	ιστορία),	κρεμαστάρι	
πανομοιότυπο	(την	ειρωνεία),	φόντο	κάποιες	φορές	λανθάνοντα	ερωτικό	κι	ετικέτα	
με	 πολλές	 παραλλαγές,	 αλλά	 ένα	 νόημα:	 αφοπλιστική	 αλήθεια	 ζωής.	 Ο	 Καβάφης	
όμως	 δεν	 είναι	 κλεισμένος	 σ’	 ένα	 δωμάτιο	 κουτί·	 Υπάρχει	 ένα	 μεγάλο	 παράθυρο	
μπροστά	 του,	 από	 το	 οποίο	 βλέπει	 τον	 κόσμο.	 Πίσω	 από	 ιστορικές	 αναφορές,	
ψευδοϊστορικές	 ανακαλύψεις	 και	 καταστάσεις,	 ειρωνικούς	 προβληματισμούς,	
διδακτικές	παραινέσεις,	μελαγχολικές	κραυγές	κι	αδιέξοδες	φιγούρες,	η	ποίηση	του	
Αλεξανδρινού	 βρίσκεται	 σε	 διαρκή	 επικοινωνία	 με	 την	 πραγματικότητα	 κάθε	
εποχής.	Είναι	λοιπόν	πέρα	ως	πέρα	δημιουργική	και	διαχρονική.		

Στον	Καισαρίωνα,	ο	ποιητής	στρώνει	το	παζλ	της	 Ιστορίας.	Ο	μεγαλύτερος	γιος	
της	 Κλεοπάτρας,	 που	 άδικα	 θανατώνεται	 από	 τους	 Ρωμαίους,	 πέρασε	 ανώνυμος	
σχεδόν	 στον	 κατάλογο	 των	 ένδοξων	 Πτολεμαίων.	 Η	 ήττα	 κι	 η	 παρακμή	 των	
δολοπλόκων	κι	αιμομικτών	Πτολεμαίων	εισπράχθηκε	σαν	βαρύ	κληρονομικό	στίγμα	
από	 τον	 αθώο	 και	 γι’	 αυτό	 τραγικό	 Καισαρίωνα.	 Ο	 Καβάφης	 ειρωνεύεται	 τη	
μεγαληγορία	 των	 τίτλων	 των	 Πτολεμαίων,	 που	 είναι	 ουσιαστικά	 κούφιοι	
διθύραμβοι.	Απομονώνει	κι	αγκαλιάζει	το	17χρονο	Καισαρίωνα	και	του	δίνει	μέσω	
της	 ποίησης	 τη	 θέση	 που	 του	 αρμόζει.	 Ο	 νεαρός	 περιγράφεται	 με	 πινελιές	
κρυπτοερωτισμού	από	μέρους	του	Καβάφη	κι	ο	εσωτερικός	του	κόσμος	φοράει	ένα	
μανδύα	ονειρώδους	κι	αισθητικής	(που	ίσως	για	τον	Καβάφη	να	είναι	αισθησιακής)	
ομορφιάς.	 Ο	 ποιητής	 στα	 1918	 συμπληρώνει	 τη	 μορφή	 του	 νεαρού,	 που	 είχε	
αφήσει	 ατελείωτη	 το	 1912	 (πρβλ.	 «Αλεξανδρινοί	 βασιλείς»),	 όπως	 εύστοχα	
επισημαίνει	ο	Κ.Θ.Δημαράς.	

Από	την	ποίηση	ως	δύναμη	αποκατάστασης	της	 ιστορικής	μνήμης,	περνάμε	με	
το	 «Δαρείο»	 στην	 ποίηση	 ως	 έκφραση	 απόλυτης	 αλήθειας.	 Και	 ποιον	 δεν	
ειρωνεύεται	 ο	 Καβάφης	 στο	 ποίημα	 αυτό.	 Όχι	 μόνο	 τους	 ήρωες	 (πρόσωπα)	 της	
αφήγησης,	αλλά	και	 τον	 ίδιο	του	τον	πλαστό	αφηγητή.	Βρίσκεται	πάνω	απ’	όλους	
και	γελά	με	τα	διλήμματα,	τις	λάθος	κρίσεις	τους,	τις	αλαζονείες,	τις	αγωνίες	και	τις	
ανασφάλειές	τους.	Ο	ίδιος	δεν	έχει	κανένα	δίλημμα	και	στον	ίδιο	δρόμο	βάζει	και	το	
φανταστικό	Φερνάζη	 του.	Η	 ποίηση	πρέπει	 να	 είναι	 δύναμη	 ρωμαλέας	 αλήθειας,	
απαλλαγμένη	από	 ιδιοτελείς	στρατεύσεις·	Η	τέχνη	έχει	ελιξίριο	και	εφαλτήριο	την	
όποια	 κοινωνική	 πραγματικότητα	 και	 δεν	 πρέπει	 να	 σταματά	 ποτέ	 την	 αέναη	
παραγωγή	της.	Ο	ποιητής	είναι	«στρατιώτης»	του	μυαλού	και	 της	έμπνευσής	του,	
όχι	μισθοφόρος	της	μέθης	και	αλαζονείας	για	εξουσία	των	κυβερνώντων.	Κι	αυτό,	
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έστω	κι	αν	μείνει	για	πάντα	στην	αφάνεια.	Παρ’	όλα	αυτά,	ο	Καβάφης	κέρδισε	τον	
περίοπτο	θρόνο	 του	κορυφαίου	ποιητή,	με	 τις	λιτές,	αλλά	γενναία	αποκαλυπτικές	
μικρές	αλήθειες	της	ανθρώπινης	ζωής	των	ποιημάτων	του.	

Και	το	τρίπτυχο	της	υφής	της	ποιητικής	τέχνης	του	συμπληρώνει	η	μελαγχολία	
του	 Ιάσονος	 Κλεάνδρου.	 Ο	 ώριμος	 πια	 Καβάφης	 (58	 ετών	 στο	 εν	 λόγω	 ποίημα)	
κρυφογελάει	 πικρά	 πίσω	 από	 το	 φανταστικό	 του	 πρόσωπο.	 Η	 ποίηση	 είναι	
πρόσκαιρο	 γιατρικό	 του	 γήρατος.	Ο	 ποιητής	 είναι	 ρεαλιστής.	 	Ούτε	 καν	 η	 ποίηση	
δεν	 μπορεί	 να	 σταματήσει	 τη	 φθορά	 του	 χρόνου.	 Ωστόσο,	 σαν	 τη	 μορφίνη	 στις	
ανίατες	ασθένειες,	η	τέχνη	(εδώ	ποίηση)	είναι	το	παλιό,	αλλά	αξεπέραστα	δραστικό	
φάρμακο	για	μία	αναπόδραστη	εξέλιξη:	ζωή…………θάνατος.	Κανένα	φάρμακο	όμως	
ακόμη	δε	νίκησε	το	θάνατο.					
	
(Η	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ	ΠΟΥ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ	ΣΚΙΑΣΜΕΝΗ	ΜΕ	ΓΚΡΙ	ΧΡΩΜΑ	ΑΦΟΡΑ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑ	

ΤΟΥ	Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ	«Ο	ΔΑΡΕΙΟΣ».	
	

ΜΕΡΟ Σ 	 Π ΕΜΠΤΟ 	

Κώσ τ α ς 	 Κ α ρ υω τ ά κ η ς 	 “Μ ι κ ρ ή 	 Α σ υ μφων ί α 	 Ε ι ς 	 Α ΄Μ ε ί ζ ο ν ” 	
	

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ 	 Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ 	 Σ Τ Α 	 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α 	 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 	 Κ Α Ι 	 Τ Η Ν 	

Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 	 Τ Ο Υ 	

Κ Ω Σ Τ Α 	 Κ Α Ρ Υ Ω Τ Α Κ Η 	
	

	

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΚΑΙ	ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ:	

	

 Ο	Κώστας	Καρυωτάκης	γεννήθηκε	στην	Τρίπολη	το	1896	 (τη	χρονιά	που	πεθαίνει	ο	Γ.	Βιζυηνός)	και	
πέθανε	 (αυτοκτόνησε)	 στην	 Πρέβεζα	 τον	 Ιούλιο	 του	 1928,	 σε	 ηλικία	 32	 ετών.	 Καταγόταν	 από	
μικρομεσαία	 οικογένεια	 δημοσίου	 υπαλλήλου.	 Οι	 συνεχείς	 μεταθέσεις	 μάλιστα	 του	 πατέρα	 του,	
ανάγκασαν	 τον	 Καρυωτάκη	 να	 γνωρίσει	 σε	 μικρή	 ηλικία	 πολλά	 μέρη	 της	 Ελλάδας.	 Η	 περιπλάνηση	
αυτή	συνεχίστηκε	και	σε	μεγαλύτερη	ηλικία,	μιας	και	ο	ίδιος	ως	ενήλικος	διαδέχθηκε	τον	πατέρα	του	
στη	δημοσιοϋπαλληλική	ζωή.	

 Σπούδασε	 νομικά,	 αλλά	 οι	 απόπειρές	 του	 να	 εξασκήσει	 το	 επάγγελμα	 του	 δικηγόρου	 στην	 Αθήνα	
ήταν	αποτυχημένες.	Έτσι	εργάζεται	αρχικά	στο	Υπουργείο	Εσωτερικών	και	αργότερα	στο	Υπουργείο	
Υγιεινής	 (σημερινό	 Υπουργείο	 Υγείας	 και	 Κοινωνικής	 Αλληλεγγύης).	Η	 οικονομική	 του	 κατάσταση	
ήταν	 εξαιρετικά	μέτρια,	 πράγμα	 που	 του	 δημιουργούσε	 συχνά	 προβλήματα.	 Τα	 προβλήματα	 αυτά	
διογκώνονταν	ακόμη	περισσότερο	από	περιπέτειες	στην	υπηρεσία	του,	καθώς	και	από	σοβαρότατες	
εξελίξεις	κλονισμού	της	υγείας	του.		

 Θρυλικός	έμεινε	ο	έρωτας	του	Καρυωτάκη	με	τη	συνάδελφό	του	στο	Υπουργείο	Υγιεινής	και	ποιήτρια,	
τη	Μαρία	Πολυδούρη.	Ο	έρωτας	αυτός	σημάδεψε	τη	ζωή	της	τελευταίας	και	είχε	τραγική	κατάληξη.	
Ο	 Καρυωτάκης	 ανέπτυξε	 σφοδρή	 ερωτική	 σχέση	 με	 την	 Πολυδούρη.	 Στο	 μεταξύ	 όμως	
πληροφορήθηκε	 ότι	 ο	 ίδιος	 έπασχε	 από	 σύφιλη	 (ασθένεια	 ανίατη	 στην	 εποχή	 του	 και	 μάλιστα	
πρώτης	 τάξεως	 αιτία	 για	 ένα	 βαρύ	 κοινωνικό	 στίγμα,	 μιας	 και	 πρόκειται	 για	 σεξουαλικά	
μεταδιδόμενο	 νόσημα).	 Ζητά	 λοιπόν	 από	 τη	 σύντροφό	 του	 να	 διακόψουν	 τη	 σχέση	 τους,	
αποκαλύπτοντάς	της	ταυτόχρονα	και	την	πραγματική	αιτία.	Η	Μαρία,	του	προτείνει	να	παντρευτούν,	
χωρίς	 όμως	 να	 κάνουν	 παιδιά.	 Ο	 Καρυωτάκης	 αρνείται.	 Μέχρι	 το	 θάνατό	 της,	 το	 1930,	 από	
φυματίωση,	η	Μαρία	Πολυδούρη	δεν	κατάφερε	να	ξεπεράσει	τον	παλιό	της	έρωτα.		

 Ο	Καρυωτάκης	είχε	πάθος	με	τη	λογοτεχνία.	Ασχολείται	κυρίως	με	την	ποίηση	και	ελάχιστα	με	την	
πεζογραφία.	 Οι	 σχέσεις	 του	 με	 την	 υπηρεσία	 του	 ήταν	 πάντοτε	 κακές.	 Αισθανόταν	 πνιγερό	 το	
περιβάλλον	γραφείου,	όπου	και	εργαζόταν.	Πολλές	φορές	τιμωρήθηκε	πειθαρχικά	 για	εργασιακά	
του	 ατοπήματα	 και	 πήρε	 δυσμενείς	 μεταθέσεις.	 Η	 τελευταία	 του	 δυσμενής	 μετάθεση	 από	 την	
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Πάτρα	 στην	Πρέβεζα	 στάθηκε	 μοιραία.	 Τον	 Ιούλιο	 του	 1928	 αυτοπυροβολήθηκε	 κάτω	από	 έναν	

ευκάλυπτο.	Οι	απογοητεύσεις	από	 την	αρρώστια	 του,	 την	υπηρεσία	 του,	 τις	ανθρώπινες	σχέσεις	
του,	 καθώς	 και	 μια	 βαθιά	 και	 ανεξήγητη,	 μελαγχολική	 αντιμετώπιση	 της	 ζωής,	 τον	 οδήγησαν	 σ’	

αυτή	την	απελπισμένη	χειρονομία.	

 Ξεκίνησε	το	γράψιμο	το	1913	και	σταμάτησε	μόνο	με	το	θάνατό	του	το	1928.	Στη	σύντομη	ζωή	του	
εξέδωσε,	με	προσωπική	φροντίδα,	τρεις	(3)	ποιητικές	συλλογές:	«Ο	πόνος	των	ανθρώπων	και	των	
πραγμάτων»	(1919),	«Νηπενθή»	(1920)	και	«Ελεγεία	και	Σάτιρες»	(1927).	Το	έργο	του	περιλαμβάνει	
και	 ελάχιστα	 πεζά.	 Πρόκειται	 για	 μικρά	 αφηγήματα,	 άρθρα	 παραλογοτεχνικά,	 επιστολές	 σε	
εφημερίδες	και	περιοδικά,	κάποιο	πρωτόλειο	θεατρικό	έργο	κ.α.	

 Πέρα	από	την	πυρετική	ενασχόλησή	του	με	τη	λογοτεχνία,	πρόλαβε	στο	μικρό	διάστημα	της	ζωής	του	
να	ασχοληθεί	λίγο	με	το	συνδικαλισμό	ή	κάποια	κοινωνικά	ζητήματα.	Η	επίδρασή	του	στην	ελληνική	
λογοτεχνική	 παραγωγή	 του	 20

ου
	 αιώνα	 υπήρξε	 τεράστια.	 Το	 έργο	 του	 διαμόρφωσε	 μία	

πρωτοφανέρωτη	 λογοτεχνική	 τάση,	 τον	 καρυωτακισμό,	 που	 αποτέλεσε	 όχι	 μόνο	 ποιητική,	 αλλά	

και	 βιωματική	 στάση,	 επηρεάζοντας	 καθοριστικά	 τους	 μεταγενέστερους	 ποιητές.	 Σήμερα	 ο	

Καρυωτάκης	θεωρείται	σπουδαία	ποιητική	φυσιογνωμία,	που	βοήθησε	καταλυτικά	στο	μεγαλείο	

της	ελληνικής	λογοτεχνικής	σκηνής	του	20
ου
	αιώνα.								

	

Η	ΕΠΟΧΗ	ΤΟΥ:	

	
 Ο	Κώστας	Καρυωτάκης	διατρέχει	με	τη	σύντομη	ζωή	του	την	α΄	τριακονταετία	του	20

ου
	αιώνα,	της	

οποίας	 τελικά	ανακηρύσσεται	κεντρική	λογοτεχνική	μορφή.	 Κατά	 τη	διάρκεια	λοιπόν	 των	 τριάντα	
αυτών	 χρόνων,	 παρακολουθεί	 στο	 εσωτερικό	 της	 Ελλάδας	 και	 στη	 διεθνή	 κοινότητα	 ραγδαίες	
εξελίξεις,	 οι	 οποίες	 διαμορφώνουν	 τις	 ιστορικές	 συνθήκες	 για	 την	 κατοπινή	πορεία	 του	 κόσμου.	Ο	
ποιητής	 γαλουχείται	 μέσα	 σε	 μία	 κοινωνία	 έντονων	 ζυμώσεων	 και	 ριζοσπαστικών	 γεγονότων,	

ζώντας	 καταστάσεις	 ιδιαιτέρως	 καθοριστικές	 από	 ιστορική	 άποψη,	 αλλά	 και	 λογοτεχνικές	

φανερώσεις	άκρως	ενδιαφέρουσες	για	το	μελλοντικό	προφίλ	της	ελληνικής	και	διεθνούς	ποιητικής	

παραγωγής.	 Ο	 ίδιος	 πρωτοστατεί	 με	 το	 έργο	 του	 στα	 ελληνικά	 λογοτεχνικά	 δρώμενα	 και	
καθίσταται	πόλος	ισχυρού	επηρεασμού	άλλων	ποιητών,	σύγχρονων	ή	νεότερών	του.	

 Η	 λογοτεχνική	 παραγωγή	 της	 εποχής	 του	 Καρυωτάκη,	 σε	 γενικές	 γραμμές,	 παρακολουθεί	 τις	
ιστορικές	εξελίξεις.	Ο	κόσμος	βιώνει	την	καταστροφική	λαίλαπα	του	Α΄	Παγκοσμίου	πολέμου	(1914	–	
1918),	λόγω	των	αυξανόμενων	οικονομικών	ανταγωνισμών	των	μεγάλων	ευρωπαϊκών	δυνάμεων.	Στη	
συνέχεια,	την	αποσύνθεση	των	πολυεθνικών	αυτοκρατοριών	της	γηραιάς	ηπείρου,	με	αποκορύφωμα	
τη	 διάλυση	 της	 ρωσικής	 τσαρικής	 απολυταρχίας	 και	 την	 εγκαθίδρυση	 στη	 χώρα	 του	 πολιτικού	
δόγματος	 του	 κομμουνισμού	 (Οκτωβριανή	 Επανάσταση	 των	 Μπολσεβίκων,	 το	 1917).	 Έπειτα,	 ο	
κόσμος	περνά	κατά	το	μεσοπολεμικό	διάστημα	(1919	–	1939)	σε	μία	περίοδο	ελπιδοφόρας	ανάτασης,	
που	είναι	όμως	περισσότερο	συναίσθημα	και	προσδοκία	παρά	πραγματικότητα.	Σε	λίγο,	τα	σύννεφα	
του	Β΄	Παγκοσμίου	πολέμου	θα	σκεπάσουν	και	πάλι	την	πολύπαθη	κοινωνία	του	20ου	αιώνα.	Ο	νέος	
αυτός	ολέθριος	πόλεμος	θα	είναι	 το	αποτέλεσμα	 της	σταδιακής	ανόδου	δικτατορικών	καθεστώτων	
ανά	 τον	 κόσμο,	 θα	 υπακούει	 στο	 πνεύμα	 αναθεώρησης	 του	 υφιστάμενου	 συστήματος	 από	
δυσαρεστημένες	 χώρες	 (π.χ.	 Γερμανία,	 Ιταλία)	 και	 θα	 αποκαλύψει	 τους	 καταστροφικούς	 δρόμους	
στους	 οποίους	 οδηγεί	 ο	 οικονομικός	 καπιταλισμός.	 Στην	 Ελλάδα,	 οι	 εξελίξεις	 της	 εποχής	 είναι	
σφοδρές	σε	ταχύτητα	και	καταλυτικές	σε	αποτέλεσμα.	Η	αξιολόγησή	τους	δεν	είναι	σταθερή,	μιας	και	
μετατοπίζουν	συνεχώς	την	ελληνική	κοινωνία	μέσα	σ’	ένα	εναλλασσόμενο	κλίμα	ανόδου	και	πτώσης	
του	εθνικού	ενθουσιασμού.	Από	τους	πανηγυρισμούς	των	Βαλκανικών	πολέμων	(1912	–	1913)	στον	
Εθνικό	 Διχασμό	 (1915	 κ.ε.)	 και	 από	 το	 θρίαμβο	 της	 Συνθήκης	 των	 Σεβρών	 (1920)	 στην	 τραγική	
Μικρασιατική	 καταστροφή	 (1922)	 και	 τη	 Συνθήκη	 της	 Λωζάννης	 (1923).	 Ο	 Καρυωτάκης	

παρακολουθεί	όλα	αυτά	τα	γεγονότα.	Βιώνει	τις	διαψεύσεις	των	προσδοκιών	των	ανθρώπων	για	

έναν	 κόσμο	 καλύτερο,	 ειρηνικότερο,	 ανθρωπινότερο.	 Έρχεται	 σε	 επαφή	 με	 τη	 ριζοσπαστική	

τεχνοτροπία	 του	 υπερρεαλισμού,	 που	 κάνει	 την	 εμφάνισή	 της	 στα	 καλλιτεχνικά	 δρώμενα.	

Παρακολουθεί	 στο	 ελληνικό	 λογοτεχνικό	 στερέωμα	 τις	 μορφές	 του	 Παλαμά,	 του	 Γρυπάρη,	 του	
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Σικελιανού,	 του	 Καζαντζάκη,	 του	 Μυριβήλη,	 του	 Βάρναλη	 και,	 σταδιακά,	 του	 Καβάφη	 να	

κυριαρχούν.	 Αφομοιώνοντας	 λοιπόν	 στο	 λόγο	 του	 τις	 εμπειρίες	 ζωής	 του,	 βιώνοντας	 την	

ψυχολογία	 και	 τη	 νοοτροπία	 της	 εποχής	 του,	 που	 περιγράφει	 έναν	 κόσμο	 που	 περνούσε	 μέσα	

«από	 χίλια	 κύματα»,	 και	 υιοθετώντας	 μία	 πικρή	 γεύση	 καθημερινότητας	 και	 μια	 σταθερή	

απογοήτευση,	παρουσιάζει	ένα	ιδιότυπο	λογοτεχνικό	έργο,	απότοκο	των	ιστορικών	εξελίξεων	και	

των	προσωπικών	του	βιωμάτων.												

	

Η	ΠΟΙΗΣΗ	ΚΑΙ	Η	ΠΟΙΗΤΙΚΗ	ΤΟΥ:	

	
 Το	έργο	του	Καρυωτάκη	διαιρείται	σε	δύο	(2)	χρονικές	περιόδους.	Η	πρώτη	περίοδος	της	ποιητικής	

του	παραγωγής	(1913	–	1921)	κυριαρχείται	από	τα	λογοτεχνικά	ρεύματα	του	ρομαντισμού	και	του	
συμβολισμού.	 Ο	 λόγος	 του	 δηλαδή	 χαρακτηρίζεται	 από	 φαντασία	 και	 κυριαρχία	 του	

συναισθήματος	 πάνω	 στη	 λογική,	 με	 αξιοποίηση	 των	 θεμάτων	 του	 έρωτα,	 της	 φύσης	 και	 του	

θανάτου,	 τα	οποία	παρουσιάζονται	με	συμβολικό	 τρόπο	 (μεταφορές,	 εικόνες	 κλπ.).	Ως	προς	 την	

τεχνική,	 ακολουθεί	 την	 παραδοσιακή	 μετρική,	 την	 υποβλητικότητα	 (υποβολή	 υψηλών	

συναισθημάτων),	 τη	μουσική	υπόκρουση,	 την	αοριστία,	 το	σβησμένο	πάθος.	Η	θεματολογία	 του	

είναι	 πεισιθάνατη	 (προτρέπει	 σε	 θάνατο),	 μελαγχολική,	 γεμάτη	 διάψευση	 και	 παραίτηση	 από	

κάθε	κοινωνική	προσπάθεια	και	εγρήγορση.	Μαυροντυμένες	μορφές,	ζωές	που	σβήνουν,	αγάπες	

που	 σαλεύουν	 πεθαμένες,	 αποσταμένοι	 έρωτες,	 γερασμένες	 καρδιές,	 χαμένη	 νεότητα	 και	

σπαραγμός,	είναι	μερικά	από	τα	λογοτεχνικά	του	μοτίβα.	
 Στη	δεύτερη	και	πιο	ώριμη	περίοδο	της	δημιουργίας	του	(1921	–	1928),	από	άποψη	θεματικής,	ο	

τίτλος	 της	 συλλογής	 που	 εξέδωσε	 «Ελεγεία	 και	 Σάτιρες»,	 δηλώνει	 το	 περιεχόμενο	 αλλά	 και	 την	
τελική	 «φιλοσοφία»	 του	 ποιητή	 μας.	 Η	 ζωή	 είναι	 για	 κλάματα	 και	 σαρκασμό,	 είναι	 θρήνος	 και	

κωμωδία.	 Το	 μόνο	που	αξίζει	 είναι	 όχι	 η	 δράση,	 όχι	 η	 αγωνιστικότητα,	 αλλά	η	παρατήρηση	 της	

ανθρώπινης	κωμωδίας	(και	αποτυχίας)	από	μια	απόσταση	και	η	εκμετάλλευσή	της	για	αισθητικούς	

σκοπούς,	για	να	παραχθεί	τέχνη.	Στη	δεύτερη	αυτή	δημιουργική	του	φάση,	ο	Καρυωτάκης	αποκτά	

το	δικό	του	καλλιτεχνικό	πρόσωπο,	στρέφεται	προς	τον	ποιητικό	ρεαλισμό	και	γίνεται	πρωτοπόρος	

στην	ποιητική	του	γενιά.	

 Μεταξύ	άλλων,	βασικό	θέμα	της	ποίησής	του	στάθηκε	το	ίδιο	το	ποιητικό	φαινόμενο,	η	τέχνη	του.	

Στην	 ποίηση	 δεν	 διαβλέπει	 και	 δεν	αναθέτει	 κανέναν	 επαναστατικό	 ή	 αναμορφωτικό	 κοινωνικό	

χαρακτήρα	ή	κάποιο	συλλογικό	σκοπό.	Είναι	μόνο	για	να	χλευάσει	το	κοινωνικό	κατεστημένο	και	

να	αντισταθεί	σ’	αυτό	που	ο	ίδιος	θεωρεί	ψέμα	και	υποκρισία.			

 Ο	Καρυωτάκης	από	άποψη	τεχνικής	ανήκει	στο	τέλος	μιας	παράδοσης	(ποιητικής	και	στιχουργικής)	
και	στην	αρχή	μιας	νέας	εποχής	(της	γενιάς	του	‘30	και	του	ελεύθερου	στίχου).	Μέσα	στην	ποίησή	
του	υπάρχουν	τα	σπέρματα	της	κατοπινής	εξέλιξης.	Αποτελεί	ένα	μεταίχμιο.		
	

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Συμβουλευτείτε	στη	σελίδα	4	των	γενικών	σημειώσεων	για	τον	Κ.	Καρυωτάκη	τις	τρεις	βοηθητικές	

παραγράφους	με	τα	χαρακτηριστικά	του	ρομαντισμού,	συμβολισμού	και	ρεαλισμού	ως	καλλιτεχνικά	ρεύματα).	

	
Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ε Σ 	 Σ ΗΜ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 	

	
Βιογραφικά	και	Εργογραφικά	στοιχεία	του	Κώστα	Καρυωτάκη:	

	

Ο	 Κώστας	 Καρυωτάκης	 γεννήθηκε	 στην	 Τρίπολη	 το	 1896	 και	 πέθανε	
(αυτοκτόνησε)	οτην	Πρέβεζα	τον	Ιούλιο	του	1928.	

Ως	παιδί	γνώρισε	πολλά	μέρη	της	Ελλάδας	 (από	Λάρισα	έως	Καλαμάτα),	καθώς	
ήταν	αναγκασμένο	να	ακολουθεί	τις	μεταθέσεις	του	πατέρα	του	που	ήταν	δημόσιος	
υπάλληλος.	Ως	ενήλικος	πια	–	δημόσιος	υπάλληλος	και	ο	ίδιος	–	συνέχισε	αυτή	την	
περιπλάνησή	του	στην	περιφέρεια,	κάτι	που	δεν	του	άρεσε	ιδιαιτέρως.	Στην	Αθήνα	
έζησε	ως	φοιτητής	αλλά	και	κάποια	χρόνια	ως	υπάλληλος.	Ήταν	η	αδυναμία	του.	
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Σπούδασε	νομικά	(1913	–	1917),	αποφοίτησε,	άνοιξε	δικηγορικό	γραφείο,	αλλά	
δεν	 πέτυχε	 οτο	 επάγγελμα.	 Τελικά	 έγινε	 δημόσιος	 υπάλληλος	 στο	 Υπουργείο	
Εσωτερικών	 πρώτα,	 Υγιεινής	 αργότερα.	 Η	 οικονομική	 του	 κατάσταση	 ήταν	 πολύ	
μέτρια	 και	 οι	 περιπέτειες	 με	 την	 υπηρεσία	 του	 και	 την	 υγεία	 του	 την	 έκαναν	
χειρότερη.	 Κατάφερε,	 με	 διάφορους	 τρόπους,	 να	 μη	 στρατευτεί	 ποτέ.	 Στην	Αθήνα	
έκανε	 κάποιες	 γνωριμίες	 με	 πνευματικούς	 ανθρώπους,	 έκανε	 λίγες	 φιλίες,	
ερωτεύτηκε	και	τον	ερωτεύτηκαν.	Θρυλικός	έμεινε	ο	ερωτάς	του	με	τη	συνάδελφό	
του,	 που	 ήταν	 υπάλληλος	 στο	 Υπουργείο	 Υγιεινής	 στην	 Αθήνα,	 τη	 Μαρία	
Πολυδούρη·	ένας	έρωτας	που	σημάδεψε	τη	 ζωή	της	 τελευταίας.	Η	υγεία	 του	ήταν	
μέτρια.	 Συχνά	 νοσηλεύτηκε	 για	 διάφορα	 νοσήματα,	 σπουδαιότερο	 –	 και	 ίσως	
μοιραίο	–	όμως	στάθηκε	η	μόλυνσή	του	από	την	ωχρά	σπειροχαίτη	(σύφιλη).	Πέρα	
από	την	πυρετική	ενασχόλησή	του	με	τη	λογοτεχνία,	πρόλαβε	στο	μικρό	διάστημα	
της	 ζωής	 του	 να	 ασχοληθεί	 λίγο	 και	 με	 το	 συνδικαλισμό	 ή	 κάποια	 κοινωνικά	
ζητήματα.	

Οι	σχέσεις	του	με	την	υπηρεσία	του	υπήρξαν	πάντα	κακές.	Συχνά	τιμωρήθηκε	και	
πήρε	 δυσμενείς	 μεταθέσεις.	 Η	 τελευταία	 του	 δυσμενής	 μετάθεση	 από	 την	 Πάτρα	
στην	 Πρέβεζα	 στάθηκε	 μοιραία.	 Τον	 Ιούλιο	 του	 1928	 αυτοπυροβολήθηκε.	 Οι	
απογοητεύσεις	 του	από	την	αρρώστια	του,	 την	υπηρεσία	του,	 τις	ανθρώπινες	σχέ-
σεις	 του,	καθώς	και	μια	βαθιά	και	ανεξήγητη,	μελαγχολική	αντιμετώπιση	της	 ζωής	
τον	οδήγησαν	σ'	αυτή	την	απελπισμένη	χειρονομία.	

Ο	Καρυωτάκης	έγραψε	κυρίως	ποίηση.	Τα	πεζά	του	είναι	ελάχιστα.	Ξεκίνησε	το	
γράψιμο	από	το	1913	και	σταμάτησε	μόνο	με	το	θάνατο	του	το	1928.	Ενόσω	ζούσε	
εξέδωσε	 με	 προσωπική	 του	 φροντίδα	 τρεις	 ποιητικές	 συλλογές:	 Ο	 πόνος	 των	
ανθρώπων	και	των	πραγμάτων	(1919),	Νηπενθή	(1920),	Ελεγεία	και	Σάτιρες	(1927).	
Μέσα	στις	 παραπάνω	συλλογές	 έβαλε	 και	 μερικές	 μεταφράσεις	 ποιημάτων	 ευρω-
παίων	 ποιητών	 (Βερλαίν,	 Χάινε,	 Μπωντλαίρ	 κ.ά.).	 Μετά	 το	 θάνατό	 του	
συγκεντρώθηκαν	 και	 εκδόθηκαν	 και	 άλλα	 ποιήματά	 του	 δημοσιευμένα	 σε	
περιοδικά.	 Τα	 πεζά	 του	 Καρυωτάκη	 είναι	 κάποια	 μικρά	 αφηγήματα,	 άρθρα	
παραλογοτεχνικά	 και	 επιστολές	 σε	 εφημερίδες	 και	 περιοδικά,	 κάποιο	 πρωτόλειο	
θεατρικό	 έργο	 κ.ά.	 Το	 συνολικό	 του	 έργο	 εκδόθηκε	 επανειλημμένα.	 Η	 πρώτη	
συνολική	έκδοση	έγινε	το	1938.	
	

Η	εποχή:	
Στις	 πρώτες	 δεκαετίες	 του	 20ού	 αιώνα	 συντελέστηκαν	 στην	 Ελλάδα	 και	 τον	

κόσμο	συνταρακτικές	αλλαγές	που	καθόρισαν	το	πρόσωπο	της	σύγχρονης	εποχής.		
Η	 Ευρώπη	 μπήκε	 δυναμικά	 στην	 πρωτοπορία	 της	 παγκόσμιας	 εξέλιξης.	 Όλα	

ξεκινούσαν	και	τελείωναν	σ’	αυτήν.	Νέες	ιδέες,	νέες	εφευρέσεις,	νέα	τεχνολογία.	Η	
Αγγλία	 είναι	 μια	 παγκόσμια	 δύναμη.	 Ο	 εσωτερικός	 ευρωπαϊκός	 ανταγωνισμός	 θα	
εξωθήσει	στη	δημιουργία	των	αποικιακών	δυνάμεων	και	στον	Α΄	Παγκόσμιο	πόλεμο.	
Οι	εθνικισμοί	θα	ενταθούν,	η	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	θα	καταρρεύσει,	τα	Βαλκά-
νια	 θα	 αναδιαμορφωθούν	 ύστερα	 από	 τους	 πολέμους	 τους	 με	 την	 Τουρκία.	 Η	
ρωσική	επανάσταση	θέτει	νέα	δεδομένα	οτο	παιχνίδι	των	ισορροπιών.	Η	σταδιακή	
άνοδος	 των	 δικτατορικών	 καθεστώτων,	 το	 πνεύμα	 εκδίκησης	 των	 χαμένων	 του	
μεγάλου	πολέμου,	ο	θρίαμβος	του	καπιταλισμού	αποτελούν	μερικές	από	τις	κύριες	
πολιτικές	και	οικονομικές	εξελίξεις	των	30	πρώτων	ετών	του	αιώνα	αυτού.	

Η	 κοινωνική	 και	 πνευματική	 ζωή	 παρακολουθεί	 τις	 εξελίξεις.	 Οι	 σοσιαλιστικές	
ιδέες,	το	γυναικείο	κίνημα,	η	οργάνωση	της	εργατικής	τάξης	είναι	καίρια	φαινόμενα	
της	εποχής.	Στην	πνευματική	ζωή	συνεχίζονται	οι	 ζυμώσεις	και	οι	 ιδέες	του	τέλους	
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του	 προηγούμενου	 αιώνα,	 ενώ	 νέα	 κινήματα	 κάνουν	 την	 εμφάνισή	 τους.	 Στη	
λογοτεχνική	 ζωή	 κυριαρχούν	 οι	 Ρίλκε,	 Κάφκα,	 Έλιοτ,	 Πιραντέλλο,	 Κλωντέλ	 κ.ά.	 Ο	
υπερρεαλισμός	 κάνει	 την	 εμφάνισή	 του.	 Στην	 Ελλάδα,	 αντίστοιχα,	 όλες	 οι	
ευρωπαϊκές	εξελίξεις	έχουν	τον	αντίκτυπό	τους.	Μετά	την	ανανεωτική	προσπάθεια	
της	 α΄	 δεκαετίας,	 ο	 Ελληνισμός	 εξορμά	 για	 την	 πραγμάτωση	 των	 εθνικών	 του	
σχεδίων	 (1912	 –	 1920).	 Ο	 θρίαμβος	 των	 βαλκανικών	 πολέμων,	 η	 εμπνευσμένη	
ηγεσία	του	Βενιζέλου,	η	επιτυχής	συμμετοχή	στον	Α΄	Παγκόσμιο	πόλεμο	και	η	τελική	
μας	θέση	στο	πλευρό	των	νικητών	έφεραν	την	Ελλάδα	στην	κορυφή	των	φιλοδοξιών	
της.	Όμως	η	μικρασιατική	καταστροφή	 (1922)	και	οι	εσωτερικές	έριδες,	η	πολιτική	
αστάθεια	(1922	–	1928)	και	τα	οικονομικο	–	κοινωνικά	προβλήματα	οδήγησαν	στην	
αναδίπλωση,	 τη	 θλίψη	 και	 το	 σπαραγμό.	 Εντούτοις,	 η	 χώρα	 προχωρεί.	 Οι	
σοσιαλιστικές	 ιδέες	 βρίσκουν	 πρόσφορο	 έδαφος,	 το	 γυναικείο	 κίνημα	
αναπτύσσεται.	Το	προσφυγικό	πρόβλημα	σταδιακά	λύνεται	και	οι	εκσυγχρονιστικές	
προσπάθειες	δεν	λείπουν.			

Οι	πνευματικοί	άνθρωποι	συμμετέχουν	στις	εξελίξεις.	Η	λογοτεχνική	παραγωγή	
της	 εποχής	 καταγράφει	 την	 άνοδο	 και	 την	 πτώση	 του	 εθνικού	 ενθουσιασμού.	 Στο	
λογοτεχνικό	στερέωμα	κυριαρχούν	οι	Παλαμάς,	Γρυπάρης,	Σικελιανός,	Καζαντζάκης,	
Μυριβήλης,	 Βάρναλης	 και,	 σταδιακά,	 ο	 Καβάφης.	 Οι	 σχετικά	 συνομήλικοι	 του	
Καρυωτάκη	 λογοτέχνες,	 ο	Παπατσώνης,	 ο	 Σεφέρης,	 ο	 Εμπειρίκος,	 η	Πολυδούρη,	 ο	
Σκαρίμπας,	κάνουν	κι	αυτοί	δειλά	την	εμφάνισή	τους.	Αλλά	κεντρική	μορφή	της	α΄	
τριακονταετίας	του	αιώνα	θα	αναδειχθεί	τελικά	ο	Καρυωτάκης.	

Η	 ψυχολογία	 και	 η	 νοοτροπία	 της	 εποχής	 αυτής	 πέρασε	 «από	 χίλια	 κύματα»:	
ήττα	το	1897	και	 ταπείνωση,	νίκες	στο	Μακεδόνικο	αγώνα	 (1904	–	1909)	και	ανά-
κτηση	της	εμπιστοσύνης,	θρίαμβος	στους	βαλκανικούς	πολέμους	(1912	–	1913)	και	
ανάταση	της	εθνικής	ψυχής,	διχασμός	(1915	κ.ε.)	και	ουσιαστικά	ακήρυκτος	εμφύ-
λιος	πόλεμος,	θρίαμβος	στη	συνθήκη	των	Σεβρών	(1920),	μικρασιατική	καταστροφή	
και	 ταπείνωση,	 αναδίπλωση,	 εσωστρέφεια,	 σχεδόν	 εθνική	 κατάθλιψη,	 σταδιακή	
«ανάρρωση»	και	ανάληψη	αναγεννητικών	προσπαθειών.	Μέσα	σ'	αυτό	το	«κλίμα»	
γεννήθηκε,	 γαλουχήθηκε	 και	 μεγάλωσε	 ο	 ποιητής.	 Αλλά,	 βέβαια,	 όλα	 αυτά	 δεν	
ερμηνεύουν	 την	 ιδιοτυπία	 του	 λογοτεχνικού	 του	 έργου.	 Είναι	 απλώς	 παράγοντες	
που	 το	 διαμορφώνουν.	 Η	 παιδεία,	 το	 γενετικό	 υλικό	 και	 οι	 προσωπικές	 επιλογές	
είναι	οι	παράγοντες	που	παίζουν	τον	καθοριστικό	ρόλο.		

	
Η	ποίηση	και	η	ποιητική	του:		

Αναφέρθηκε	παραπάνω	το	κλίμα	της	εποχής	μέσα	στο	οποίο	έζησε	και	δημιούρ-
γησε	ο	Καρυωτάκης.	Είναι	φυσικό	να	αναζητήσει	κανείς	στο	λογοτεχνικό	κλίμα	της	
εποχής	 του	 τις	 πρώτες	 και	 καίριες	 επιρροές	 που	 δέχτηκε,	 ιδιαίτερα	 στην	 πρώτη	
περίοδο	 (1913	 –	 1921)	 της	 ποιητικής	 του	 παραγωγής.	 Πράγματι,	 τα	 κυρίαρχα	
ρεύματα	 του	 νεορομαντισμού1	 και	 του	 νεοσυμβολιομού2	 τον	 επηρέασαν	 και	 στη	
θεματική	και	στην	τεχνική	της	ποίησής	του.	

Ως	 προς	 την	 τεχνική	 ακολουθεί	 την	 παραδοσιακή	 μετρική,	 την	 εικονοποιία,	 τη	
μεταφορά,	την	υποβλητικότητα,	τη	μουσική	υπόκρουση,	την	αοριστία,	το	σβησμένο	
πάθος.	 Η	 θεματολογία	 του	 είναι	 πεισιθάνατη,	 μελαγχολική,	 γεμάτη	 διάψευση	 και	
παραίτηση.	Μαυροντυμένοι	ωχροί	φίλοι,	ζωές	που	σβήνουν,	αγάπες	που	σαλεύουν	
πεθαμένες,	 αποσταμένοι	 έρωτες,	 γερασμένες	 καρδιές,	 χαμένη	 νεότητα	 και	
σπαραγμός	 είναι	 τα	 θέματά	 του.	 Στη	 δεύτερη	 και	 πιο	 ώριμη	 περίοδο	 της	
δημιουργίας	 του	 (1921	–	1928),	από	άποψη	θεματικής,	ο	 τίτλος	 της	συλλογής	που	
εξέδωσε	 Ελεγεία	 και	 Σάτιρες	 δηλώνει	 το	 περιεχόμενο	 αλλά	 και	 την	 τελική	
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«φιλοσοφία»	του	ποιητή	μας.	Η	ζωή	είναι	για	κλάματα	και	σαρκασμό,	είναι	θρήνος	
και	κωμωδία.	Το	μόνο	που	αξίζει	 είναι	όχι	η	δράση,	όχι	η	αγωνιστικότητα,	αλλά	η	
παρατήρηση	 της	 ανθρώπινης	 κωμωδίας	 (και	 αποτυχίας)	 από	 μια	 απόσταση	 και	 η	
εκμετάλλευσή	 της	 για	 αισθητικούς	 σκοπούς,	 για	 να	 παραχθεί	 τέχνη.	 Στη	 δεύτερη	
αυτή	 δημιουργική	 του	 φάση	 ο	 Καρυωτάκης	 αποκτά	 το	 δικό	 του	 καλλιτεχνικό	
πρόσωπο,	 στρέφεται	 προς	 τον	 ποιητικό	 ρεαλισμό3	 και	 γίνεται	 πρωτοπόρος	 στην	
ποιητική	του	γενιά.	

Μεταξύ	άλλων,	βασικό	θέμα	της	ποίησής	του	στάθηκε	το	ίδιο	το	ποιητικό	φαινό-
μενο,	η	τέχνη	του.	Στην	ποίηση	δεν	διαβλέπει	και	δεν	αναθέτει	κανέναν	επαναστα-
τικό	ή	αναμορφωτικό	κοινωνικό	χαρακτήρα	ή	κάποιο	συλλλογικό	σκοπό.	Είναι	μόνο	
για	 να	 χλευάσει	 το	 κοινωνικό	 κατεστημένο	 και	 να	 αντισταθεί	 σ’	 αυτό	 που	 ο	 ίδιος	
θεωρεί	 ψέμα	 και	 υποκρισία.	 Ο	 ποιητής,	 εξάλλου,	 είναι	 ένα	 αδύναμο	 κοινωνικό	
πλάσμα	 στο	 περιθώριο	 των	 εξελίξεων,	 ένας	 ανήμπορος	 παρατηρητής	 της	
ανθρώπινης	 μοίρας.	 Αναζητώντας	 έναν	 ιδανικό	 κόομο,	 ο	 Καρυωτάκης	 μηδένισε	
αυτόν	που	του	δόθηκε	και	αρνήθηκε	να	μπει	στο	παιχνίδι	της	ζωής,	να	παλέψει	να	
τον	κατανοήσει	και	να	τον	αλλάξει	κατά	το	δυνατόν.	

Ο	Καρυωτάκης	από	άποψη	τεχνικής	ανήκει	στο	τέλος	μιας	παράδοσης	(ποιητικής	
και	 στιχουργικής)	 και	 στην	 αρχή	 μιας	 νέας	 εποχής	 (της	 γενιάς	 του	 ‘30	 και	 του	
ελεύθερου	 στίχου).	Μέσα	 στην	 ποίησή	 του	 υπάρχουν	 τα	 σπέρματα	 της	 κατοπινής	
εξέλιξης.	Αποτελεί	ένα	μεταίχμιο.	Ο	θάνατός	του,	εξάλλου,	βοήθησε	να	διαδοθεί	το	
έργο	του,	να	διασταλεί	η	σημασία	της	ποιητικής	του	προσφοράς	και	να	αποτελέσει	
σημείο	 αναφοράς	 στη	 λογοτεχνική	 ζωή	 του	 20ού	 αιώνα.	 Η	 επιρροή	 του	 στους	
συγχρόνους	και	νεοτέρους	του,	ο	καρυωτακισμός	(όχι	μόνο	ως	ποιητική,	αλλά	και	ως	
βιωματική	στάση),	 ήταν	μεγάλη,	 άλλοτε	 δημιουργική	 (για	 όσους	μπόρεσαν	 να	 τον	
ξεπεράσουν)	 και	 άλλοτε	 καταπιεστική.	 Χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 της	 πρώτης	
περίπτωσης	στάθηκε	ο	Σεφέρης.	
_________________	
Σημειώσεις:	

1.	 Ρομαντισμός:	 καλλιτεχνική	 και	 ποιητική	 τεχνοτροπία	 που	 χρησιμοποιεί	 ως	
εκφραστικά	 μέσα	 τη	 φαντασία,	 την	 υπερβολική	 αισθηματικότητα,	 τη	 ρέμβη,	 τη	
μυστικοπάθεια	και	την	αυθορμησία.	Δόγμα	της	σχολής	αυτής	είναι	η	κυριαρχία	του	
συναιοθηματος	πάνω	στη	λογική.	Βασικά	θέματα	ο	έρωτας,	η	φύση	και	ο	θάνατος.	Ο	
νεορομαντισμός	αποτελεί	αναβίωοη	αυτής	της	άποψης.	

2.	 Συμβολισμός:	 καλλιτεχνική	 σχολή,	 εν	 μέρει	 αντίδραση	 και	 εν	 μέρει	
προέκταοη	του	ρομαντισμού,	όπου	χρησιμοποιούνται	σύμβολα	(μεταφορές,	εικόνες	
κλπ.)	 για	 δήλωοη	 συναισθημάτων,	 διατύπωση	 μηνυμάτων	 και	 έκφραση	 ψυχικών	
καταστάσεων.	

3.	 Ρεαλισμός:	καλλιτεχνική	και	ποιητική	τεχνοτροπία	που	θεωρεί	ότι	πρέπει	να	
αφήνουμε	 τα	 πράγματα	 (realia)	 να	 μιλούν	 μόνα	 τους,	 ύστερα	 από	 την	
αναπαράστασή	 τους	 από	 τον	 καλλιτέχνη	 (ποιητή,	 ζωγράφο	 κ.λπ.).	 Το	 αισθητικό	
αποτέλεσμα	προκύπτει	από	μόνο	του.	Ο	ποιητικός	ρεαλισμός,	εξάλλου,	εμπνέεται,	
κυρίως	από	τα	απλά	καθημερινά	γεγονότα	της	ζωής	και	χρησιμοποιεί	τον	εσωτερικό	
μονόλογο	σε	α΄	ή	γ΄	πρόσωπο	για	να	αποκρυπτογραφήσει	τη	συνείδηση	με	τον	πιο	
αυθεντικό	τρόπο.	
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«Μ ι κ ρ ή 	 Α σ υ μφων ί α 	 ε ι ς 	 Α ΄Μ ε ί ζ ο ν » 	
	
Οι	Σάτιρες	του	Καρυωτάκη	

Το	 ποίημα	 ανήκει	 στην	 ποιητική	 συλλογή	 Ελεγεία	 και	 Σάτιρες,	 που	 εκδόθηκε	
πιθανώς	το	Δεκέμβρη	του	1927.	Η	συλλογή	περιλαμβάνει	53	ποιήματα	και	χωρίζεται	
σε	 τρεις	 ενότητες,	 τα	 Ελεγεία,	 την	 Ηρωική	 Τριλογία	 και	 τις	 Σάτιρες.	 Η	 «Μικρή	
Ασυμφωνία	εις	Α	Μείζον»	περιλαμβάνεται	στις	Σάτιρες.	

Γενικά,	 η	 σάτιρα,	 έχοντας	 ως	 βάση	 μια	 ηθική	 αξία,	 επικρίνει	 πρόσωπα	 ή	
καταστάσεις	που	την	παραβιάζουν	και	έχει	ως	στόχο	της	τη	διδαχή	και	τη	διόρθωση.	
Ανάμεσα	 στο	 πρόσωπο	 που	 επικρίνει	 και	 σε	 αυτό	 που	 επικρίνεται	 προϋποτίθεται	
ένας	διάλογος,	άμεσος	ή	έμμεσος,	κατά	τον	οποίο	αντιπαρατίθενται	δυο	αντίθετες	
αξίες	ή	στάσεις.	

Η	 σάτιρα	 του	 Καρυωτάκη,	 σύμφωνα	 με	 την	 κριτική,	 μπορεί	 να	 έχει	 το	 χα-
ρακτήρα	μιας	προσωπικής	σύγκρουσης	με	πρόσωπα	ή	καταστάσεις	της	κοινωνικής	
πραγματικότητας,	 οπότε	 ανήκει	 στην	 κατηγορία	 της	 κοινωνικής	 σάτιρας,	 ή	 να	
στρέφεται	 ενάντια	 στην	 ίδια	 την	 ύπαρξή	 του,	 γι'	 αυτό	 στην	 περίπτωση	 αυτή	 έχει	
χαρακτηριστεί	υπαρξιακή.	Κάποιες	σάτιρές	του	όμως	έχουν	στοιχεία	και	από	τις	δύο	
κατηγορίες.	Είναι	οι	σάτιρες	που	σατιρίζουν	καταστάσεις	του	κοινωνικού	περίγυρου	
για	 να	 καταλήξουν	 σε	 αυτοσαρκασμό.	 Σε	 αυτή	 την	 τελευταία	 κατηγορία	 θα	
μπορούσε	να	ενταχθεί	και	το	ποίημα	«Μικρή	Ασυμφωνία	εις	Α	Μείζον».	

Ο	Καρυωτάκης	πετυχαίνει	 γενικά	με	 τη	σάτιρα	να	διαμορφώσει	 ένα	νέο	ύφος	
πεζό	 και	 καθημερινό,	 που	 ταιριάζει	 με	 τον	 κόσμο	 του	 πραγματικού.	 Πίσω	 από	 το	
χλευασμό	και	την	ειρωνεία	της	σάτιράς	του	δύσκολα	κρύβεται	η	αγωνία	και	ο	πόνος	
του.	Γι'	αυτό	συχνά	η	σάτιρά	του	είναι	κοντά	στο	θρήνο	(ελεγεία)	ή	και	το	αντίθετο,	
κάποια	από	τα	ελεγεία	του	δηλαδή	μπορεί	να	περιέχουν	και	το	σατιρικό	στοιχείο.	
Το	ιστορικό	του	ποιήματος	«Μικρή	Ασυμφωνία	εις	Α	Μείζον»	

Το	ποίημα	γράφτηκε	με	αφορμή	ένα	επεισόδιο	ανάμεσα	στους	δύο	ποιητές,	το	
Μαλακάση	και	τον	Καρυωτάκη,	σε	μια	διάλεξη	που	έδωσε	ο	πρώτος	για	τον	ποιητή	
Ζαν	Μορεάς,	 το	 1925.	 Στο	 τέλος	 της	 διάλεξης,	 καθώς	 ο	 Καρυωτάκης	 πλησίασε	 το	
Μαλακάση	 να	 τον	 συγχαρεί,	 νόμισε	 ότι	 εκείνος,	 θέλοντας	 να	 αποφύγει	 το	
χαιρετισμό,	προσποιήθηκε	πως	δεν	τον	είδε.	Η	ποιητική	απάντηση	του	Καρυωτάκη	
σε	αυτή	την	περιφρονητική,	όπως	του	φάνηκε,	στάση	ήταν	το	συγκεκριμένο	ποίημα.	

Πριν	 συμπεριληφθεί	 στα	 Ελεγεία	 και	 Σάτιρες,	 το	 ποίημα	 δημοσιεύτηκε	 για	
πρώτη	φορά	στην	Κυριακή	του	Ελευθέρου	Βήματος,	το	Νοέμβριο	του	1927,	μαζί	με	
το	 ποίημα	 «Σταδιοδρομία».	 Σύμφωνα	 με	 μαρτυρία	 του	 Χ.	 Σακελλαριάδη,	 ο	
Καρυωτάκης	 πείστηκε	 να	 δημοσιεύσει	 τα	 δύο	 ποιήματά	 του	 από	 τον	 ποιητή	 Κ.	
Ουράνη,	που	ήταν	τότε	στη	σύνταξη	του	περιοδικού	και	του	έδωσε	ως	αμοιβή	για	τη	
συνεργασία	 75	 δραχμές.	 Σε	 υποσημείωση	 που	 δημοσιεύθηκε	 με	 το	 ποίημα	 ο	
Καρυωτάκης	διευκρίνιζε:	«Οι	στίχοι	αυτοί	απευθύνονται	στον	κοσμικό	κύριο,	και	όχι	
στον	 ποιητή	Μαλακάση,	 του	 οποίου	 δε	 θα	 μπορούσε	 κανείς	 να	 παραγνωρίσει	 το	
σημαντικό	έργο».	Πραγματικά,	στο	παρελθόν	ο	Καρυωτάκης	είχε	δείξει	το	σεβασμό	
και	 την	 εκτίμησή	 του	 προς	 το	 μεγαλύτερό	 του	 και	 φτασμένο	 ποιητή	 με	 την	
αφιέρωση	 σε	 αυτόν	 του	 ποιήματός	 του	 «Γυρισμός»,	 που	 είχε	 δημοσιευθεί	 στο	
περιοδικό	Νουμάς	το	1920.	Στον	ίδιο	είχε	αφιερωθεί	επίσης	το	1923	«από	σεβασμό	
και	εκτίμηση»	ο	πρώτος	τόμος	της	ποιητικής	ανθολογίας	Φιλολογικές	σπίθες,	στον	
οποίο	περιλαμβανόταν	και	το	ποίημα	του	Καρυωτάκη	«Τι	νέοι	που	φτάσαμεν	εδώ».	

Η	 «Μικρή	 Ασυμφωνία»	 προκάλεσε	 σε	 πολλούς	 δυσάρεστη	 έκπληξη	 για	 την	
πρωτοφανή	 προσωπική	 επίθεση	 σε	 ομότεχνο.	 Το	 ότι	 δεν	 ήταν	 μια	 αυθόρμητη	
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αντίδραση	δυσαρέσκειας	αλλά	μια	ψύχραιμη	ενέργεια	αμφισβήτησης	φαίνεται	από	
το	ότι	το	ποίημα	συμπεριλήφθηκε	ένα	μήνα	αργότερα	στις	Σάτιρες.	Δυο	μέρες	όμως	
μετά	 την	 πρώτη	 δημοσίευση	 ο	 Καρυωτάκης	 έστειλε	 επιστολή	 στο	 Μαλακάση	
ζητώντας	του	συγγνώμη	και	αποδίδοντας	την	ενέργειά	του	«σε	μια	τρέλα	στην	οποία	
τον	παρέσυραν	οι	δυνατότητες	της	ομοιοκαταληξίας».	Ο	Σακελλαριάδης	ισχυρίζεται	
επίσης	 ότι	 ο	 Καρυωτάκης	 ζήτησε	 και	 προσωπικά	 συγγνώμη	 από	 τον	 ποιητή.	 Μια	
ένδειξη	 της	 απήχησης	 που	 είχε	 το	 ποίημα	 στον	 ίδιο	 τον	 αποδέκτη	 του	 είναι	 η	
πληροφορία	του	Μ.	Περάνθη	ότι	ο	Μαλακάσης	επιδείκνυε	την	επιστολή	συγγνώμης	
του	 Καρυωτάκη	 σε	 κάθε	 ευκαιρία.	 Ήταν	φυσικό	 να	 τον	 ενόχλησε	 η	 διακωμώδησή	
του	από	έναν	πολύ	νεότερό	του	ποιητή,	αλλά	η	ενέργειά	του	δείχνει	επίσης	ότι	το	
ποίημα	είχε	επιτυχία	και	ότι	ο	Μαλακάσης	υπολόγιζε	τον	ποιητή	Καρυωτάκη.	
	
Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	ποίημα	

Αν	και	ο	Καρυωτάκης	έσπευσε	από	την	αρχή	να	διευκρινίσει	ότι	το	ποίημά	του	
απευθυνόταν	στον	«κοσμικό	κύριο,	και	όχι	στον	ποιητή	Μαλακάση»,	το	περιεχόμενο	
του	 ποιήματος	 φανερώνει	 ότι	 πρόκειται	 για	 έναν	 αγώνα.	 Ο	 ποιητής	 καλεί	 τον	
αντίπαλο	 σε	 μια	 ποιητική	 αναμέτρηση,	 η	 οποία	 μάλιστα	 φαινομενικά	 γίνεται	 με	
άνισους	όρους,	αφού	στη	μια	πλευρά	της	 ζυγαριάς	τοποθετείται	ο	Μαλακάσης	με	
την	 ιδιότητα	 του	 κοσμικού	 κυρίου	 και	 στην	 άλλη	 στέκεται	 ο	 Καρυωτάκης	 με	 την	
ιδιότητα	 του	ποιητή,	 γεγονός	που	αδικεί	 το	Μαλακάση.	Όμως	η	 νεορομαντική	 και	
νεοσυμβολιστική	 σχολή,	 στην	 οποία	 εντάσσονται	 οι	 δυο	 ποιητές	 (ο	 Καρυωτάκης	
στην	 πρώτη	 περίοδο	 του	 έργου	 του),	 πίστευαν	 στην	 απόλυτη	 σχέση	 ποίησης	 και	
ζωής,	 γι'	 αυτό	 οι	 χαρακτηρισμοί	 που	 αναφέρονται	 στην	 κοινωνική	 στάση	 του	
Μαλακάση	 αφορούν	 έμμεσα	 και	 το	 ποιητικό	 του	 έργο.	 Στην	 αναμέτρηση	 αυτή	
υπάρχει	 επίσης	 και	 μια	 άλλη	 φαινομενική	 ανισότητα,	 αντίθετη	 από	 την	
προηγούμενη,	ότι	δηλαδή	η	σύγκριση	θα	γίνει	μεταξύ	δύο	διαφορετικών	μεγεθών,	
ενός	 «μεγάλου»	 και	 ενός	 «μικρού»,	 με	 τον	 Καρυωτάκη	 στη	 μειονεκτική	 θέση,	 ο	
οποίος	για	το	λόγο	αυτό	αναζητά	ένα	δίκαιο	κριτή	κατά	την	αναμέτρηση.	Η	ειρωνεία	
όμως	 που	 διακρίνεται	 στη	 φράση	 του	 ποιητή	 («μικρόν	 εμέ	 κι	 εσάς	 μεγάλο»)	 ου-
σιαστικά	 αναιρεί	 και	 την	 ανισότητα	 αυτή.	 Ο	 ποιητής	 δεν	 πιστεύει	 σε	 αυτό	 το	
συσχετισμό.	

Θέμα	 του	 ποιήματος	 είναι	 η	 πρόσκληση	 –	 πρόκληση	 του	 Καρυωτάκη	 προς	 το	
Μαλακάση	σε	ποιητικό	αγώνα	μεταξύ	τους	με	τη	διαδικασία	της	στάθμισης.	

Το	 θέμα	πιθανόν	 παρωδεί	 τον	 ποιητικό	 αγώνα	μεταξύ	Αισχύλου	 και	 Ευριπίδη	
στην	 κωμωδία	 του	 Αριστοφάνη	 Βάτραχοι,	 στην	 οποία	 ο	 θεός	 Διόνυσος,	 με	 τη	
διαδικασία	του	ζυγίσματος	των	στίχων	τους,	αποφασίζει	ποιος	από	τους	δύο	είναι	ο	
καλύτερος	ποιητής.	

	
Λεξιλογικός	και	πραγματολογικός	σχολιασμός	

Μικρή	Ασυμφωνία	εις	Α	Μείζον:	ο	τίτλος	παραπέμπει	στη	μουσική	ορολογία.	Η	
λέξη	«Ασυμφωνία»	χρησιμοποιείται	σε	αντίθεση	με	τη	«Συμφωνία»,	μουσικό	είδος	
στο	οποίο	γίνεται	συνήχηση	των	μουσικών	φθόγγων.	Υπάρχουν	συμφωνίες,	π.χ.,	σε	
Λα	μείζονα.	Φα	μείζονα,	όχι	όμως	σε	Α	μείζον.	Στο	επίπεδο	του	περιεχομένου	του	
ποιήματος	με	το	«Α	μείζον»	εννοείται	το	Α	κεφαλαίο.	Η	Ασυμφωνία	δηλαδή	είναι	με	
Α	κεφαλαίο.		

Κύριε	Μαλακάση:	 ο	 ποιητής	Μιλτιάδης	Μαλακάσης	 (1869	 –	 1943)	 είναι	 από	
τους	 πιο	 σημαντικούς	 ποιητές	 της	 πρώτης	 μεταπαλαμικής	 γενιάς	 και	 από	 τους	
κύριους	εκπροσώπους	του	ρομαντισμού	και	του	συμβολισμού	στην	Ελλάδα.	Γνώρισε	
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από	πολύ	νωρίς	την	αναγνώριση,	γιατί	ήταν	επιδέξιος	τεχνίτης	του	στίχου	και	γιατί	
ανανέωσε	το	ρομαντισμό	της	Νέας	Αθηναϊκής	Σχολής	(1880	–	1920)	με	στοιχεία	από	
το	γαλλικό	συμβολισμό.	Η	ποίησή	του	είναι	κυρίως	ερωτική	και	ελεγειακή.	Κάποτε	ο	
πόνος	που	εκφράζουν	τα	ελεγεία	του	είναι	δυνατός	και	ειλικρινής	και	δείχνει	γνήσια	
ποιητική	ευαισθησία.	Η	επιρροή	του	στη	νεότερη	γενιά	ποιητών,	μεταξύ	των	οποίων	
και	στον	Καρυωτάκη,	είναι	αναμφισβήτητη.		

Monocle:	στρογγυλός	φακός	που	προσαρμόζεται	μόνο	στο	ένα	μάτι.		
Σκήνωμα:	λείψανο,	το	ανθρώπινο	σώμα	ως	κατοικία	της	ψυχής.		
Άθυρμα:	αντικείμενο	για	παιχνίδι.		
Συντριμμένο	βάζον:	πιθανή	αναφορά	στο	ποίημα	«Σπασμένο	βάζο»	του	Γάλλου	

παρνασσικού	 ποιητή	 Σ.	 Πρυντόμ	 (1839	 –	 1907),	 που	 είχε	 μεταφραστεί	 από	 τον	
Παλαμά.	Ίσως,	επίσης,	η	λέξη	«συντριμμένο»	να	παραπέμπει	στην	ποιητική	συλλογή	
του	 Μαλακάση	 Συντρίμματα,	 που	 το	 1924	 είχε	 δημοσιευθεί	 σε	 δεύτερη	
συμπληρωμένη	έκδοση.		

Κύμβαλο:	 κρουστό	 μουσικό	 όργανο.	 Η	 φράση	 «κύμβαλον	 αλαλάζον»	
προέρχεται	 από	 την	Προς	 Κορινθίους	 επιστολή	 του	 Αποστόλου	 Παύλου	 (κεφ.	 ΙΓ΄).	
Μεταφορικά	εννοεί	τον	άνθρωπο	που	επαναλαμβάνει	χωρίς	κρίση	ξένες	απόψεις.	
Ερμηνευτική	προσέγγιση	

Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	του	ποιήματος	και	περιεχόμενο	ενοτήτων	

Θεματικοί	άξονες	

Βασική	 ιδέα	 του	ποιήματος	είναι	η	σχέση	του	ποιητή	με	 την	κοινωνία,	η	ανα-
γνώριση	 της	 αξίας	 του,	 η	 κοινωνική	 του	 δικαίωση	 και	 υστεροφημία.	 Η	 ιδέα	 αυτή	
προβάλλεται	 μέσα	 από	 την	 αντιπαράθεση	 δύο	 διαφορετικών	 στάσεων	 ζωής,	 που	
έχουν	σαν	σκοπό	να	δείξουν	ότι	 κριτήριο	 της	αξίας	ενός	ποιητή	δεν	είναι	πάντα	η	
καθιέρωση	 και	 η	 αποδοχή	 του	 από	 την	 κοινωνία	 της	 εποχής	 του.	 Οι	 αντιθετικοί	
θεματικοί	 άξονες	 που	 στηρίζουν	 τη	 βασική	 ιδέα	 είναι,	 από	 τη	 μια,	 η	 σχέση	
προσαρμογής	 και	 συμβιβασμού	 με	 την	 κοινωνική	 πραγματικότητα	 και,	 από	 την	
άλλη,	 η	 σχέση	 αμφισβήτησης	 και	 σύγκρουσης	 με	 αυτή.	 Από	 τη	 βασική	 αυτή	
αντίθεση	 προκύπτουν	 και	 άλλες,	 όπως	 κοσμικότητα,	 επιτήδευση,	 υπεροψία,	
αλλοτρίωση,	 σε	 αντιπαράθεση	 με	 την	 ανεξαρτησία,	 αυθεντικότητα,	 γνησιότητα.	
Πρόκειται	για	διαφορά	φαινομένου	και	ουσίας,	πλαστού	και	αυθεντικού.	

Το	ποίημα	δομείται	επομένως	σε	ένα	αντιθετικό	σχήμα	που	αισθητοποιείται	με	
την	 εικόνα	 της	 ζυγαριάς	 και	 της	 ζύγισης	 δύο	 διαφορετικών	 μεγεθών,	 ενός	
«μεγάλου»	και	ενός	«μικρού».	

	
Διάρθρωση	του	ποιήματος	και	περιεχόμενο	ενοτήτων	

Το	ποίημα	μπορεί	να	χωριστεί	σε	τρεις	νοηματικές	ενότητες.	
1η	ενότητα,	στ.	1	–	4:	Κάλεσμα	σε	αναμέτρηση.	
Ο	ποιητής	 καλεί	 επώνυμα	 τον	 ομότεχνό	 του	 σε	 μια	αναμέτρηση.	 Αναρωτιέται	

όμως	 αν	 θα	 βρεθεί	 κριτής	 να	 τους	 κρίνει	 δίκαια,	 γιατί	 γνωρίζει	 ότι	 βρίσκεται	 σε	
μειονεκτική	θέση	απέναντι	στον	αντίπαλό	του,	μικρός	αυτός	απέναντι	σε	μεγάλο.	

2η	ενότητα,	στ.	5	–	18:	Η	διαδικασία	της	στάθμισης.	
Ο	ποιητής	προβάλλει	 την	κρίση	με	τη	 ζυγαριά.	Στη	μια	πλάστιγγα	θα	σταθεί	ο	

Μαλακάσης	 με	 όλα	 του	 τα	 κοινωνικά	 προσόντα,	 τρόπους,	 παράστημα,	 υφός,	
εμφάνιση,	και	στην	άλλη	ο	ίδιος	με	όλες	τις	αδυναμίες	και	τα	ελαττώματά	του,	όπως	
αυτά	κρίνονται	σύμφωνα	με	την	κρατούσα	αντίληψη.	Παρ’	όλα	αυτά,	πιστεύει	πως	η	
πλάστιγγα	θα	κλίνει	με	ορμή	προς	τη	δική	του	πλευρά,	την	πλευρά	του	μικρού.	

3η	ενότητα,	στ.	19	–	20:	Ο	τελικός	νικητής.	
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Ο	ποιητής,	ενισχυμένος	από	το	αποτέλεσμα	της	στάθμισης	σύμφωνα	με	τη	δική	
του	πρόβλεψη,	θέτει	και	πάλι	ένα	ερώτημα	στον	αντίπαλό	του	γεμάτο	ειρωνεία,	στο	
οποίο	ουσιαστικά	δεν	περιμένει	απάντηση.	Τον	ρωτάει	ποιος	θα	γελάσει	τελευταίος,	
υπονοώντας	με	σιγουριά	τον	εαυτό	του.	

	
Ερμηνευτικά	σχόλια	

«Μικρή	Ασυμφωνία	εις	Α	Μείζον»:	Ο	ποιητής	Τέλλος	Αγρας,	ερμηνεύοντας	τη	
σημασία	του	τίτλου	του	ποιήματος,	είχε	θεωρήσει	ότι	το	«Α	Μείζον»	αφορούσε	τις	
ομοιοκαταληξίες	 που	 αρχίζουν	 όλες	 από	άλφα	 (τονισμένο)	 ακολουθώντας	 τη	 λέξη	
«Μαλακάση»	του	πρώτου	στίχου	(Μαλακ	–	άση	/	δικ	–	άσει,	μεγ	–	άλο	/	άλλο	κτλ.).	
Η	 διαφωνία	 είναι	 δηλαδή	 σε	 α	 τονούμενο.	 Την	 άποψη	 αυτή	 θα	 μπορούσε	 να	
ενισχύσει	 και	 ο	 ισχυρισμός	 του	 ίδιου	 του	 Καρυωτάκη	 ότι	 «παρασύρθηκε	 από	 τις	
δυνατότητες	της	ομοιοκαταληξίας».	Η	ερμηνεία	αυτή	εξηγεί	πράγματι	τον	τίτλο	στο	
επίπεδο	 της	 μορφής.	 Η	 ασυμφωνία	 βρίσκεται	 όμως	 και	 στο	 επίπεδο	 του	
περιεχομένου,	δηλαδή	ότι	η	ασυμφωνία	ανάμεσα	στα	συγκρινόμενα	πρόσωπα	είναι	
πολύ	μεγάλη,	είναι	με	το	άλφα	μείζον,	δηλαδή	κεφαλαίο	(Ασυμφωνία),	παρά	το	ότι	
αποκαλείται	«μικρή».	

«Ασυμφωνία»:	Η	λέξη	υποδηλώνει	ασυμφωνία	ανάμεσα	στα	μεγέθη,	ανάμεσα	
στα	πρόσωπα	και	στις	αξίες	τους,	ανάμεσα	κυρίως	σε	αυτό	που	ο	καθένας	από	τους	
δύο	προσφέρει	στην	τέχνη.	

«ποιος	θα	βρεθεί	να	μας	δικάσει»:	Η	δίκαιη	κρίση	είναι	δύσκολη	γιατί	ο	ένας	
είναι	 ήδη	 καταξιωμένος	 ποιητής,	 έχει	 κοινωνικό	 πρόσωπο	 και	φήμη.	 ενώ	 ο	 άλλος	
ανήκει	 στην	 κατηγορία	 των	 «άδοξων»	 στιχουργών,	 που	 δεν	 έχει	 καταφέρει	 να	
συμβιβαστεί	με	την	κοινωνία	και	τη	ζωή.	Σε	συνδυασμό	με	τον	τελευταίο	στίχο	του	
ποιήματος	ως	μόνος	δίκαιος	κριτής	νοείται	ο	χρόνος.	

«μικρόν	εμέ	κι	εσάς	μεγάλο»:	0	ποιητής	αξιολογεί	τον	αντίπαλο	και	τον	εαυτό	
του	ως	ποιητές	με	βάση	τα	κριτήρια	του	κοινωνικού	και	λογοτεχνικού	κατεστημένου.	
Η	ειρωνεία	όμως	και	ο	σαρκασμός	που	κρύβει	η	φράση	υπονομεύουν	το	κύρος	της	
αξιολόγησης	αυτής.	Πέρα	όμως	από	την	αξιολόγηση	της	ποιητικής	προσφοράς	με	τις	
λέξεις	 «μικρός»	 και	 «μεγάλος»,	 ο	 ποιητής	 μπορεί	 επίσης	 να	 κυριολεκτεί.	 Ο	 ίδιος	
ήταν	 νεότερος	 και	 μικρόσωμος,	 ενώ	 ο	Μαλακάσης	 μεγαλύτερος	 στην	 ηλικία	 αλλά	
και	στο	παράστημα.	

«το	 θελκτικό	 μειδίαμά	 σας»:	 Η	 φράση	 υποδηλώνει	 την	 κοινωνική	 συμβα-
τικότητα	και	την	υποκρισία	του	Μαλακάση.	

«να	 βλέπετε	 μόνο	 στο	 πλάι»:	 Φανερός	 ο	 υπαινιγμός	 για	 το	 περιστατικό	 που	
στάθηκε	 αφορμή	 να	 γραφτεί	 το	 ποίημα.	 Η	 φράση	 σαρκάζει	 την	 υπεροψία	 του	
αντιπάλου.	 Το	 ελάττωμα	αυτό	καλύπτει	όλα	 τα	άλλα	στο	 γελοιογραφικό	πορτρέτο	
του	Μαλακάση.	Αναφέρεται	άμεσα	ή	έμμεσα	σε	πέντε	από	τους	οκτώ	στίχους	που	
συνθέτουν	την	εικόνα	του	(στ.	7	–	10,	12).	

«να	βροντήσω	κάτου»:	 Στο	 ζύγισμα	 το	μεγαλύτερο	βάρος	 του	Καρυωτάκη	θα	
κάνει	τη	δική	του	πλάστιγγα	να	βροντήσει	κάτω	με	θόρυβο	χαρίζοντάς	του	τη	νίκη.	Ο	
σαρκασμός	προς	 τον	αντίπαλο	 καταλήγει	 σε	αυτοσαρκασμό,	 γιατί	 τα	 «υλικά»	που	
θα	 βάλει	 επάνω	 στην	 πλάστιγγά	 του	 είναι	 σύμφωνα	 με	 την	 κρατούσα	 αντίληψη	
μόνο	ελαττώματα	και	θλιβερές	αδυναμίες	που	δε	δικαιολογούν	μια	νίκη.	

«μισητό	 σκήνωμα,	 θανάτου	 άθυρμα,	 συντριμμένο	 βάζον»:	 Οι	 φράσεις	
φανερώνουν	την	πεισιθάνατη	διάθεση	του	ποιητή.	Αισθάνεται	το	σώμα	του	σαν	ένα	
μισητό	λείψανο,	ένα	παιχνίδι	στα	χέρια	του	θανάτου,	σαν	κάτι	που	δεν	έχει	πλέον	
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μέσα	του	ζωή.	Οι	μεταφορικές	εκφράσεις	αποκαλύπτουν	την	ψυχική	του	συντριβή,	
τη	βέβαιη	κατάρρευσή	του.	

«κύμβαλον	αλαλάζον»:	Οι	στίχοι	του	δε	βρίσκουν	ανταπόκριση,	ηχούν	δυνατά,	
αλλά	δεν	τους	κατανοεί	κανείς,	παράγουν	θόρυβο	χωρίς	νόημα.	
	

Τεχνική	του	ποιήματος	

Η	επιλογή	του	λεξιλογίου	

Το	 λεξιλόγιο	 του	 ποιήματος	 διακρίνεται	 για	 την	 ποικιλία	 σε	 ρήματα,	 επίθετα,	
αντωνυμίες,	επιρρήματα	και	κυρίως	ουσιαστικά.	Τα	περισσότερα	από	τα	ουσιαστικά	
που	 αναφέρονται	 στο	 Μαλακάση	 είναι	 συγκεκριμένα	 («μειδίαμα»,	 «monocle»,	
«φάτσα»,	 «γκριμάτσα»),	 ενώ	 όσα	 αναφέρονται	 στον	 ίδιο	 τον	 ποιητή,	 αν	 και	 είναι	
συγκεκριμένα	 επίσης,	 αποκτούν	 μεταφορική	 έννοια	 («σκήνωμα»,	 «βάζον»,	
«κύμβαλον»).	 Τα	 επίθετα	 (και	 οι	 μετοχές)	 αποδίδουν	 πετυχημένα	 τους	
επιτηδευμένους	 τρόπους	 του	 Μαλακάση	 («θελκτικό»,	 «περιποιημένη»,	
«υπεροπτική»),	 ενώ	 αυτά	 που	 επιλέγει	 ο	 Καρυωτάκης	 για	 να	 χαρακτηρίσει	 τον	
εαυτό	του	είναι	ασυνήθιστα	και	στομφώδη	(«μισητό»,	«συντριμμένο»,	«αλαλάζον»).	
Οι	αντωνυμίες	επίσης	υπογραμμίζουν	την	έντονη	αντίθεση	των	προσώπων	(«εμέ»,	
«εσάς»,	 εαυτούς»,	 «όσοι»,	 «σας»,	 «εγώ»).	 Γενικά,	 οι	 λέξεις	 που	 συνθέτουν	 το	
πορτρέτο	του	Μαλακάση	είναι	από	τον	κόσμο	της	εμπειρίας,	από	την	κοινωνική	ζωή	
και	την	καθημερινότητα.	Ακόμα,	κάνουν	έμμεση	αναφορά	σε	πραγματικά	γεγονότα,	
στο	επεισόδιο	δηλαδή	που	έγινε	αφορμή	της	έμπνευσης	του	ποιήματος.	Τα	στοιχεία	
αυτά,	 όπως	 επίσης	 οι	 γλωσσικές	 επιλογές	 του	 ποιητή	 και	 η	 εικονοποιία	 του	 είναι	
στοιχεία	του	ρεαλισμού	του.	

	
Ο	ποιητής	και	ο	λόγος	του	

Στο	 ποίημα	 μιλάει	 άμεσα	 ο	 ποιητής	 σε	 πρώτο	 πρόσωπο	 και	 απευθύνεται	
επώνυμα	στον	ομότεχνο	 του	σε	β΄	 πληθυντικό	 ευγενείας.	 Επιλέγει	 τον	πληθυντικό	
για	να	κρατήσει	τις	απαραίτητες	αποστάσεις	και	να	προβάλει	την	ειρωνεία	του.	Το	
επιφώνημα	 στην	 αρχή	 και	 η	 επανάληψη	 του	 «κύριε»	 φανερώνουν	 εκνευρισμό,	
πείσμα,	αυθάδεια.	Η	αποστροφή	προς	το	φανταστικό	συνομιλητή	του	διατυπώνεται	
με	 ένα	 ερώτημα	 που	 θέτει	 από	 την	 αρχή	 τις	 προϋποθέσεις	 μιας	 αντιπαράθεσης	
(«ποιος	θα	βρεθεί	να	μας	δικάσει»)	και	προχωρεί	στον	ειρωνικό	χαρακτηρισμό	του	
εαυτού	του	και	του	αντιπάλου	(«μικρόν	εμέ	κι	εσάς	μεγάλο»).	Η	επιμονή	του	ποιητή	
στον	 πληθυντικό	 ευγενείας,	 καθώς	 διαγράφει	 γελοιογραφικά	 το	 πορτρέτο	 του	
ομοτέχνου	 του,	 αποκαλύπτει	 την	 πικρόχολη	 διάθεση	 και	 το	 σαρκασμό	 του.	 Η	
αιφνίδια	επιστροφή	στο	πρώτο	πρόσωπο	(«να	βροντήσω	κάτου»)	και	η	προκλητική	
χρήση	της	προσωπικής	αντωνυμίας	(«εγώ»)	διευρύνουν	το	χάσμα	ανάμεσα	σε	αυτόν	
και	τον	άλλο	και	ανεβάζουν	τους	τόνους	της	έντασης.	Πίσω	από	την	αυτοσαρκαστική	
διάθεση	 δύσκολα	 κρύβεται	 πλέον	 ο	 πόνος	 και	 η	 οργή	 του	 ποιητή.	 Η	 έκρηξή	 του	
κορυφώνεται	 με	 το	 σαρκαστικό	 ερώτημα	 στο	 τέλος.	 Με	 παιδιάστικη	 χαιρεκακία	
αλλά	 και	 επίγνωση	 της	 αξίας	 του	 δηλώνει	 στον	 αντίπαλο,	 μέσω	 της	 ρητορικής	
ερώτησης,	ότι	αυτός	θα	είναι	τελικά	που	θα	«γελάσει»	τελευταίος.	

	
Η	αντιπαράθεση	των	εικόνων	

Στο	ποίημα	αντιπαρατίθενται	δύο	ομάδες	εικόνων.	Η	πρώτη	ομάδα	συνθέτει	το	
πορτρέτο	 του	 ποιητή	 Μαλακάση,	 ενώ	 η	 δεύτερη	 διαγράφει	 αποσπασματικά	 τον	
ομιλητή.	 Για	 τον	 αντίπαλο	 ο	 ομιλητής	 διαθέτει	 οκτώ	 στίχους,	 για	 τον	 εαυτό	 του	
τέσσερις.	Την	εικόνα	του	Μαλακάση	την	αποδίδει	γελοιογραφικά,	 επιμένοντας	σε	
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στοιχεία	 της	 εξωτερικής	 του	 συμπεριφοράς.	 Έχει	 λεπτούς	 τρόπους,	 ωραίο	
παράστημα,	 επίπλαστο	 χαμόγελο,	 φοράει	 monocle,	 που	 τον	 διευκολύνει	 να	
αποφεύγει	 το	βλέμμα	των	ανεπιθύμητων	και	να	χαιρετάει	μόνο	όσους	θεωρεί	του	
επιπέδου	του,	το	πρόσωπό	του	είναι	περιποιημένο	και	το	ύφος	του	υπεροπτικό.	Ο	
πληθυντικός	ευγενείας	που	χρησιμοποιεί	ο	ομιλητής	για	να	περιγράψει	τον	αντίδικο	
συμπλέκεται	 κωμικά	 με	 λέξεις	 υποτιμητικές,	 όπως	 «φάτσα»	 και	 «γκριμάτσα».	 0	
ποιητής	 πετυχαίνει	 με	 την	 περιγραφή	 να	 διαγράψει	 τελικά	 όχι	 την	 εικόνα	 ενός	
προσώπου	αλλά	μιας	μάσκας,	ενός	κοσμικού	κυρίου	που	δεν	αφήνει	να	διαφανεί	το	
πραγματικό	 του	 πρόσωπο.	 Τα	 χαρακτηριστικά	 αυτά	 που	 του	 αποδίδει	 ο	 ποιητής	
αποκαλύπτουν	την	προσωπικότητά	του,	τον	εσωτερικό	του	κόσμο.	Τον	παρουσιάζει	
δηλαδή	 σαν	 έναν	 άνθρωπο	 ψεύτικο,	 υποκριτή	 και,	 κυρίως,	 υπεροπτικό.	 Όμως	 η	
κοινωνική	αυτή	στάση,	η	επιτήδευση,	η	συμβατικότητα	και	η	υπεροψία	σχετίζονται,	
άμεσα	και	με	την	ποίησή	του,	φανερώνουν	έμμεσα	και	την	ποιότητα	της	τέχνης	του.	

Το	κλίμα	αλλάζει	όταν	ο	ποιητής	στρέφεται	προς	τον	εαυτό	του.	Οι	εικόνες	που	
συνθέτουν	 το	 δικό	 του	 πρόσωπο	 είναι	 μεταφορικές	 και	 αποδίδουν	 στοιχεία	 του	
εσωτερικού	 του	 κόσμου,	 τα	 οποία	 έχουν	 άμεση	 σχέση	 με	 το	 πάθος	 του	 για	 την	
ποίηση.	 Αισθάνεται	 σαν	 να	 κουβαλάει	 μέσα	 του	 το	 θάνατο,	 έχει	 την	 αίσθηση	 της	
κατάρρευσης	και	της	φθοράς,	η	φωνή	του	ηχεί	εκκωφαντικά	και	μάταια,	γιατί	κανείς	
δεν	 την	 προσέχει.	 Μοναχικός,	 επιθετικός,	 πληγωμένος	 από	 τη	 γύρω	 του	
πραγματικότητα,	έχει	ταυτίσει	απόλυτα	τη	ζωή	με	την	ποίηση,	μια	εμπειρία	πικρή,	
που	τον	οδηγεί	στο	αδιέξοδο.	Όλα	τα	στοιχεία	που	προβάλλει	ο	ποιητής	θεωρούνται	
μειονεκτήματα	 και	 αδυναμίες	 από	 ανθρώπους	 σαν	 τον	 αντίπαλό	 του	 και	 τους	
εφησυχασμένους	του	κύκλου	του.	

	
Η	διαδικασία	της	στάθμισης	

Η	αντιπαράθεση	 των	δύο	προσώπων	αισθητοποιείται	με	 την	εικόνα	 της	 ζυγα-
ριάς,	που	παραπέμπει	στη	μυθική	εικόνα	της	θεάς	Δίκης.	Η	εικόνα	αυτή	υποδηλώνει	
τη	δίκαιη	κρίση,	και	επομένως	την	τελική	δικαίωση	του	ποιητή	και	την	υστεροφημία	
του.	 Έχει	 όμως	 και	 έντονο	σατιρικό	 χαρακτήρα,	 καθώς	 παραπέμπει	 στις	φιγούρες	
των	δύο	ποιητών	ανεβασμένων	πάνω	στη	ζυγαριά	να	ζυγίζονται,	διαγωνιζόμενοι	όχι	
για	 το	 υλικό	 τους	 βάρος,	 αλλά	 για	 τα	ποιητικά	 τους	 χαρίσματα.	Οι	 χαρακτηρισμοί	
«μικρός»	και	«μεγάλος»	προϊδεάζουν	με	την	ειρωνεία	τους	για	το	αποτέλεσμα.	Για	
την	 υπέρ	 του	 ομιλητή	 έκβαση	 προϊδεάζει	 επίσης	 η	 σατιρική	 παρουσίαση	 του	
αντιδίκου.	Ο	«μικρός»	και	«ελαφρύς»	ποιητής	θα	νικήσει	στον	αγώνα	το	«μεγάλο»	
και	 «βαρύ»	αντίπαλο.	Η	 νίκη	 του	θα	 είναι	 παταγώδης,	 θα	 «βροντήσει	 κάτου»	 την	
πλάστιγγα,	 ενώ	 ο	 άλλος	 θα	 εκτιναχθεί	 στα	 όψη.	 Οι	 ρόλοι	 αντιστρέφονται,	 ο	
βαρύγδουπος	 και	 σοβαροφανής	 κοσμικός	 κύριος	 αποδεικνύεται	 ελαφρύς,	
επιφανειακός	και	άδειος.	Την	υψηλή	θέση	του	στους	κοινωνικούς	και	λογοτεχνικούς	
κύκλους	 την	 έχει	 κερδίσει	 με	 αυτή	 την	 κενότητα	 και	 την	 ελαφρότητά	 του.	 Ο	
δόσθυμος,	ανικανοποίητος,	περιθωριακός	αντίπαλός	του	αποδεικνύεται	άνθρωπος	
και	 καλλιτέχνης	 αυθεντικός	 και	 γεμάτος	 πάθος.	 Το	 σαρκαστικό	 του	 γέλιο	
επισφραγίζει	τη	νίκη	του.	

	
Η	γλώσσα,	το	ύφος	και	τα	εκφραστικά	μέσα	

Στο	ποίημα	είναι	χαρακτηριστική	η	ιδιομορφία	της	γλώσσας	του	Καρυωτάκη.	Η	
δημοτική	 ανακατεύεται	 με	 τύπους	 της	 καθαρεύουσας	 («θελκτικό	 μειδίαμα»,	
«αριστοκράται»,	 «βάζον»),	 με	 λέξεις	 λόγιες	 και	 σπάνιες	 («σκήνωμα»,	 «άθυρμα»,	
«κύμβαλον	 αλαλάζον»),	 με	 ξενισμούς	 («monocle»),	 λέξεις	 της	 λαϊκής	 γλώσσας	
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(«φάτσα»,	 «γκριμάτσα»)	 και	 πεζολογικές,	 αντιποιητικές	 εκφράσεις	 («ποιος	 θα	
βρεθεί	να	μας	δικάσει»,	«από	τη	μια	μεριά	να	βάλει»,	«να	βροντήσω	κάτου»,	«ποιος	
τελευταίος	 θα	 γελάσει»).	 Οι	 τύποι	 της	 καθαρεύουσας,	 ανάμεικτοι	 με	 λαϊκούς,	
επιλέγονται	 για	 να	 σατιρίσουν	 τη	 σοβαροφάνεια	 και	 την	 κούφια	 υπεροψία	 του	
Μαλακάση.	Αντίθετα,	για	το	χαρακτηρισμό	του	εαυτού	του	ο	ποιητής	προτιμά	λέξεις	
και	 εκφράσεις	 ποιητικές	 («θανάτου	 άθυρμα»,	 «συντριμμένο	 βάζον»)	 και	 από	 την	
εκκλησιαστική	 γλώσσα	 («μισητό	 σκήνωμα»,	 «κύμβαλον	 αλαλάζον»).	 Οι	 επιλογές	
αυτές	δημιουργούν	και	διαφορά	στο	ύφος.	Στόμφος	και	επιτήδευση	για	να	ταιριάζει	
στην	 περιγραφή	 του	 αντιπάλου,	 ύφος	 σοβαρό,	 επίσημο,	 δραματικό	 όταν	
αναφέρεται	στο	προσωπικό	του	πάθος.	Το	ποίημα	έχει	επίσης	πυκνή	στίξη,	που,	σε	
συνδυασμό	με	το	μέτρο	και	το	μακροπερίοδο	λόγο	(μόνο	μια	τελεία	σε	14	στίχους),	
δίνει	 την	αίσθηση	λαχανιασμένου	 ξεσπάσματος.	 Γενικά,	η	επιλογή	από	 τον	ποιητή	
μιας	γλώσσας	ανάμεικτης,	που	προσεγγίζει	την	καθημερινή	ομιλία	και	αποτυπώνει	
την	ταραγμένη	εποχή,	είναι	ένα	βασικό	στοιχείο	του	ποιητικού	ρεαλισμού	του.	

Ως	 προς	 τα	 εκφραστικά	 μέσα,	 υπάρχει	 επιφώνηση	 («Α!»),	 επανάληψη	 («Α!	
κύριε,	 κύριε	 Μαλακάση»),	 ρητορική	 ερώτηση	 («ποιος	 τελευταίος	 θα	 γελάσει;»),	
αντιθέσεις	(«μικρόν	εμέ	κι	εσάς	μεγάλο»,	«από	τη	μια	μεριά	[...]	κι	από	την	άλλη»),	
ασύνδετο	σχήμα	(«τους	τρόπους,	το	παράστημά	σας»,	«την	περιποιημένη	φάτσα,	/	
την	 υπεροπτική	 γκριμάτσα»),	 μεταφορικές	 εκφράσεις	 («μισητό	 σκήνωμα»,	
«θανάτου	 άθυρμα»,	 «συντριμμένο	 βάζον»,	 «κύμβαλον	 αλαλάζον»)	 και	 το	 σχήμα	
κύκλου	 (αρχίζει	 και	 τελειώνει	 με	 ερώτηση,	 στην	 οποία	 ο	 ένας	 στίχος	
επαναλαμβάνεται).	

	
Το	μέτρο	και	ο	στίχος	

Το	ποίημα	αποτελείται	από	είκοσι	στίχους	εννεασύλλαβους	παροξύτονους,	που	
δεν	έχουν	τομή	και	δε	χωρίζονται	σε	στροφές.	Η	ομοιοκαταληξία	είναι	ζευγαρωτή	με	
σταθερό	α	 τονισμένο.	Το	μέτρο	 κανονικά	είναι	 ιαμβικό,	αλλά	σε	κάποιους	στίχους	
τρέπεται	 σε	 τροχαϊκό	 (7,	 10)	 ή	 μεσοτονικό	 (8),	 ενώ	 στους	 στ.	 14	 –	 18	 υπάρχει	
διαταραχή	του	μέτρου	από	την	πυκνή	στίξη	και	τους	διασκελισμούς	 (13	–	14,	14	–	
15,	16	–	17),	πράγμα	που	επηρεάζει	και	το	ρυθμό.	Οι	παρηχήσεις	επίσης	των	υγρών	
(στ.	 14	 –	 18)	 κάνουν	 τους	 στίχους	 ηχηρούς.	 Γενικά,	 η	 διαταραχή	 στο	 μέτρο	 του	
ποιήματος	είναι	ανάλογη	με	την	ιδιορρυθμία	στη	γλώσσα.	

	
Το	ιδεολογικό	περιεχόμενο	

Η	ουσία	της	ασυμφωνίας	

Η	 ασυμφωνία	 του	 Καρυωτάκη	 προς	 το	 Μαλακάση	 ξεκινά	 από	 ένα	 ασήμαντο	
περιστατικό	 κοινωνικής	 συναναστροφής,	 αλλά	 έχει	 ευρύτερες	 προεκτάσεις.	 Η	
απαξιωτική	στάση	 του	αναγνωρισμένου	ποιητή,	που	μπορεί	 και	 να	ήταν	μόνο	μια	
λαθεμένη	εντύπωση	του	άλλου,	αποκαλύπτει	την	ανθρώπινη	αδυναμία	του	ποιητή	
Καρυωτάκη,	 που	 επιδιώκει	 με	 επιμονή	 την	 αναγνώριση	 και	 καταξίωσή	 του.	 Η	
επιθυμία	 αυτή	 εκδηλώνεται	 με	 πολύ	 μεγαλύτερη	 ένταση	 σε	 ποιητές	 που	 έχουν	
δοθεί	ολόψυχα	στην	τέχνη	τους	και	έχουν	συνδέσει	άρρηκτα	τη	ζωή	τους	με	αυτήν,	
όπως	ήταν	η	περίπτωση	του	Καρυωτάκη.	Στη	στάση	του	άλλου	βλέπει	απαξίωση	και	
περιφρόνηση,	γι'	αυτό	επαναστατεί.	Η	επίθεσή	του	στοχεύει	όχι	μόνο	στον	κοσμικό	
κύριο	με	το	υπεροπτικό	ύφος,	αλλά	και	στην	ποιότητά	του	ως	ποιητή.	Η	επιφάνεια	
και	 η	 υποκρισία	 στη	 συμπεριφορά	 αντανακλούν	 και	 τη	 ρηχότητα	 του	 ποιητικού	
στοχασμού,	 την	 ευκολία	 μιας	 ποίησης	 των	 σαλονιών	 που	 ακολουθεί	 τις	
παραδοσιακές	φόρμες	και	δεν	προβληματίζεται	για	όσα	συμβαίνουν	στην	κοινωνία.	
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Αρκείται	 μόνο	 στις	 συναισθηματικές	 κορόνες	 και	 έχει	 συμβιβαστεί	 με	 το	
κατεστημένο	που	τον	ανταμείβει	με	πρόσκαιρη	αναγνώριση	και	φήμη.	Στο	εντελώς	
αντίθετο	 άκρο	 βρίσκεται	 η	 δική	 του	 τέχνη,	 προσγειωμένη	 στη	 σκληρή	 πραγματι-
κότητα	 της	 εποχής	 του,	 και	 για	 το	 λόγο	 αυτό	 απαισιόδοξη	 και	 ανατρεπτική.	 Στην	
αναζήτηση	 του	 ιδανικού	 ο	 ποιητής	 συγκρούεται	 ασταμάτητα	 με	 την	 πεζή	
καθημερινότητα,	 αναλώνεται	 και	 αυτοσαρκάζεται	 χωρίς	 ανταπόκριση.	 Μια	 φωνή	
«παράφωνη»	που	 δεν	 έχει	 ελπίδα	 να	 ακουστεί	 από	 την	 κοινωνία	 της	 εποχής	 του.	
Έχει	εντούτοις	πίστη	στην	αξία	του,	γι'	αυτό	υπόσχεται	στον	αντίπαλο	εκδίκηση	στο	
μέλλον.	Πιστεύει	απόλυτα	ότι	ο	χρόνος	θα	τον	δικαιώσει.	

Η	προσωπική	επίθεση	ενάντια	στο	Μαλακάση	μπορεί	να	στοχεύει	επίσης	και	σε	
μια	 ολόκληρη	 ομάδα	 πετυχημένων	 της	 συντεχνίας	 του	 που	 έχουν	 την	 ίδια	
συμπεριφορά	 με	 εκείνον	 στη	 ζωή	 και	 στην	 τέχνη.	 Είναι	 γενικά	 μια	 κριτική	 της	
παραδοσιακής	ποίησης	και	των	εκπροσώπων	της,	οι	οποίοι	εφησυχάζουν	στα	τυπικά	
θέματα	και	φόρμες	και	δεν	μπορούν	να	εκφράσουν	αυθεντικά	την	εποχή	τους.	

	
Ποίημα	ποιητικής	

Το	 ποίημα	 εντάσσεται	 στα	 ποιήματα	 ποιητικής	 γιατί,	 όπως	 φάνηκε	 από	 την	
ερμηνευτική	προσέγγιση,	 έχει	ως	αντικείμενο	 τον	ποιητή,	 την	προσωπικότητά	 του,	
την	αγωνία	του	για	την	ανταπόκριση	του	έργου	του	στην	κοινωνία,	την	αξία	του	ως	
δημιουργού.	Μέσα	από	την	αντιπαράθεση	δύο	διαμετρικά	αντίθετων	στάσεων	και	
επιλογών	και	παρά	το	ότι	ο	σαρκασμός	του	ποιητή	περισσεύει	και	για	τον	εαυτό	του,	
διερευνάται	η	ουσία	του	πραγματικού	ποιητή	και	προβάλλεται	τελικά	η	ταύτιση	της	
ζωής	με	την	ποίηση.	Αυτός	που	δεν	έχει	διάθεση	να	αναλώσει	τη	ζωή	του	στην	τέχνη	
και	μένει	στην	επιφάνεια	των	πραγμάτων,	όπως	ο	Μαλακάσης,	μπορεί	να	έχει	μια	
πρόσκαιρη	φήμη,	αλλά	έχει	χάσει	τον	αγώνα	με	την	ποίηση.	Εκείνος	όμως	που	της	
αφιερώνεται	ολόψυχα	και	ξοδεύει	γι'	αυτή	την	ίδια	του	τη	ζωή	έχει	την	πίστη	της	δι-
καίωσης.	 0	 Καρυωτάκης,	 έχοντας	 εμπιστοσύνη	 στην	 αξία	 του,	 τολμάει	 να	
αντιπαρατεθεί	προσωπικά	με	τον	ομότεχνό	του	εκφράζοντας	ανοιχτά	τη	γνώμη	του	
και	 δίνοντας	 την	 ταυτότητα	 του	 αληθινού	 ποιητή	 μέσα	 από	 την	 περιγραφή	 του	
εαυτού	του.	

	
Συνολική	αποτίμηση	του	ποιήματος	

Το	 ποίημα	 είναι	 από	 τα	 αντιπροσωπευτικά	 της	 τελευταίας	 συλλογής	 του	
Καρυωτάκη.	 Το	 εκρηκτικό	 περιεχόμενο	 της	 σάτιρας	 συνταιριάζει	 εδώ	 απόλυτα	 με	
την	αιρετική	γλώσσα	και	 το	σπασμωδικό	ρυθμό.	Αντιδικία	με	ομότεχνο,	πάθος	για	
την	ποίηση,	αγωνία	για	την	αναγνώριση.	Τόλμη	και	αυθάδεια	του	νέου	απέναντι	στο	
δάσκαλο,	ενδόμυχος	φθόνος	για	την	κοινωνική	και	καλλιτεχνική	καταξίωση	εκείνου	
και	 τη	 δική	 του	 απομόνωση.	 Αρνηση	 όμως	 του	 συμβιβασμού	 και	 επιμονή	 στη	
σύγκρουση,	γιατί	η	ζωή	γύρω	του	δεν	έχει	τίποτε	όμορφο	και	ιδανικό.	Έχει	επίγνωση	
ότι	η	μετωπική	αυτή	σύγκρουση	με	την	κοινωνία	τον	οδηγεί	στην	κατάρρευση,	αλλά	
γνωρίζει	επίσης	ότι	η	εμπειρία	αυτή	είναι	που	ωριμάζει	την	ποίησή	του.	Το	ποίημα	
κάνει	 πραγματικά	 εντύπωση	 για	 το	 σαρκασμό	 και	 την	 πικρή	 ειλικρίνειά	 του.	 Η	
πρόβλεψη	 του	 Καρυωτάκη	 για	 την	 αξία	 της	 τέχνης	 του	 επιβεβαιώθηκε	 από	 την	
αντοχή	της	στο	χρόνο	και	 τη	σταθερή	της	επιρροή	στη	σύγχρονη	ελληνική	ποίηση,	
τουλάχιστον	μέχρι	και	την	ποιητική	γενιά	του	‘70.	
	
______________________________________	
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Απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	του	σχολικού	βιβλίου	

1.	 Συμφωνείτε	 με	 την	 άποψη	 ότι,	 παρά	 τις	 προθέσεις	 του	 δημιουργού	 του,	

όπως	 αυτές	 καταγράφονται	 στη	 σημ.	 1,	 τελικώς	 το	 ποίημα	 έχει	 το	 χαρακτήρα	

ποιητικής	 αναμέτρησης,	 η	 οποία	 μάλιστα	 γίνεται	 με	 τους	 ιδιαίτερα	 σκληρούς	

όρους	 της	 σάτιρας;	 Να	 αιτιολογήσετε	 την	 απάντησή	 σας.	 Εσείς	 πώς	 θα	

απαντούσατε	 στα	 μετέωρα	 ερωτήματα:	 «Ποιος	 θα	 βρεθεί	 να	 μας	 δικάσει;»,	

«Ποιος	τελευταίος	θα	γελάσει»;		

Παρά	 το	ότι	 ο	Καρυωτάκης	 είχε	υποστηρίξει	 ότι	 το	ποίημα	απευθυνόταν	στον	
«κοσμικό	κύριο,	και	όχι	στον	ποιητή	Μαλακάση»,	είναι	φανερό	πως	προσκαλεί	τον	
αντίπαλο	σε	ποιητικό	αγώνα.	Αυτό	φαίνεται	από	αρκετά	στοιχεία.	Πρώτα	από	τους	
στ.	2	–	4	(«ποιος	θα	βρεθεί	να	μας	δικάσει,	/	μικρόν	εμέ	κι	εσάς	μεγάλο,	/	ίδια	τον	
ένα	 και	 τον	 άλλο»),	 στους	 οποίους	 τίθεται	 θέμα	 δίκαιης	 κρίσης	 ανάμεσα	 σε	
πρόσωπα.	 Η	 αναμέτρηση	 αποδίδεται	 επίσης	 παραστατικά	 και	 με	 την	 εικόνα	 του	
ζυγίσματος.	Φαίνεται	 ακόμα	 από	 το	 ότι	 ο	 ποιητής	 στην	 κωμική	 σκιαγράφηση	 του	
κυρίου	 της	 κοσμικής	 ζωής	 αντιπαραθέτει	 τη	 δική	 του	 προβληματική	 ύπαρξη,	 την	
οποία	συνδέει	άρρηκτα	με	την	ποίησή	του.	Η	ζωή	και	το	έργο	του	ποιητή	δε	διαχω-
ρίζονται.	 Έτσι,	 κάνοντας	 κριτική	 της	 υπεροψίας	 και	 της	 ρηχότητας	 του	Μαλακάση,	
κρίνει	έμμεσα	και	την	ποιητική	του	αξία.	

Η	 ποιητική	 αυτή	 αναμέτρηση	 γίνεται	 με	 τους	 όρους	 της	 σάτιρας.	 Ο	 ποιητής	
διακωμωδεί	 και	 σαρκάζει	 το	 Μαλακάση,	 αλλά	 και	 αυτοσαρκάζεται.	 Το	 σατιρικό	
στοιχείο	επίσης	υπάρχει	και	στην	εικόνα	του	ζυγίσματος.	

Στο	πρώτο	ερώτημα	του	ποιητή,	η	απάντηση	θα	μπορούσε	να	είναι	«ο	χρόνος»	
ή,	 αν	 λάβουμε	 υπόψη	 τους	 δύο	 επόμενους	 στίχους,	 μια	 άλλη	 απάντηση	 θα	 ήταν	
«κανείς»,	 ότι	 δηλαδή	 δεν	 μπορεί	 να	 υπάρξει	 προς	 το	 παρόν	 δίκαιος	 κριτής.	 Στο	
δεύτερο	 ερώτημα,	 η	 απάντηση	 είναι	 προφανής.	 Ο	 Καρυωτάκης	 είναι	 βέβαιος	 ότι	
αυτός	θα	γελάσει	τελευταίος.	

	
2.	Με	ποιον	τρόπο	ο	τίτλος	«Μικρή	Ασυμφωνία	εις	Α	Μείζον»	υπηρετεί:	α.	τη	

μορφή	 του	 ποιήματος	 (ειδικότερα	 την	 ομοιοκαταληξία	 του),	 β.	 το	 περιεχόμενο	

του;	

Στο	 επίπεδο	 της	 μορφής,	 το	 Α	 Μείζον	 αναφέρεται	 στις	 ομοιοκαταληξίες	 που	
έχουν	 όλες	 άλφα	 τονισμένο	 ακολουθώντας	 τη	 λέξη	 «Μαλακ	 –	 άση».	 Η	 λέξη	
«Ασυμφωνία»,	παρωδώντας	το	μουσικό	όρο	«συμφωνία»,	είναι	μια	ασυμφωνία	σε	
άλφα	τονούμενο	(«μείζον»).	Στο	επίπεδο	του	περιεχομένου,	η	ασυμφωνία	ανάμεσα	
στα	δύο	πρόσωπα	είναι	πολύ	μεγάλη·	είναι	μια	ασυμφωνία	με	Α	μείζον,	δηλαδή	με	
άλφα	κεφαλαίο	(Ασυμφωνία).	

	
3.	 Ένα	 στοιχείο	 πρωτοποριακό	 στην	 καρυωτακική	 ποίηση	 είναι	 ο	 λεγόμενος	

«ρεαλισμός»	 του,	 δηλαδή	 η	 ένταξη	 μέσα	 στο	 ποίημα	 στοιχείων	 της	

καθημερινότητας.	Υπάρχουν	ανάλογα	στοιχεία	στο	συγκεκριμένο	ποίημα;	

Ο	 ποιητικός	 ρεαλισμός	 του	 Καρυωτάκη	 εντοπίζεται	 στις	 εικόνες	 του,	 στη	
γλώσσα	 της	 καθημερινής	 ομιλίας	 που	 χρησιμοποιεί,	 στη	 σάτιρα	 προσώπων	 και	
καταστάσεων	 της	 κοινωνικής	 ζωής,	 στα	 στοιχεία	 της	 καθημερινότητας	 που	
υπάρχουν	 στο	 έργο	 του.	 Στο	 συγκεκριμένο	 ποίημα	 εντοπίζεται	 στη	 ρεαλιστική	
απεικόνιση	 του	 Μαλακάση	 («θελκτικό	 μειδίαμα»,	 «monocle»,	 «περιποιημένη	
φάτσα»),	 στη	 διακωμώδηση	 της	 κοινωνικής	 του	 συμπεριφοράς	 (το	 monocle	 τον	
βοηθάει	 να	 βλέπει	 μόνο	 στο	 πλάι,	 υπεροπτική	 γκριμάτσα),	 στην	 έμμεση	αναφορά	
του	 συγκεκριμένου	 περιστατικού,	 όταν	 ο	 Μαλακάσης	 είχε	 αγνοήσει	 τον	 ποιητή	
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(χαιρετάει	 μόνο	 όσους	 του	 φαίνονται	 αριστοκράτες).	 Εντοπίζεται	 επίσης	 στην	
ανάμεικτη	 γλώσσα,	 ιδιαίτερα	 κατά	 την	 περιγραφή	 του	 Μαλακάση.	 Η	 ανάμειξη	
λέξεων	 της	 καθαρεύουσας	 με	 λαϊκές	 («μειδίαμα»,	 «αριστοκράται»,	 «φάτσα»,	
«γκριμάτσα»),	 πέρα	 από	 την	 ειρωνική	 διάθεση,	 δίνει	 στη	 γλώσσα	 οικείο	 και	
καθημερινό	τόνο.	

	
4.	 Συγκρίνετε	 τη	 «Μικρή	 Ασυμφωνία...»	 με	 την	 «Μπαλάντα	 στους	 άδοξους	

ποιητές	των	αιώνων»	(βλ.	Κ.Ν.Λ.	Β΄	Λυκείου).	

Το	ποίημα	«Μπαλάντα	στους	άδοξους	ποιητές	των	αιώνων»	είναι	και	αυτό	ένα	
ποίημα	 ποιητικής.	 Σε	 αυτό	 ο	 ποιητής	 εμφανίζεται	 αλληλέγγυος	 με	 όλους	 τους	
άδοξους	ποιητές	των	αιώνων.	Τους	παρουσιάζει	περιφρονημένους	από	την	κοινωνία	
της	εποχής	 τους,	 να	κινούνται	«αλύγιστοι	 και	ωχροί»,	παραδομένοι	στην	«τραγική	
απάτη»	 της	 υστεροφημίας.	 Ο	 ποιητής	 εντάσσει	 τον	 εαυτό	 του	 ανάμεσά	 τους	
κάνοντάς	τους	«ιερή	προσφορά»	την	μπαλάντα	του.	Με	το	ποίημα	αυτό	επιχειρεί	να	
τους	 βγάλει	 από	 την	 ανωνυμία	 και	 την	 ίδια	 αξίωση	 έχει	 και	 για	 τον	 εαυτό	 του.	
Ελπίζει,	όπως	και	αυτοί,	στην	υστεροφημία,	απευθύνοντας	την	«άδοξη»	μπαλάντα	
του	 στους	 κριτές	 του	 μέλλοντος.	 Αυτό	 που	 επιδιώκει	 είναι	 μια	 έστω	 και	 «άδοξη»	
ποιητική	ύπαρξη	στο	μέλλον	μαζί	με	τους	αδέξιους	στιχουργούς	όλων	των	εποχών.	
Ως	 «άδοξοι»	 ποιητές	 μπορούν	 να	 θεωρηθούν	 οι	 ποιητές	 των	 χαμηλών	 τόνων,	 οι	
«ελάσσονες»,	σε	αντίθεση	με	 τους	«μείζονες».	 Είναι	οι	ποιητές	που	εκφράζουν	 το	
προσωπικό	 βίωμα,	 προβλήματα	 καθημερινά	 και	 ανθρώπινα,	 σε	 αντίθεση	 με	 τους	
άλλους	που	εκφράζουν	συλλογικά	οράματα	σε	υψηλούς	τόνους.	

Κοινά	σημεία	του	ποιήματος	με	τη	«Μικρή	Ασυμφωνία»	υπάρχουν	αρκετά.	Και	
στα	δύο	ποιήματα	διακρίνεται	η	υποτίμηση	της	αξίας	του	ποιητή	από	την	κοινωνία	
της	εποχής	του	και	η	αντιπαλότητά	του	προς	αυτή.	Στο	πρώτο	φαίνεται	από	το	ότι	ο	
ποιητής	 εντάσσει	 τον	 εαυτό	 του	 στους	 άδοξους	 ποιητές,	 ενώ	 στο	 δεύτερο	 από	 το	
σαρκασμό	και	την	οργή	του	απέναντι	στον	εκπρόσωπο	του	ποιητικού	κατεστημένου.	
Στα	 χαρακτηριστικά	 των	 περιφρονημένων,	 «άδοξων»	 ποιητών	 της	 μπαλάντας	
(«αλύγιστοι	και	ωχροί»)	αναγνωρίζεται	και	η	δική	του	μορφή,	όπως	διαγράφεται	στη	
«Μικρή	Ασυμφωνία»	(«μισητό	σκήνωμα»,	«άθυρμα	θανάτου»).	Κοινό	σημείο	επίσης	
είναι	η	πίστη	του	ποιητή	στην	προσωπική	αξία	και	μελλοντική	του	δικαίωση.	Η	πίστη	
αυτή	στην	μπαλάντα	φαίνεται	έμμεσα	(«Και	κάποτε	οι	μελλούμενοι	καιροί:	/	"Ποιος	
άδοξος	ποιητής"	θέλω	να	πούνε	/	"την	έγραψε	μιαν	έτσι	πενιχρή	/	μπαλάντα..."»),	
ενώ	 στη	 «Μικρή	 Ασυμφωνία»	 παρουσιάζεται	 άμεσα	 («ποιος	 τελευταίος	 θα	
γελάσει;»).	Και	στα	δύο	ποιήματα	διακρίνεται	γενικά	η	έγνοια	του	ποιητή	για	την	τέ-
χνη	του	και	η	αγωνία	του	για	την	καταξίωση.	Η	ποίηση	θεωρείται	ως	δικαίωση	της	
ζωής,	ζωή	και	ποίηση	ταυτίζονται.	

Στα	 δυο	 ποιήματα	 μπορούμε	 να	 εντοπίσουμε	 και	 διαφορές.	 Το	 πρώτο	 είναι	
λυρικό,	 γραμμένο	 στη	 μορφή	 της	 μπαλάντας,	 ενώ	 το	 δεύτερο	 σατιρικό.	 Το	
διαφορετικό	 είδος	 καθορίζει	 και	 τη	 διαφορά	 του	 ύφους.	 Το	 πρώτο	 έχει	 ύφος	
απαισιόδοξο,	 ενώ	 το	 δεύτερο	 σαρκαστικό	 και	 επιθετικό.	 Ως	 προς	 την	 τεχνική	 του	
στίχου,	 στο	 πρώτο	 ο	 ποιητής	 ακολουθεί	 τους	 κανόνες	 του	 συμβολισμού	 με	 στίχο	
άρτιο,	 πλούσια	 ομοιοκαταληξία,	 μουσικότητα.	 Στο	 δεύτερο,	 ο	 στίχος	 είναι	 ηχηρός	
και	 ο	 ρυθμός	 κλονισμένος.	 Γενικά,	 η	 μπαλάντα	 ακολουθεί	 τα	 διδάγματα	 του	
νεοσυμβολισμού,	ενώ	η	«Μικρή	Ασυμφωνία»	έχει	στοιχεία	του	ρεαλισμού.	
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Μ Ε ΡΟ Σ 	 Ε Κ ΤΟ 	

Σ τ ρ α τ ή ς 	 Δ ο ύ κ α ς 	 “ Ι σ τ ο ρ ί α 	 ε ν ό ς 	 α ι χ μ α λώ τ ο υ ” 	
	

 
 
 

 

Βιογραφικά	στοιχεία	Στρατή	Δούκα:	

Τα	παιδικά	και	εφηβικά	χρόνια.	Η	εμπειρία	των	πολέμων:	

Ο	 Στρατής	 Δούκας	 γεννήθηκε	 γεννήθηκε	 το	1895	 στα	Μοσχονήσια	 της	Μικράς	

Ασίας,	 απέναντι	 από	 την	 αρχαία	 Τροία.	 Αφού	 τελειώνει	 το	 σχολαρχείο	 στην	
ιδιαίτερη	πατρίδα	του,	συνεχίζει	το	1907	στο	γυμνάσιο	των	Κυδωνιών	(Αϊβαλί),	στο	
οποίο	 έχει	 συμμαθητή	 το	 Φώτη	 Κόντογλου.	 Η	 επιθυμία	 του	 να	 σπουδάσει	 τον	
φέρνει	το	1912	στην	Αθήνα,	όπου	εγγράφεται	στη	Νομική	Σχολή	και	συγκατοικεί	με	
τον	 Κόντογλου.	 Το	 1914	 ξεσπάει	 ο	 Α΄	 Παγκόσμιος	 πόλεμος	 και	 ο	 Δούκας	
εγκαταλείπει	 τις	 σπουδές	 του.	 Πηγαίνει	 για	 λίγο	 στο	 Άγιο	Όρος	 και	 από	 εκεί	 στη	
Μυτιλήνη,	 όπου	 ασχολείται	 με	 λαογραφικές	 μελέτες.	 Το	 1916	 κατατάσσεται	
εθελοντής	 στην	 «Εθνική	 Άμυνα»	 και	 πολεμά	 λίγο	 αργότερα	 στο	 μακεδονικό	
μέτωπο.	 Στη	συνέχεια	πολεμά	στο	μικρασιατικό	μέτωπο,	όπου	και	 τραυματίζεται.	
Απολύεται	τον	Αύγουστο	του	1922,	όταν	το	μέτωπο	καταρρέει.	Για	τις	υπηρεσίες	του	
στα	πολεμικά	μέτωπα	παίρνει	παράσημα	και	μετάλλια	ανδρείας.	

	
Δημοσιογραφική	και	συγγραφική	δραστηριότητα:	

Εξαιτίας	 ενός	 σοβαρού	 προβλήματος	 υγείας,	 το	 καλοκαίρι	 του	 1927,	 ο	 Δούκας	
πηγαίνει	 να	 μείνει	 στην	 οικογένειά	 του,	 στη	Θεσσαλονίκη,	 όπου	 ασχολείται	 με	 τη	
ζωγραφική.	 Κατά	 το	 διάστημα	 Σεπτέμβριος	 –	 Δεκέμβριος	 1928,	 περιοδεύει	 για	
δημοσιογραφική	έρευνα	στην	ύπαιθρο	της	Μακεδονίας	και	ακούει	την	ιστορία	της	

αιχμαλωσίας	 του	 Νικόλα	 Κοζάκογλου.	 Από	 τη	 συνάντηση	 αυτή	 προκύπτει	 η	
Ιστορία	 ενός	 αιχμαλώτου,	 που	 δημοσιεύεται	 το	 1929.	 Ο	 Δούκας	 συνεχίζει	 και	 τα	
επόμενα	 χρόνια	 την	 ενεργή	 πνευματική	 δράση,	 κινούμενος	 κυρίως	 στους	 χώρους	
της	 δημοσιογραφίας	 και	 λογοτεχνίας.	 Το	 1934	 γίνεται	 ιδρυτικό	 μέλος	 της	
«Εταιρείας	Ελλήνων	Λογοτεχνών»	και	τα	δύο	επόμενα	χρόνια	εκδίδει	μαζί	με	άλλους	
καλλιτέχνες	 το	 πρωτοποριακό	 περιοδικό	 Το	 τρίτο	 μάτι,	 πολύ	 σημαντικό	 για	 την	
πορεία	της	τέχνης	στην	Ελλάδα.		
	

Οι	ταλαιπωρίες	του	νέου	πολέμου:	

Με	 το	 ξέσπασμα	 του	 πολέμου,	 το	 1940,	 ο	 Δούκας	 προσφέρει	 και	 πάλι	 τις	
υπηρεσίες	του	ως	αξιωματικός	κατά	την	ελληνοϊταλική	σύγκρουση.	Στα	χρόνια	της	
Κατοχής	 παντρεύεται	 τη	 Δήμητρα	 Δούκα,	 που	 γίνεται	 αργότερα	 και	 αυτή	
συγγραφέας.	 Την	 ίδια	 περίοδο	 ο	 Δούκας	 μπαίνει	 στις	 ομάδες	 της	 Αντίστασης,	
συλλαμβάνεται	 από	 τους	 Γερμανούς	 και	 βασανίζεται.	 Κρύβει	 στο	 σπίτι	 του	 μια	
εβραϊκή	οικογένεια	μέχρι	την	απελευθέρωση.	Αργότερα,	σε	δύσκολους	καιρούς	για	
το	συγγραφέα,	 ένα	από	 τα	παιδιά	 της	οικογένειας	αυτής	 τον	βοηθάει	 οικονομικά,	
ώστε	να	πληρώνει	τα	έξοδα	του	γηροκομείου	στο	οποίο	ζει.	

	
Ενδιαφέροντα	και	δραστηριότητες	στα	μεταπολεμικά	χρόνια:	

Μετά	τη	λήξη	του	Β΄	Παγκοσμίου	πολέμου,	ο	Δούκας	συνεργάζεται	με	διάφορα	
λογοτεχνικά	 περιοδικά	 της	 εποχής,	 γράφοντας	 κυρίως	 τεχνοκριτικές	 στήλες.	 Για	
αρκετά	χρόνια	διατελεί	 γενικός	γραμματέας	 της	«Εταιρείας	Ελλήνων	Λογοτεχνών».	
Το	1962,	λόγω	μιας	σοβαρής	επιπλοκής	σε	ένα	πρόβλημα	υγείας	που	αντιμετώπιζε,	
μένει	 κατάκοιτος.	 Οι	 δημοκρατικές	 του	 ιδέες	 ενοχλούν	 την	 Απριλιανή	 Δικτατορία	
(1967	 –	 1974),	 η	 οποία	 του	 δημιουργεί	 σοβαρά	 προβλήματα,	 παρά	 την	
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προχωρημένη	ηλικία	του.	Ζει	το	υπόλοιπο	της	ζωής	του	σε	γηροκομεία.	Ο	Στρατής	
Δούκας	πέθανε	στις	26	Νοεμβρίου	του	1983.		

	
------------------------------------	

	

Η	πεζογραφία	του	Μεσοπολέμου	(1922	–	1940):	

Ο	 Στρατής	 Δούκας	 ανήκει	 στους	 συγγραφείς	 του	 Μεσοπολέμου.	 Αν	 και	 το	
σπουδαιότερο	 έργο	 του,	 η	 Ιστορία	 ενός	 αιχμαλώτου,	 κυκλοφόρησε	 το	 1929,	 ο	
συγγραφέας	 εντάσσεται	 από	 την	 κριτική	 για	 το	 σύνολο	 του	 έργου	 του	 στους	
πεζογράφους	 της	 γενιάς	 του	 ’30,	 όπως	 και	 οι	 άλλοι	 συγγραφείς	 της	 λεγόμενης	
Αιολικής	 Σχολής,	 Σ.	 Μυριβήλης,	 Ηλ.	 Βενέζης	 και	 Φ.	 Κόντογλου.	 Και	 οι	 τέσσερις	
δημοσίευσαν	 τα	 πρώτα	 τους	 έργα	 μέσα	 στη	 δεκαετία	 του	 ’20.	 Εντάσσονται	 στην	
Αιολική	Σχολή	εξαιτίας	της	κοινής	καταγωγής	τους	(Μυτιλήνη,	Αϊβαλί),	αλλά	και	γιατί	
το	 έργο	 τους	 διαφοροποιείται	 από	 τον	 «αστικό»	 ρεαλισμό	 των	 πεζογράφων	 της	
γενιάς	του	’30.		

Η	 πεζογραφία	 της	 πρώτης	 δεκαετίας	 του	 Μεσοπολέμου	 έχει	 χαρακτηριστεί	

γενικά	 «απαισιόδοξη»	 και	 «αρνητική»,	 σε	 αντίθεση	 με	 την	 πεζογραφία	 της	

δεύτερης	δεκαετίας,	που	θεωρείται	ότι	προβάλλει	μία	αισιόδοξη	προοπτική.	 Στο	
σύνολό	της,	πάντως,	η	πεζογραφία	του	Μεσοπολέμου	επηρεάστηκε	κυρίως	από	τα	
συγκλονιστικά	 γεγονότα	 της	 εποχής,	 που	 ήταν	ο	 Α΄	 Παγκόσμιος	 πόλεμος	 (1914	 –	
1918),	 η	 σοσιαλιστική	 επανάσταση	 στη	 Ρωσία	 (1917)	 και	 η	 Μικρασιατική	

Καταστροφή	(1922).	Τα	έργα	της	πρώτης	περιόδου	εκφράζουν	διάφορες	τάσεις	και	
ιδέες,	 ενώ	 κατά	 τη	 δεύτερη	 περίοδο	 είναι	 αισθητή	 η	 παρουσία	 της	 λογοτεχνικής	
γενιάς	του	’30,	που,	σε	γενικές	γραμμές,	εμφανίζει	κάποια	ομοιογένεια.	

Στην	 πρώτη	 μεσοπολεμική	 δεκαετία	 εμφανίστηκε	 η	 λεγόμενη	 πολεμική	

πεζογραφία.	Πρόκειται	για	ένα	λογοτεχνικό	είδος	ρεαλιστικών	τάσεων,	που	είχε	ήδη	
δώσει	 αξιόλογα	 έργα	 στην	 Ευρώπη.	 Η	 πεζογραφία	 αυτή	 περιλαμβάνει	 για	 την	
Ελλάδα	και	τις	εμπειρίες	από	τη	Μικρασιατική	Καταστροφή	και	καταγγέλλει,	άμεσα	
ή	 έμμεσα,	 την	ωμότητα	 του	 πολέμου.	Κυριότεροι	 συγγραφείς	 του	 είδους	 αυτού	
είναι	 οι	 τρεις	 εκπρόσωποι	 της	 Αιολικής	 Σχολής,	 ο	 Μυριβήλης,	 ο	 Δούκας	 και	 ο	

Βενέζης.	 Ο	 πρώτος	 δημοσίευσε	 τις	 εμπειρίες	 του	 από	 τα	 χαρακώματα	 του	 Α΄	
Παγκοσμίου	 πολέμου	 στο	 έργο	 του	Η	 ζωή	 εν	 τάφω	 (1924).	 Την	 εμπειρία	 του	 στα	
«τάγματα	εργασίας»	των	Τούρκων	δημοσίευσε	και	ο	Βενέζης,	με	τίτλο	Το	νούμερο	
31328	 (1931).	 Στο	 μεταξύ,	 είχε	 ήδη	 εκδοθεί	 η	 Ιστορία	 ενός	 αιχμαλώτου	 (1929),	 η	
επιτυχία	 της	 οποίας	 άνοιξε	 το	 δρόμο	 της	 γνωριμίας	 και	 των	 άλλων	 δύο	
μυθιστορημάτων	 με	 το	 ευρύ	 κοινό.	 Και	 τα	 τρία	 αυτά	 πολεμικά	 μυθιστορήματα	
κατακλύζονται	 από	 την	 ανάγκη	 διατήρησης	 της	 μνήμης	 των	 συγκλονιστικών	

γεγονότων	 του	 πολέμου	 και	 της	 αιχμαλωσίας.	 Πρόκειται	 για	 ρεαλιστικές	

μαρτυρίες	με	ένα	ισχυρό	 	αντιπολεμικό	μήνυμα,	που	πήγαζε	από	την	ειλικρίνεια	

του	 βιώματος.	 Κοινό	 στοιχείο	 επίσης	 μεταξύ	 τους	 είναι	 η	 παρουσιάση	 των	

γεγονότων	με	πιστότητα	και	αμεσότητα.			
	

------------------------------------	

	

	

	

	

	



 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 130	

Μυθιστόρημα:	Μερικά	βασικά	χαρακτηριστικά	του	είδους:	

Το	μυθιστόρημα	είναι	έργο	φαντασίας.	Παρουσιάζει	μια	 ιστορία	σε	πεζό	λόγο,	
εμπνευσμένη	από	την	πραγματικότητα	ή	πλαστή,	η	οποία	όμως	έχει	αληθοφάνεια.	
Η	 ιστορία	 περιλαμβάνει	 τη	 δράση	 κάποιων	 προσώπων,	 τις	 περιπέτειες,	 τη	
συμπεριφορά	 και	 την	 ψυχολογία	 τους.	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 το	 μυθιστόρημα	
συγκροτεί	 ένα	 δικό	 του	 κόσμο,	 που	 αποτελεί	 φανταστική	 αναπαράσταση	 του	
πραγματικού.	 Γενικά,	 το	 μυθιστόρημα	 έχει	 την	 τάση	 να	 εξιδανικεύει	 και	 να	
διδάσκει.	Μέσα	από	 τις	πληροφορίες	που	δίνει	 για	 τις	ανθρώπινες	συμπεριφορές	
και	σχέσεις,	παραδειγματίζει,	αναπτύσσει	τη	φαντασία,	ψυχαγωγεί.		

Το	 μυθιστόρημα	 του	 19ου	 αιώνα,	 ρομαντικό	 και	 ρεαλιστικό,	 που	 αναπτύχθηκε	
στην	Ευρώπη,	χαρακτηρίζεται	βασικά	από	ομαλότητα	στη	χρονική	ροή,	από	σταθερή	
εστίαση	 μέσω	 του	 αφηγητή,	 από	 καθαρό	 και	 ομαλό	 λόγο.	 Το	 μοντέρνο	

μυθιστόρημα	 του	 20
ου
	 αιώνα	 ανατρέπει	 τις	 παραπάνω	 τεχνικές	 με	 διάσπαση	 της	

χρονικής	 ροής,	 εναλλαγές	 στην	 εστίαση,	 εισαγωγή	 του	 εσωτερικού	 μονολόγου,	
νεοτερισμούς	 στη	 δομή	 και	 στο	 περιεχόμενο,	 ανατρεπτική	 γλώσσα	 και	 έκφραση.	
Όμως	 και	 στον	 αιώνα	 αυτό,	 μέχρι	 τις	 μέρες	 μας,	 γράφτηκαν	 μυθιστορήματα	 που	
ακολούθησαν	 την	 παράδοση	 του	 δέκατου	 έναντου	 αιώνα,	 ενώ	 παράλληλα	
συνεχίζεται	 η	 προσπάθεια	 ανανέωσης	 των	 τεχνικών	 του	 σύγχρονου	
μυθιστορήματος.		

	
------------------------------------	

	

Βασικά	χαρακτηριστικά	της	πεζογραφίας	του	Στρατή	Δούκα:	

Ο	Στρατή	Δούκας	ασχολήθηκε	κυρίως	με	την	αισθητική	και	την	τεχνοκριτική.	Μας	
άφησε	 εντούτοις	 λίγα	 πεζογραφήματα	 και	φυσικά	 το	 μυθιστόρημά	 του	 η	 Ιστορία	
ενός	 αιχμαλώτου,	 το	 οποίο	 τον	 καθιέρωσε	 αμέσως	 ως	 έναν	 από	 τους	 πιο	
αξιόλογους	 συγγραφείς	 της	 γενιάς	 του,	 γιατί,	 σύμφωνα	 με	 πολλούς	 κριτικούς,	 το	
έργο	αυτό	υπήρξε	από	τα	καλύτερα	της	πολεμικής	λογοτεχνίας.	

Ο	συγγραφέας,	θεωρώντας	ότι	η	απλότητα	λυτρώνει	εσωτερικά	τον	άνθρωπο	και	
είναι	γι’	αυτόν	αληθινή	παρηγοριά,	την	κάνει	κεντρικό	πυλώνα	της	λογοτεχνικής	του	
παραγωγής.	 Η	 απλότητα,	 σύμφωνα	 με	 το	 Δούκα,	 μπορεί	 να	 κατακτηθεί	 από	 το	
λογοτέχνη	μέσα	από	την	προσέγγιση	της	λαϊκής	ψυχής,	από	τη	διαμόρφωση	ενός	
ύφους	που	είναι	κοντά	στον	προφορικό	λόγο	 και	με	μία	 τεχνική	που	διατηρεί	και	
ανανεώνει	τα	παραδοσιακά	στοιχεία	της	αφήγησης.	

Ως	προς	το	θέμα	με	το	οποίο	καταπιάστηκε	στην	 Ιστορία,	ο	Δούκας	έδειξε	πόσο	
απαραίτητη	 ήταν	 η	 εμπειρία	 του	 βιώματος.	 Ο	 ίδιος	 τόνιζε	 ότι	 δεν	 μπορούσε	 να	
διανοηθεί	 τέχνη	χωρίς	βίωμα.	Μπορεί	 το	βίωμα	να	ήταν	 ξένο	στην	περίπτωση	της	
Ιστορίας,	 είχε	 όμως	 και	 ο	 συγγραφέας	 ανάλογα	 βιώματα	 από	 τον	 τόπο,	 τους	
ανθρώπους	 και	 τα	 γεγονότα	 που	 συνέβησαν	 εκεί.	 Είχε	 απόλυτη	 εμπειρία	 για	 τα	
αισθήματα	του	καταδιωγμένου	και	ξεριζωμένου	από	τον	τόπο	του	και	μπορούσε	να	
διεισδύσει	άμεσα	στην	ψυχή	του.		

Ως	 προς	 την	 έκφραση,	 πίστευε	 ότι	 ο	 τρόπος	 που	 θα	 εξέφραζε	 τη	 λαϊκή	 ψυχή	
έπρεπε	 να	 έχει	 αλήθεια.	 Ήθελε	 να	 αποφύγει	 «το	 διακοσμητικό	 ύφος»	 και	 να	
αποδώσει	 πιστά	 την	 ψυχολογία	 του	 απλού	 ανθρώπου.	 Απαραίτητη	 γι’	 αυτό	
θεωρούσε	 ο	 συγγραφέας	 την	 ισορροπία,	 «την	 ενότητα	 δηλαδή	 ανάμεσα	 στην	
έκφραση	 και	 το	 βίωμα».	 Και	 πέτυχε,	 πράγματι,	 ισορροπία	 ανάμεσα	 στο	 λόγο	 του	
αφηγητή	και	στα	σπουδαία	γεγονότα	που	εξιστορεί.		
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Ως	προς	τη	γλώσσα,	κυριαρχεί	η	λιτότητα.	Αποφεύγονται	τα	στολίδια	του	λόγου,	
επίθετα,	μεταφορές,	οτιδήποτε	έχει	σχέση	με	τη	λόγια	παιδεία.	Ασυνταξίες,	κοφτές	
προτάσεις	 και	 ιδιωματικοί	 διάλογοι	 προσεγγίζουν	 το	 λόγο	 στην	 προφορική	 ομιλία	
και	δίνουν	στο	έργο	«λαϊκότροπο»	ύφος,	αναδεικνύοντάς	το	σε	λογοτεχνικό	ύφος.		

Ως	 προς	 την	 τεχνική	 της	 αφήγησης,	 ο	 Δούκας	 πιστεύει	 στις	 δυνατότητες	 της	
παραδοσιακής	 αφηγηματικής	 τεχνικής,	 που	 έχει	 τις	 ρίζες	 της	 στην	 αρχαία	 και	
βυζαντινή	 γραμματεία	 (έπος,	 τραγωδία,	 ελληνιστικό	 μυθιστόρημα,	 βυζαντινή	
μυθιστορία,	 βίοι	 αγίων,	 δημοτικό	 τραγούδι,	 παραμύθι).	 Τα	 γεγονότα	 έχουν	
παρατακτική	ακολουθία,	δεν	υπάρχουν	αναχρονίες	ούτε	εναλλαγές	στην	εστίαση,	η	
πλοκή	 ακολουθεί	 παραδοσιακούς	 τρόπους.	 Το	 έργο,	 εντούτοις,	 δε	 στερείται	
πρωτοτυπίας.		

Ο	κόσμος	του	Δούκα	είναι	ανεπιτήδευτος	και	γνήσια	ελληνικός,	με	διάχυτη	την	
ευαισθησία	 και	 τον	 ανθρωπισμό.	 Ο	 συγγραφέας	 εμπνέεται	 από	 πραγματικά	
γεγονότα	 που	 προβάλλει	 με	 αμεσότητα,	 μετριοπάθεια	 και	 χωρίς	 προσπάθεια	
εντυπωσιασμού.	Γενικά,	πιστεύει	στην	αξία	της	παράδοσης	και	της	λαϊκής	ψυχής,	
την	οποία	πετυχαίνει	 να	αποδώσει	μέσα	στον	 τόπο	και	στην	 εποχή	με	 γνησιότητα	
και	αλήθεια.	Από	την	κριτική	θεωρήθηκε	ως	πρότυπο	λαϊκού	ύφους,	που	ανανέωσε	
την	 πεζογραφία	 της	 εποχής	 του.	 Τελικά,	 ο	 Δούκας	 μπόρεσε	 να	 εφαρμόσει	 με	
επιτυχία	στην	 τέχνη	αυτό	που	πάντα	πίστευε	στη	 ζωή:	«Ο	λαός	έχει	 τη	δική	 του	

φωνή	και	πρέπει	να	βοηθηθεί	να	μιλήσει».		
	

	

	
« Ι σ τ ο ρ ί α 	 ε ν ό ς 	 α ι χ μ α λ ώ τ ο υ » 	

	
ΓΕΝΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ:	

Πηγή	έμπνευσης	και	τρόπος	επεξεργασίας	του	υλικού:	

Ο	Δούκας	έχει	αναλύσει	με	αρκετή	λεπτομέρεια	τις	συνθήκες	κάτω	από	τις	οποίες	
γεννήθηκε	 το	 μυθιστόρημά	 του.	 Σε	 μία	 περιοδεία	 του	 στη	 Μακεδονία,	 το	 1928,	

άκουσε	στο	 χωριό	 Στουπί	 της	Πιερίας	 την	αφήγηση	ενός	πρόσφυγα,	 του	Νικόλα	

Κοζάκογλου,	 σχετικά	 με	 την	 αιχμαλωσία	 του	 στα	 «τάγματα	 εργασίας»	 των	

Τούρκων	 και	 τις	 φοβερές	 περιπέτειές	 του	 μέχρι	 να	 καταφέρει	 να	 σωθεί.	 Ο	
πρόσφυγας	 ήταν	 τουρκόφωνος	 και	 αμόρφωτος,	 αλλά	 καλός	 αφηγητής.	 Σε	 όλη	 τη	
διάρκεια	 της	 αφήγησης,	 ο	 συγγραφέας	 κρατούσε	 σημειώσεις,	 συχνά	
παραλείποντας	ή	αλλάζοντας	τα	λόγια	και	το	ρυθμό	της	αφήγησης,	«φέρνοντάς	τον	
στον	κλασικά	επικό	λόγο	και	ρυθμό».	Όταν	ο	Κοζάκογλου	τελείωσε	την	εξιστόρηση,	
ο	 συγγραφέας	 τον	 έβαλε	 να	 υπογράψει	 στο	 τέλος	 των	 σημειώσεων	 που	 είχε	

κρατήσει.	Δεν	είχε	προλάβει	όμως	να	σημειώσει	τα	γεγονότα	της	αρχής	της	ιστορίας	
που	άκουσε.	Την	επόμενη	μέρα	που	ζήτησε	από	τον	πρόσφυγα	να	του	επαναλάβει	
την	αρχή,	η	αφήγηση	δεν	ήταν	τόσο	ζωντανή.	Για	το	λόγο	αυτό,	όπως	εξηγεί	ο	συγ-
γραφέας,	 η	 αρχή	 του	 μυθιστορήματος	 στις	 δύο	 πρώτες	 εκδόσεις	 είναι	 κάπως	
βιαστική.	Αυτή	η	παρατήρηση	δείχνει	πόσο	πιστά	ακολούθησε	την	έκφραση	και	το	
ύφος	 του	 αφηγητή.	 Ο	 Δούκας	 έπεισε,	 επίσης,	 τον	 Κοζάκογλου	 να	 στείλει	
ευχαριστήριο	γράμμα	στο	Χατζη-Μεμέτη,	στην	υπηρεσία	του	οποίου	είχε	εργαστεί	
μεταμφιεσμένος	σε	Τούρκο.	

Το	1928,	που	βρισκόταν	στη	Θεσσαλονίκη,	ο	Δούκας	αποφάσισε	να	μεταγράψει	

την	πραγματική	ιστορία	σε	λογοτεχνικό	κείμενο,	χρησιμοποιώντας	ως	πρώτη	ύλη	

τις	 σημειώσεις	 του.	 Δεν	 το	 έγραψε	 όμως	 ο	 ίδιος,	 αλλά	 το	 υπαγόρευσε	 σε	 έναν	
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εξάδελφο	 του,	 γιατί	 ήθελε	 να	 διατηρήσει	 σε	 αυτό	 την	 ποιότητα	 του	 λαϊκού	

προφορικού	λόγου.	

Κατά	τη	δεύτερη	περιοδεία	του,	το	1929,	ο	συγγραφέας	ξαναπέρασε	από	το	σπίτι	
του	 Κοζάκογλου,	 καθώς	 και	 του	 συντρόφου	 του	στην	αιχμαλωσία	 και	 τους	άφησε	
από	 ένα	 αντίτυπο	 της	 Ιστορίας,	 που	 είχε	 στο	 μεταξύ	 εκδοθεί.	 Ο	 σύντροφος	 του	
Κοζάκογλου	 παρουσιαζόταν	 στο	 έργο	 ότι	 είχε	 εκτελεστεί	 από	 τους	 Τούρκους,	
γεγονός	που	τον	στεναχώρησε.	Ο	Δούκας	πρότεινε	στον	Κοζάκογλου	να	γράψει	και	
ο	 ίδιος	 την	 ιστορία	 του.	Πράγματι,	 ο	πρόσφυγας	 την	 έγραψε	και	 του	 την	 έδωσε	

μερικά	 χρόνια	 αργότερα.	 Είχε	 προσθέσει	 μερικά	 επεισόδια,	 που	 εκείνος	 τα	

συμπεριέλαβε	στην	τρίτη	έκδοση	του	βιβλίου.	
Σ’	αυτή	την	έκδοση	ο	Δούκας	επέφερε	στο	κείμενο	αρκετές	αλλαγές	στη	μορφή,	

τονίζοντας	 περισσότερο	 το	 λαϊκό	 λόγο,	 καθαρίζοντάς	 τον	 από	 υπερβολές	 και	
επαναλήψεις	και	ελαττώνοντας	κάπως	το	ρυθμό.	Έδωσε,	επίσης,	κλασικό	σχήμα	στο	
υλικό	 και	 στη	 δομή	 του	 έργου,	 χωρίζοντάς	 το	 σε	 κεφάλαια	 και	 ακολουθώντας	
παραδοσιακά	 σχήματα.	 Όπως	 παρατηρεί	 και	 η	 κριτική,	 ο	 λόγος	 από	 έκδοση	 σε	
έκδοση	γινόταν	πιο	λαϊκός,	γεγονός	που	δείχνει	την	επέμβαση	του	λογοτέχνη.	
	
Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	μυθιστόρημα:	

Το	 μυθιστόρημα	 Ιστορία	 ενός	 αιχμαλώτου	 δημοσιεύτηκε	 το	 1929	 στην	Αθήνα	
από	 τον	 εκδότη	 Χ.	 Γανιάρη.	 Ακολούθησε	 δεύτερη	 έκδοση	 το	 1932	 από	 τον	 ίδιο	
εκδότη.	 Από	 τότε	 επανεκδόθηκε	 πολλές	 φορές,	 με	 τελευταία,	 προς	 το	 παρόν,	 την	
έκδοση	 του	 1998	 (29η)	 από	 τις	 εκδόσεις	 Κέδρος.	 Στην	 πρώτη	 έκδοση,	 ο	 Δούκας	
διατήρησε	πιστά	τα	στοιχεία	του	λαϊκού	λόγου	και	την	έκταση	της	ιστορίας	όπως	την	
άκουσε.	Στις	επόμενες	επέφερε	διορθώσεις	και	αλλαγές.	Ο	ίδιος,	σε	συνέντευξή	του	
το	1982,	τόνισε	ότι	επεξεργαζόταν	και	τελειοποιούσε	κάθε	νέα	έκδοση	στο	διάστημα	
της	πάνω	από	μισό	αιώνα	συνεχούς	επανέκδοσης	του	έργου.	

Το	κείμενο	εντάσσεται	στο	είδος	του	μυθιστορήματος,	γιατί	είναι	χωρισμένο	σε	
κεφάλαια	 και	 συντίθεται	 από	 πολλά	 επεισόδια.	 Θα	 μπορούσε	 όμως	 να	

χαρακτηριστεί	 και	 νουβέλα,	 γιατί	 η	 έκτασή	 του	 είναι	 σχετικά	 μικρή.	 Στην	 πρώτη	
έκδοση	 υπήρχε	 προμετωπίδα,	 η	 οποία	 σημείωνε	 ότι	 το	 έργο	 «αφιερώνεται	 στα	
κοινά	 μαρτύρια	 του	 ελληνικού	 και	 του	 τούρκικου	 λαού»,	 ενώ	 στις	 επόμενες	
εκδόσεις	 η	 αφιέρωση	 τροποποιήθηκε:	 «αφιερώνεται	 στα	 κοινά	 μαρτύρια	 των	
λαών».	

Το	 κείμενο	 αποτελεί	 αναδιήγηση	 της	 ιστορίας	 του	 Κοζάκογλου	 σε	 πρώτο	

πρόσωπο.	 Πρόκειται	 για	 αυθεντική	 προφορική	 μαρτυρία,	 δοσμένη	 μέσα	 από	 μία	
«πλήρη	 αφήγηση	 στο	 στοιχειωδέστερο	 στάδιο».	 Δεν	 είναι	 όμως	 απλή	 καταγραφή	
μίας	προφορικής	αφήγησης,	γιατί	ο	λογοτέχνης	επενέβη	στη	γλώσσα,	στην	έκφραση,	
στη	δομή	και	στο	περιεχόμενο,	σφραγίζοντας	το	έργο	με	το	προσωπικό	του	ύφος.	

Θέμα	του	μυθιστορήματος	είναι	οι	δραματικές	περιπέτειες	ενός	αιχμαλώτου,	η	

απόδραση	και	η	περιπλάνησή	του,	η	μεταμφίεση	και	η	τελική	σωτηρία	του.	
	

Περιληπτική	απόδοση	του	περιεχομένου:	

Οι	δοκιμασίες	της	αιχμαλωσίας	και	η	απόδραση:	
Ο	αφηγητής	διηγείται	σε	πρώτο	πρόσωπο	την	 ιστορία	του,	μία	από	τις	χιλιάδες	

προσωπικές	ιστορίες	των	ανθρώπων	που	έζησαν	τη	Μικρασιατική	Καταστροφή.	Είχε	
καταφύγει	 με	 την	 οικογένεια	 του	 στο	 λιμάνι	 της	 Σμύρνης,	 με	 την	 ελπίδα	 να	 βρει	
πλοίο	 για	 την	 Ελλάδα,	 αλλά	 συνελήφθη	 από	 τους	 Τούρκους	 και	 οδηγήθηκε	 σε	
στρατώνα	μαζί	με	άλλους.	Τα	μεσάνυχτα	της	ίδιας	μέρας	οι	Τούρκοι	έκαναν	επιλογή,	
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παίρνοντας	 αρκετούς	 για	 εκτέλεση.	 Ένας	 γραμματικός	 τους	 λυπήθηκε	 και	 τους	
συμβούλεψε	να	μην	εμφανίζονται	στους	φρουρούς,	όταν	τους	καλούν	ονομαστικά.	
Έπειτα	 από	 αρκετές	 μέρες	 αγωνίας,	 τους	 παρέλαβε	 αξιωματικός	 με	 σαράντα	
στρατιώτες.	 Τους	 χώρισαν	 σε	 ομάδες	 πολιτών	 και	 στρατιωτών,	 με	 προορισμό	 τα	
τάγματα	 εργασίας	 στο	 εσωτερικό	 της	 χώρας.	 Κατά	 τη	 διαλογή,	 ο	 αφηγητής	
συνάντησε	και	τον	αδελφό	του.	

Ξεκινώντας	 η	 ομάδα	 πέρασε	 από	 την	 αγορά,	 όπου	 δέχτηκε	 την	 επίθεση	
εξαγριωμένου	πλήθους.	Συνέχισαν	για	το	Χαλκά-Μπουνάρ,	όπου	έμειναν	ένα	βράδυ	
κλεισμένοι	 σε	 συρματόπλεγμα.	 Την	 επόμενη	 μέρα	 άλλος	 αξιωματικός	 ανέλαβε	 να	
τους	οδηγήσει	στη	Μαγνησία	και	κατά	τη	διαδρομή	εκτελούνταν	όσοι	έμεναν	πίσω.	
Μέχρι	 να	 φτάσουν	 συνάντησαν	 πολλά	 εμπόδια.	 Εξαγριωμένοι	 Τούρκοι	
προσπάθησαν	να	τους	επιτεθούν,	ενώ	σε	όλη	τη	διαδρομή	υπέφεραν	από	τη	δίψα.	
Στη	Μαγνησία	τους	έκλεισαν	σε	ένα	νοσοκομείο,	χωρίς	τροφή	και	νερό,	και	μόνο	την	
έβδομη	 μέρα	 τους	 μοίρασαν	 κουραμάνα.	 Την	 επόμενη	 άλλος	 αξιωματικός	 τους	
παρέλαβε	για	να	τους	οδηγήσει	στο	Αχμετλί.	Διανυκτέρευσαν	σε	ένα	αμπέλι,	όπου	
δύο	 αιχμάλωτοι	 προσπάθησαν	 να	 αποδράσουν	 και	 εκτελέστηκαν.	 Την	 επόμενη	
έφτασαν	 σε	 ένα	 σταθμό,	 όπου	 Τούρκοι	 πολίτες	 αναζήτησαν	 στους	 αιχμαλώτους	
έναν	Αρμένη	και	τον	σκότωσαν.	Το	βράδυ	κατέλυσαν	στον	καμένο	Κασαμπά	και	την	
άλλη	μέρα	έφτασαν	στο	Αχμετλί.	Την	επόμενη	τους	χώρισαν	κατά	επαγγέλματα,	για	
να	τους	στείλουν	σε	χωριά	για	δουλειά.	Ο	αδελφός	του	αφηγητή	ανέλαβε	εργασία	
ως	 μυλωνάς.	 Ακολούθησε	 κι	 άλλη	 εκτέλεση	 αιχμαλώτων	 που	 προσπάθησαν	 να	
αποδράσουν,	καθώς	και	εκτελέσεις	αρρώστων.	

Τις	 επόμενες	 μέρες	 ήρθαν	 κοινοτάρχες	 να	 παραλάβουν	 αιχμαλώτους	 που	 θα	
δούλευαν	 στα	 χωριά	 τους.	 Ο	 αφηγητής	 και	 η	 συντροφιά	 του	 πήγαν	 στο	 χωριό	
Μπουνάρ-Μπασί.	 Δούλεψαν	 είκοσι	 μέρες	 και	 έπειτα	 ο	 αφηγητής	 και	 ένας	
σύντροφός	 του	 κατάφεραν	 να	 αποδράσουν.	 Η	 πορεία	 μέχρι	 το	 χωριό	 τους	 ήταν	
δύσκολη	 και	 επικίνδυνη,	 γιατί	 κάθε	 στιγμή	 διέτρεχαν	 τον	 κίνδυνο	 να	 προδοθούν.	
Μετά	τέσσερις	μέρες	πορείας	έφτασαν	στο	Οντεμίς.	Την	επομένη	βρέθηκαν	έξω	από	
το	 Μπανός.	 Βάδισαν	 νύχτα,	 πέρασαν	 και	 το	 Βαϊντίρι	 και	 έπειτα	 διέσχισαν	 το	
Μαίανδρο	 ποταμό.	 Έφτασαν	 έξω	 από	 το	 χωριό	 τους	 σε	 κατάσταση	 πλήρους	
εξάντλησης.	

	
Η	περιπλάνηση	και	η	διαβίωση	σε	σπηλιές:	

Το	βράδυ	τριγύρισαν	χωριστά	μέσα	στο	χωριό,	που	το	βρήκαν	κατεστραμμένο.	Το	
πρωί	 μάζεψαν	 κάστανα	 και	 ελιές	 και	 τα	 πήγαν	 σε	 μία	 σπηλιά	 που	 έγινε	 για	 ένα	
διάστημα	το	καταφύγιό	 τους.	 Για	να	εξασφαλίσοον	 τροφή,	μπήκαν	βράδυ	σε	έναν	
κοντινό	μύλο	και	έκλεψαν	τρόφιμα,	κυρίως	αλεύρι.	Για	λίγο	καιρό	είχαν	προμήθειες	
και	 μαγείρευαν	 τα	 βράδια	 στη	 σπηλιά,	 ενώ	 τη	 μέρα	 την	 περνούσαν	 στο	 κοντινό	
δάσος.	 Κάποια	 μέρα	 συναντήθηκαν	 με	 έναν	 γιουρούκη,	 κι	 αυτό	 τους	 γέμισε	
ανησυχία.	Τους	βασάνιζαν	επίσης	οι	ψείρες,	αλλά	κατάφεραν	να	απαλλαγούν	από	
αυτές	 με	 το	 ζεμάτισμα	 των	 ρούχων.	Μετά	 από	 πενήντα	 μέρες	 τους	 τελείωσαν	 τα	
τρόφιμα	 και	 διέρρηξαν	 δεύτερο	 μύλο.	 Για	 να	 μην	 τους	 ανακαλύψουν,	 έφυγαν	 για	
μία	 βδομάδα	 από	 τη	 σπηλιά.	 Έπειτα	 όμως	 αναγκάστηκαν	 να	 αλλάξουν	 οριστικά	
κρυψώνα,	 γιατί,	 από	μια	συζήτηση	 γιουρούκηδων,	θεωρησαν	ότι	 είχαν	αρχίσει	 να	
κινούν	υποψίες.	

Μετακόμισαν	 σε	 άλλη	 σπηλιά,	 όπου	 έμειναν	 τέσσερις	 μήνες.	 Μία	 μέρα	
κινδύνεψαν	πάλι	να	ανακαλυφθούν	και	κρύφτηκαν	σε	νέα	σπηλιά,	όπου	διέμειναν	
δέκα	μέρες.	Άρχισαν	όμως	να	στερούνται	την	τροφή	και	αποφάσισαν,	μην	έχοντας	
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άλλη	 επιλογή,	 να	υποκριθούν	ότι	 είναι	 Τούρκοι	 και	 να	πιάσουν	δουλειά,	 χωριστά,	
βέβαια,	για	να	μην	προδοθούν.	Ο	αφηγητής	επέλεξε	τα	Θείρα,	ενώ	ο	σύντροφός	του	
το	Αϊδίνι.	Συμφώνησαν	να	συναντηθούν	σε	ένα	δίμηνο.	Πέρασαν	ένα	βράδυ	γεμάτο	
στεναχώρια	και	το	πρωί	ξυρίστηκαν	και	αποχαιρετίστηκαν	με	συγκίνηση,	τραβώντας	
ο	καθένας	το	δρόμο	του.	

	
Η	εργασία	με	αλλαγμένη	ταυτότητα:	

Στο	εξής	ο	αφηγητής	είναι	μόνος.	Από	την	αρχή	προσπαθεί	να	αποβάλει	το	φόβο	
πλησιάζοντας	τους	ντόπιους,	με	την	ελπίδα	ότι	η	μεταμφίεσή	του	είναι	πειστική	και	
δε	θα	τον	αντιληφθούν.	Όμως	είναι	πολύ	προσεκτικός	απέναντι	σε	ανθρώπους	που	
θα	 μπορούσαν	 να	 τον	 αναγνωρίσουν.	 Μετά	 από	 πορεία	 μίας	 μέρας,	 έφτασε	 το	
βράδυ	 στο	 χωριό	 Τσιπνί,	 όπου	 διανυκτέρευσε	 σε	 μαντρί.	 Την	 επόμενη	 βρήκε	
δουλειά	 ως	 βοσκός	 στο	 κοπάδι	 του	 Χατζη-Μεμέτη,	 στον	 οποίο	 έδωσε	 αμέσως	
δείγματα	 της	 εμπειρίας	 του	 στη	 δουλειά.	 Παρουσιάστηκε	ως	 Τούρκος	 ποόσφυγας	
από	το	Κοσσυφοπέδιο	με	το	όνομα	Μπεχτσέτ.	Ο	κτηνοτρόφος	τον	συμπάθησε,	γιατί	
εκτιμούσε	 την	 εργατικότητα.	 Κανόνισαν	 την	 αμοιβή	 και	 έκλεισαν	 προσωρινή	
συμφωνία	 για	 δύο	 μήνες.	 Από	 την	 πρώτη	 μέρα	 της	 δουλειάς	 ο	 αφηγητής	 έκανε	
εντύπωση	για	το	ήθος	και	την	επιδεξιότητά	του.	

Μετά	 από	 καιρό	 ο	 αφηγητής	 πληροφορήθηκε	 τη	 σύλληψη	 και	 εκτέλεση	 του	
συντρόφου	 του,	 ο	 οποίος	 αποκαλύφθηκε	 γιατί	 είχε	 άγνοια	 των	 θρησκευτικών	
εθίμων.	Τότε	ο	αφηγητής	ανανέωσε	τη	συμφωνία	εργασίας	με	το	αφεντικό	του,	ενώ,	
όσο	πλησίαζε	το	Ραμαζάνι,	η	περίοδος	δηλαδή	της	νηστείας,	κυριευόταν	από	φόβο	
μήπως	 πάθει	 τα	 ίδια	 με	 το	 σύντροφό	 του.	 Παρακολουθούσε	 με	 προσοχή	 τις	
συνήθειες	 των	 Τούρκων,	 ξύρισε	 το	 στήθος	 του	 και	 άρχισε	 νηστεία	 και	 προσευχές,	
αλλά	ήταν	ανήσυχος,	γιατί	δεν	ήξερε	τη	διαδικασία	μέσα	στο	τζαμί.	Επειδή	πλησίαζε	
το	Μπαϊράμι,	το	αφεντικό	του	τον	συνόδεψε	στην	πόλη	και	του	αγόρασε	καινούρια	
ρούχα.	Στη	γιορτή	του	Μπαϊραμιού	ο	αφηγητής	πέρασε	δύσκολες	στιγμές.	Απέφυγε	
όμως	 να	 προσευχηθεί	 στο	 τζαμί	 και	 κατάφερε	 να	 ξεπεράσει	 και	 τους	 άλλους	
κινδύνους	που	του	παρουσιάστηκαν	κατά	το	εορταστικό	τριήμερο.	

Με	τον	καιρό	η	συμπεριφορά	του	αφεντικού	γινόταν	όλο	και	πιο	καλή,	μέχρι	που	
πρότεινε	στον	αφηγητή	να	τον	παντρέψει	με	την	ανιψιά	του.	Εκείνος	προσπάθησε	
να	 το	 αποφύγει	 με	 τη	 δικαιολογία	 ότι	 είχε	 αδελφή	 μόνη	 στην	 Προύσα,	 αλλά	 το	
αφεντικό	 και	 οι	 δικοί	 του	 επέμεναν	 να	 έρθει	 και	 εκείνη	 να	 μείνει	 κοντά	 τους.	 Ο	
αφηγητής	συμφώνησε	να	φέρει	πρώτα	την	αδελφή	του	και	έπειτα	να	παντρευτεί.		
	
Η	διαφυγή	και	η	λύτρωση:	

Η	 συμφωνία	 εργασίας	 έληγε	 τον	 Αύγουστο	 και	 ο	 αφηγητής	 άρχισε	 να	 προε-
τοιμάζει	 το	 έδαφος	 για	 τη	 φυγή	 του,	 χωρίς	 να	 έχει	 συγκεκριμένο	 προορισμό.	
Προβάλλοντας	 κάποια	 δικαιολογία,	 ζήτησε	 από	 το	 αφεντικό	 του	 να	 του	 βγάλει	
τουρκικό	διαβατήριο.	Όταν	το	πήρε,	του	ανήγγειλε	ότι	θα	φύγει	για	την	Προύσα.	Με	
στεναχώρια	ο	Χατζη-Μεμέτης	τού	έδωσε	άδεια	και	ο	αφηγητής	τού	υποσχέθηκε	ότι	
θα	επιστρέψει,	αν	είναι	 ζωντανός.	Πριν	φύγει,	αποχαιρέτησε	 τους	ανθρώπους	 του	
σπιτιού	 που	 του	 έδειξαν	 αγάπη.	 Το	 αφεντικό	 τον	 συνόδεψε	 ως	 τα	 Θείρα	 και	 τον	
βοήθησε	 να	 θεωρήσει	 τα	 χαρτιά	 του	 στο	 φρουραρχείο.	 Αποχαιρετώντας	 τον	 του	
εξέφρασε	τις	ευχαριστίες	του,	αλλά	και	το	παράπονο	ότι	δε	θα	τον	ξανάβλεπε.	Αφού	
τον	διαβεβαίωσε	για	το	αντίθετο,	ο	αφηγητής	αναχώρησε.	Έφτασε	με	το	τρένο	στη	
Σμύρνη,	όπου	με	αγωνία	πέρασε	τον	έλεγχο	του	τελωνείου	και	στη	συνέχεια	βρήκε	
ξενοδοχείο.	 Έπειτα	 κάθισε	 σε	 ένα	 καφενείο	 του	 λιμανιού,	 όπου	 με	 δυσκολία	
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συγκρατήθηκε	 να	 μη	 φανερωθεί	 σε	 δύο	 Έλληνες	 που	 κάθονταν	 δίπλα	 του.	 Ένας	
βαρκάρης	τον	πληροφόρησε	για	το	πλοίο	της	επόμενης	που	πήγαινε	στην	Πόλη	και	
του	υποσχέθηκε	να	τον	βοηθήσει.	Την	άλλη	μέρα	πέρασε	και	πάλι	από	το	μαρτύριο	
του	ελέγχου	στο	λιμεναρχείο,	αλλά	τελικά	επιβιβάστηκε	στο	καράβι.	

Η	τύχη	φάνηκε	να	είναι	με	το	μέρος	του	αφηγητή,	γιατί	το	πλοίο	θα	έπιανε	και	
στη	 Μυτιλήνη.	 Πλησίασε	 ένα	 γέρο,	 που	 του	 φάνηκε	 ότι	 ήταν	 Έλληνας,	 και	 του	
φανέρωσε	την	ταυτότητά	του	κάνοντας	το	σημείο	του	σταυρού.	Ο	γέρος	θέλησε	να	
τον	 βοηθήσει	 ενημερώνοντας	 τον	 Έλληνα	 καμαρότο.	 Ειδοποιήθηκε	 και	 ο	 Αγγλος	
πλοίαρχος,	ο	οποίος	του	φέρθηκε	φιλικά.	Όταν	το	πλοίο	έπιασε	στο	νησί,	ανέβηκε	ο	
λιμενάρχης,	 που	 πληροφορήθηκε	 τα	 νέα,	 αλλά	 δεν	 έδινε	 άδεια	 αποβίβασης	 στο	
φυγάδα,	γιατί	δεν	είχε	ευρωπαϊκά	χαρτιά.	Ενώ	το	πλοίο	ετοιμαζόταν	να	αποπλεύσει,	
ο	 καμαρότος	 πρότεινε	 στο	 λιμενάρχη	 να	 ερωτηθεί	 ο	 φρούραρχος.	 Έτσι,	 την	
τελευταία	 στιγμή	 επιτράπηκε	 στον	 αφηγητή	 να	 πατήσει	 σε	 ελληνικό	 έδαφος.	 Ο	
φρούραρχος	έστειλε	με	συνοδεία	τον	αφηγητή	σε	έναν	ξενοδόχο	από	τα	Σώκια	για	
να	επιβεβαιώσει	την	αλήθεια	των	ισχυρισμών	του,	και	πράγματι	έγινε	η	αναγνώριση	
μεταξύ	τους.	Την	επόμενη	ο	αφηγητής	πήγε	στην	εκκλησία	να	ευχαριστήσει	το	Θεό	
για	 τη	 σωτηρία	 του.	 Αφού	 προμηθεύτηκε	 ελληνικά	 χαρτιά	 από	 το	 φρουραρχείο,	
έφυγε	 έπειτα	 με	 προορισμό	 τον	 Πειραιά.	 Φτάνοντας	 στο	 λιμάνι	 της	 Χίου	 και	 κοι-
τάζοντας	 μέσα	 στο	 πλήθος	 που	 περίμενε	 να	 ταξιδέψει	 με	 προορισμό	 την	 Κοζάνη,	
βρήκε	τελικά	και	την	οικογένειά	του.	
	

---------------------------------------	

	

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:	

1. Το	 έργο	 διαπνέεται	 από	 αντιπολεμικό	 πνεύμα,	 που	 φανερώνεται	 μέσα	 από	 την	
καταγραφή	 της	 ωμότητας	 του	 πολέμου	 από	 έναν	 απλό	 άνθρωπο,	 ο	 οποίος	
αφηγείται,	με	αντικειμενικότητα	και	μετριοπάθεια,	τα	γεγονότα	που	έζησε.	

2. Ο	συγγραφέας	επιδίωξε	να	αποδώσει	το	συγκλονιστικό	βίωμα	με	απλά	μέσα,	ώστε	
να	αναδείξει	την	τραγικότητά	του.	

3. Στο	κείμενο	χρησιμοποιούνται	παραδοσιακά	αφηγηματικά	σχήματα	και	δομές.	
4. Παρά	 την	 υποτυπώδη	 δομή	 και	 πλοκή	 του,	 το	 κείμενο	 έχει	 έντονη	 δράση	 και	

γρήγορο	ρυθμό	στη	ροή	των	γεγονότων.	
5. Επιλέγεται	 η	 πρωτοπρόσωπη	 αφήγηση,	 που	 συντελεί	 στην	 αμεσότητα	 και	 στη	

γνησιότητα	του	βιώματος.	
6. Η	λιτότητα	και	η	αμεσότητα	της	αφήγησης	επιτρέπει	στα	γεγονότα	να	«μιλούν	από	

μόνα	τους».	
7. Πρωτοποριακό	 και	 ανανεωτικό	 χαρακτηριστικό	 του	 έργου	 είναι	 η	 λαϊκότροπη	

γλώσσα	και	το	ύφος	του,	που	διατηρούν	όλα	τα	στοιχεία	του	προφορικού	λόγου.	
8. Πρωταρχικός	 στόχος	 του	 ήρωα	 αναδεικνύεται	 η	 επιβίωσή	 του,	 και	 για	 το	 σκοπό	

αυτό	μηχανεύεται	διάφορα	μέσα	και	τεχνάσματα.	
9. Ο	φόβος	του	ήρωα	για	τη	ζωή	του	είναι	το	κυρίαρχο	συναίσθημα	στο	μυθιστόρημα	

και	η	ένταση	δε	μειώνεται,	παρά	το	ότι	είναι	γνωστό	το	αίσιο	τέλος	της	περιπέτειάς	
του.	 Διαγράφεται	 με	 ζωηρότητα	 και	 πειστικότητα	 η	ψυχολογία	 του	 κυνηγημένου	
ανθρώπου.	

10. Το	 κείμενο	 έχει	 ενδιαφέρον	 και	 από	 την	 άποψη	 της	 διερεύνησης	 της	 αν-
θρωπογεωγραφίας	 του,	 δηλαδή	 των	 πληροφοριών	 που	 δίνει	 για	 τις	 πόλεις,	 τα	
χωριά,	τις	ασχολίες	των	κατοίκων,	τις	αντιλήψεις,	τα	θρησκευτικά	έθιμα,	τις	σχέσεις	
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ανάμεσα	στις	δύο	εθνότητες,	τη	βία	του	πόλεμου,	τη	μεταχείριση	των	αιχμαλώτων	
κ.ά.	

11. Το	κείμενο	δεν	είναι	αυτοβιογραφικό	του	συγγραφέα.	Παρουσιάζεται	ως	μαρτυρία	
ενός	απλού	ανθρώπου,	που	βίωσε	τα	γεγονότα	που	αφηγείται	και	στο	τέλος	βάζει	
την	υπογραφή	του.	Για	το	λόγο	αυτό	δεν	πρέπει	να	ταυτίζεται	ο	συγγραφέας	με	τον	
αφηγητή.	

12. Η	 ιστορία	έχει	αναπλαστεί	 λογοτεχνικά	 από	 το	συγγραφέα,	διατηρεί	 εντούτοις	 τη	
μορφή	της	μαρτυρίας.	

13. Η	 Ιστορία	 ενός	 αιχμαλώτου	 πετυχαίνει	 να	 υπερβεί	 τα	 στενά	 πλαίσια	 μίας	
προσωπικής	 ιστορίας	 και	 αποκτά	 καθολικότητα.	 Αυτό	 ήταν	 βασική	 επιδίωξη	 του	
συγγραφέα,	που	αφιέρωσε	το	έργο	«στα	κοινά	μαρτύρια	των	λαών».	
	
---------------------------------------	

	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:	

Θεματικοί	άξονες	–	Θέματα,	μοτίβα:	

Βασική	 ιδέα	 του	 μυθιστορήματος	 είναι	 ο	 αγώνας	 επιβίωσης	 του	 Μικρασιάτη	
Έλληνα,	 που	 έχει	 θετική	 κατάληξη	 μόνο	με	 την	 επιστροφή	στη	 μητέρα-πατρίδα.	Η	
ιδέα	δομείται	στους	αντιθετικούς	άξονες	διαφυγή,	σωτηρία	–	παραμονή,	θάνατος,	
που	 λειτουργούν	 στο	 ακραίο	 αυτό	 σχήμα	 αντίθεσης	 μέσα	 σε	 τραγικές	 ιστορικές	
συνθήκες,	όπως	είναι	ο	πόλεμος.	Πέρα	από	τους	κύριους	αυτούς	άξονες,	υπάρχουν	
και	άλλοι,	όπως	αγώνας	επιβίωσης	–	προσπάθεια	εξόντωσης,	ανθρωπιά	–	φυλετικό	
μίσος,	 πραγματικό	 –	 φαινομενικό	 (αληθινή	 και	 πλαστή	 ταυτότητα).	 Η	 σύγκρουση	
ανάμεσα	 στο	 φαινομενικό	 και	 στο	 πραγματικό	 αποτελεί	 ένα	 αρχετυπικό	 θέμα	 ή	
μοτίβο,	όπως	επίσης	αρχετυπικό	είναι	και	το	μοτίβο	του	περιπλανώμενου,	στοιχεία	
που	δείχνουν	την	προτίμηση	του	συγγραφέα	στα	παραδοσιακά	θέματα	και	σχήματα.	
Άλλα	 σταθερά	 μοτίβα	 του	 μυθιστορήματος	 είναι	 το	 μοτίβο	 του	 φόβου,	 της	
αποκάλυψης,	της	μεταμφίεσης	κ.ά.	

	
Διάρθρωση	του	μυθιστορήματος:	

Στη	δομή,	όπως	τονίζει	ο	ίδιος	ο	συγγραφέας,	ακολούθησε	επίσης	παραδοσιακά	
σχήματα,	 όπως:	 α)	 τη	 διαίρεση	 της	 ιστορίας	 σε	 κεφάλαια,	 β)	 την	 εφαρμογή	 της	
αρχής,	μέσης	και	τέλους	στη	σύνδεση	των	θεμάτων	και	γ)	την	αρχή	των	αντιθέσεων	
και	 της	 δραματικής	 κορύφωσης.	 Η	 δομή	 είναι	 παρατακτική,	 το	 κάθε	 κεφάλαιο	
δηλαδή	 εμφανίζεται	 αυτόνομο	 σε	 σχέση	 με	 το	 προηγούμενο	 και	 το	 επόμενο,	 όλα	
μαζί	όμως	έχουν	ενότητα.	Το	κείμενο	διατηρεί	παραδοσιακά	δομικά	στοιχεία,	που	
προήλθαν	 από	 το	 αρχαίο	 και	 βυζαντινό	 μυθιστόρημα	 και,	 στη	 συνέχεια,	 πέρασαν	
στο	παραμύθι.	Έτσι,	το	έργο	δομείται	στο	άξονα	περιπέτεια	-	νόστος	-	αναγνώριση	
-	 αίσιο	 τέλος.	Η	 περιπέτεια	 περιλαμβάνει	 τα	 τρία	 πρώτα	 κεφάλαια,	 αντιστοιχεί	
δηλαδή	στην	αιχμαλωσία,	απόδραση,	περιπλάνηση	και	μεταμφίεση.	Ο	νόστος,	με	

την	έννοια	της	επιστροφής	στη	μητέρα-πατρίδα,	καθώς	επίσης	η	αναγνώριση	και	

το	αίσιο	τέλος	αντιστοιχούν	στο	τελευταίο	κεφάλαιο	του	έργου.	

	
Το	 μυθιστόρημα	 διαρθρώνεται	 σε	 τέσσερα	 κεφάλαια,	 καθένα	 από	 τα	 οποία	

μπορεί	να	χωριστεί	σε	μικρότερες	ενότητες.	

Α'	κεφάλαιο	(«Στην	καταστροφή	της	Σμύρνης	...	Κι	ένα	μικρό	παιδάκι	μάς	έπιανε):	
Η	σύλληψη	μέχρι	την	απόδραση	με	το	σύντροφό	του.	
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1η	ενότητα	(«Στην	καταστροφή	της	Σμύρνης	...	Και	φύγαμε»):	Η	δραματική	πορεία	
και	τα	δεινά	των	αιχμαλώτων.	

2η	 ενότητα	 («Σαν	 περπατήξαμε	 ...	 Κι	 ένα	 μικρό	 παιδάκι	 μάς	 έπιανε»):	 Η	
απόδραση	των	δύο	συντρόφων	και	η	πορεία	προς	το	χωριό	τους.	

	
Β'	κεφάλαιο	(«Τέλος	φτάσαμε	έξω	απ'	το	χωριό	μας	...	Πάντα	άκουα	την	καρδιά	

μου,	 το	 συνήθιζα»):	 Φτάσιμο	 στο	 χωριό	 τους,	 όπου	 ζουν	 απόβλητοι	 και	
σπηλαιοδίαιτοι.	

	
Γ΄	 	 κεφάλαιο	 («Και	 βάδισα	 ελεύθερα	 ...	 Πρώτα	 να	 φέρω	 την	 αδελφή	 μου	 και	

βλέπουμε»):	Η	κορύφωση	της	απελπισίας	τους	και	η	απόφασή	τους	να	χωρίσουν	για	
να	δουλέψουν	σαν	Τούρκοι.	

1η	 ενότητα	 («Και	 βάδισα	 ελεύθερα	 ...	 που	 κατέβαιναν	 βοσκώντας	 μες	 στα	
λιόδεντρα»):	Η	δοκιμή	της	μεταμφίεσης	μέσω	της	επαφής	με	Τούρκους.	

2η	 ενότητα	 («Σα	 ζύγωσα	 κοντά	 ...	 και	 πιάστηκαν	 στα	 χωρατά»):	 Η	 έναρξη	
εργασίας	του	μεταμφιεσμένου	στη	στάνη	του	Χατζη-Μεμέτη.	

3η	 ενότητα	 («Από	 τότε	 πέρασε	 καιρός	 ...	 Πρώτα	 να	 φέρω	 την	 αδελφή	 μου	 και	
βλέπουμε»):	 Η	 αγωνία	 της	 αποκάλυψης	 εξαιτίας	 της	 άγνοιας	 των	 θρησκευτικών	
εθίμων.	
	

Δ'	 κεφάλαιο	 («Πλησίαζε	 ο	 Αύγουστος	 ...	 Κι	 εκείνος	 έγραψε:	 Νικόλας	
Κοζάκογλου»):	Η	διαφυγή	του	ήρωα	και	η	λύτρωση.	

1η	ενότητα	(«Πλησίαζε	ο	Αύγουστος	...	Σε	λίγο	ξεκίνησε»):	Η	διαφυγή	στη	Σμύρνη	
και	η	αγωνία	μέχρι	την	επιβίβαση	στο	πλοίο.	

2η	 ενότητα	 («Μέσα	 ήταν	 και	 πολίτες	 Τούρκοι	 ...	 Κι	 εκείνος	 έγραψε:	 Νικόλας	
Κοζάκογλου»):	Η	σωτηρία	σε	ελληνικό	έδαφος.	
	
Ο	αφηγητής	και	η	εστίασή	του:	

Στο	μυθιστόρημα	επιλέγεται	η	πρωτοπρόσωπη	αφήγηση,	γιατί	δίνει	μεγαλύτερη	
αμεσότητα	 και	 πειστικότητα	 και	 τονίζει	 το	 χαρακτήρα	 της	 μαρτυρίας.	Ο	αφηγητής	
συμμετέχει	 στην	 ιστορία	 που	 αφηγείται	 (ομοδιηγητικός),	 και	 μάλιστα	 ως	
πρωταγωνιστής	 της	 (αυτοδιηγητικός),	 και	 η	 εστίαση	 είναι	 εσωτερική,	 δηλαδή	 ο	
αφηγητής	υιοθετεί	την	οπτική	γωνία	του	εαυτού	του	ως	ήρωα.	Η	χρονική	απόσταση	
της	αφήγησης	από	τα	πραγματικά	γεγονότα	είναι	μικρή,	πράγμα	που	σημαίνει	ότι	ο	
αφηγητής	 τα	διατηρεί	ακόμα	 ζωηρά	στη	μνήμη	 του.	Αυτό	συντελεί	στην	ακρίβεια,	
στη	 συντομία	 και	 στην	 έλλειψη	 υπερβολών	 από	 μέρους	 του.	 Συντελεί	 επίσης,	 σε	
γενικές	 γραμμές,	 στη	 σταθερότητα	 της	 εστίασης	 μέσω	 του	 ήρωα.	 Ο	 αφηγητής,	
δηλαδή,	δεν	αναμειγνύει	την	προοπτική	του	παρόντος,	δε	σχολιάζει,	δεν	εκφέρει	
γνώμες,	αφηγείται	μόνο	απλά	τα	γεγονότα	και	περιγράφει	λιτά	τα	συναισθήματα.	
Μέχρι	την	αποβίβαση	στη	Μυτιλήνη,	παρουσιάζει	τα	πράγματα	από	την	προοπτική	
ενός	 ανθρώπου	παγιδευμένου	 μέσα	 στην	 ίδια	 του	 την	 πατρίδα.	 Η	 αφήγηση	 όμως	
είναι	 ήρεμη	 και	 χωρίς	 κορυφώσεις,	 επιτρέποντας	 να	 διαφαίνεται	 και	 η	 παροντική	
προοπτική	 του	 αφηγητή,	 που	 παρουσιάζει	 τα	 τραγικά	 γεγονότα	
αποστασιοποιημένα	 και	 «σαν	 ένα	 κακό	 που	 πέρασε»,	 δηλαδή	 μέσα	 από	 την	
προοπτική	του	αίσιου	τέλους.	Το	αίσιο	τέλος	επηρεάζει,	επομένως,	την	αφήγηση,	
την	 κάνει	 πιο	 νηφάλια	 και	 αντικειμενική,	 ενώ	 το	 βάρος	 μετατοπίζεται,	 από	 την	

αγωνία	για	το	τέλος,	στο	ενδιαφέρον	για	την	 ίδια	τη	δράση	και	για	τα	γεγονότα	

που	 τη	συνθέτουν.	Ο	αφηγητής,	 επίσης,	όσο	είναι	αιχμάλωτος,	δεν	προσπαθεί	 να	
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αναδείξει	 την	 προσωπική	 του	 περιπέτεια,	 ώστε	 να	 ξεχωρίσει	 από	 τους	 άλλους	
αιχμαλώτους.	Μιλάει	ως	ένας	από	την	ομάδα	που	κατάφερε	τελικά	να	σωθεί,	είτε	
γιατί	είχε	περισσότερη	τύχη	και	μεγαλύτερη	αντοχή	είτε	από	σωστή	διαίσθηση.	Όχι	
μόνο	 δεν	 έχει	 την	 πρόθεση	 να	 παρουσιάσει	 για	 τον	 εαυτό	 του	 ξεχωριστές	
ικανότητες,	αλλά,	αντίθετα,	δε	διστάζει	να	ομολογήσει	το	φόβο	του,	που	διατηρείται	
αμείωτος	στο	διάστημα	που	κρύβεται	και,	στη	συνέχεια,	εργάζεται	μεταμφιεσμένος	
σε	 Τούρκο.	Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 η	 ιστορία	 του	 εμφανίζεται	 σαν	 μία	 ανάμεσα	 στις	
πολλές	προσωπικές	ιστορίες	ανθρώπων	της	τραγικής	εκείνης	εποχής,	κι	αποκτά	έτσι	
καθολικό	χαρακτήρα.	

	
Ο	λόγος	του	αφηγητή	–	Αφηγηματικοί	τρόποι:	

Ο	λόγος	του	αφηγητή	διακρίνεται	για	την	απλότητα	και	την	ελλειπτικότητά	του.	
Επιλέγει	 να	 αναφέρει	 μόνο	 τα	 ουσιώδη	 και	 με	 τρόπο	απλό	 και	 απαλλαγμένο	από	
λεπτομέρειες	και	αξιολογήσεις.	Παρουσιάζει	ακόμα	και	τις	πιο	δραματικές	εμπειρίες	
χωρίς	ένταση	και	με	ύφος	νηφάλιο.	Αυτός	ο	τρόπος	αφήγησης	των	γεγονότων	δε	θα	
ταίριαζε	με	την	τραγικότητα	της	κατάστασης,	αν	ο	συγγραφέας	δεν	επέλεγε	για	τον	
αφηγητή	 μία	 γλώσσα	 που	 προσεγγίζει	 την	προφορική,	 ενός	 ανθρώπου	 ταπεινού,	
που	δεν	έχει	την	ικανότητα	να	διεισδύει	στα	γεγονότα	και	να	τα	ερμηνεύει,	αλλά	τα	
αφηγείται	 έτσι	 όπως	 τα	 βίωσε,	 με	 απλότητα	 και	 αλήθεια.	 Το	 ήρεμο	 ύφος	 του	
δίκαιολογείται	 επίσης	 από	 το	 γεγονός	 ότι	 ο	 αφηγητής	 επηρεάζεται	 από	 το	 αίσιο	
τέλος	 της	 περιπέτειάς	 του,	 οπότε	 μπορεί	 να	 ανατρέχει	 στο	 παρελθόν	 με	 νη-
φαλιότητα	 και	 αίσθημα	 ασφάλειας.	 Έτσι,	 ο	 λιτός	 λόγος	 του,	 αντί	 να	 φαίνεται	
κατώτερος	των	περιστάσεων,	κερδίζει	σε	ειλικρίνεια	και	δραστικότητα.	

Στο	 μυθιστόρημα	 υπάρχει,	 επίσης,	 ισορροπία	 ανάμεσα	 στα	 αφηγηματικά	 και	
στα	 διαλογικά	 μέρη.	Στο	 πρώτο	 κεφάλαιο,	 στο	 οποίο	 προβάλλονται	 τα	 πάθη	 της	
ομάδας,	 υπερτερεί	 η	 αφήγηση.	 Οι	 διάλογοι	 στοχεύουν	 να	 αποδώσουν	 την	
εξαθλίωση	 των	 αιχμαλώτων	 και	 τη	 συμπεριφορά	 των	 εξουσιαστών	 τους.	 Στο	
δεύτερο	 κεφάλαιο,	 στο	 οποίο	 εξιστορείται	 η	 περιπλάνηση	 των	 δύο	 φυγάδων,	
κυριαρχεί	και	πάλι	η	αφήγηση,	αλλά	και	οι	διάλογοι	είναι	πιο	συχνοί	σε	σχέση	με	το	
προηγούμενο	 κεφάλαιο.	 Χρησιμοποιούνται	 για	 να	 δηλώσουν	 την	 επικίνδυνη	
παρουσία	 εχθρών	 ή	 για	 να	 γνωστοποιήσουν	 κρίσιμες	 αποφάσεις	 των	 ηρώων.	 Στο	
τρίτο	κεφάλαιο,	στο	οποίο	περιγράφονται	η	μεταμφίεση,	η	αναζήτηση	εργασίας	και	
η	ένταξη	του	ήρωα	στην	αντίπαλη	εθνότητα,	επικρατεί	ο	διάλογος.	Οι	διάλογοι	του	
ήρωα	με	Τούρκους	στο	δρόμο	είναι	στερεότυποι,	αλλά	με	το	αφεντικό	είναι	ζωηροί	
και	αποκαλύπτουν	το	συναισθηματικό	κόσμο	των	προσώπων.	Εξαιτίας	της	πλαστής	
ταυτότητας,	 τα	λόγια	 του	ήρωα	συχνά	είναι	δίσημα,	ενώ,	εξαιτίας	 της	άγνοιας	 της	
αλήθειας,	 τα	 λόγια	 των	άλλων	 δημιουργούν	 συχνά	 τραγική	 ειρωνεία.	 Στο	 τέταρτο	
κεφάλαιο,	στο	οποίο	περιγράφονται	η	φυγή	του	ήρωα,	η	αναγνώριση	και	η	σωτηρία	
του,	επικρατεί	και	πάλι	ο	διάλογος,	που	εδώ	χαρακτηρίζεται	από	μεγάλη	ζωηρότητα	
και	 ποικιλία	 εξαιτίας	 των	 πολλών	 και	 διαφορετικής	 εθνικότητας	 και	 νοοτροπίας	
ατόμων	 με	 τα	 οποία	 εκείνος	 συνδιαλέγεται.	 Συμπερασματικά,	 οι	 διάλογοι	
κυριαρχούν	στα	σημεία	όπου	ο	αφηγητής	θέλει	με	κάθε	τρόπο	να		πείσει	για	την	

αλήθεια	της	πλαστής	ή	της	αληθινής	του	ταυτότητας.	
Οι	περιγραφές	στο	μυθιστόρημα	δεν	επιμένουν	σε	λεπτομέρειες.	Αποδίδουν	με	

συντομία	 καταστάσεις	 και	 συμπεριφορές	 και	 διαγράφουν	 συνοπτικά	 τις	 εικόνες.	
Συχνά	λίγες	χαρακτηριστικές	εικόνες	αποδίδουν	όλο	το	δράμα	της	ερήμωσης	και	της	
καταστροφής	 (π.χ.	 σ.	 198,	 το	 ερειπωμένο	 χωριό,	 σ.	 200,	 το	 κατεστραμμένο	 και	
ερημωμένο	 χωριό	 του	 πρωταγωνιστή).	 Κάπως	 περισσότερα	 στοιχεία	 δίνει	 η	
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περιγραφή	του	εσωτερικού	των	νερόμυλων	(σ.	201	και	σ.	203),	γιατί	τα	τρόφιμα	και	
τα	 αντικείμενα	 που	 περιγράφονται	 έχουν	 σχέση	 με	 την	 επιβίωση	 των	 φυγάδων.	
Απουσιάζει,	επίσης,	εντελώς	από	το	κείμενο	η	περιγραφή	της	φύσης.	

Και	 η	 περιγραφή	 των	 συναισθημάτων	 γίνεται	 άλλοτε	 άμεσα	 και	 με	 ελάχιστες	
λέξεις	 (π.χ.	 σ.	 188:	 «Εμείς	φοβηθήκαμε	 πως	 θα	μας	 χαλάσουν	 όλους»,	 σ.	 219:	 «Η	
χαρά	 τους	 με	 τη	 λύπη	 μου	 ανακατώθηκαν	 μέσα	 μου»),	 άλλοτε	 έμμεσα,	 από	 τις	
αντιδράσεις	και	τις	ενέργειες	του	ήρωα	(π.χ.	σ.	200:	«Το	πρωί	π'	ανταμώσαμε,	μας	
πήραν	 τα	 κλάματα»,	σ.	 213:	«όλη	 τη	 νύχτα	δεν	 κοιμήθηκα,	μη	μου	φύγει	 κανένας	
λόγος	 στον	 ύπνο»,	 σ.	 216:	 «Και	 κόπηκε	 η	 όρεξή	 μου.	 Έφαγα	 μία	 μπουκιά	 και	
τραβήχτηκα»,	 σ.	 219:	 «κι	 γλώσσα	 μου	 τραβήχτηκε	 κάτω»,	 σ.	 231:	 «Η	 νύχτα	 δεν	
ξημέρωνε.	Από	δω	κι	από	κει	στριφογύριζα»).	Πολλές	φορές	όμως	συνδυάζονται	και	
οι	δυο	τρόποι	 (σ.	202:	«Ολη	τη	νύχτα	δεν	κλείσαμε	μάτι	από	φόβο	μην	έρτουν	και	
μας	πιάσουν»,	σ.	214:	«Άρχισα	να	τρέμω.	Από	το	φόβο	δεν	μπορούσα	να	τον	δω	στα	
μάτια»),	ενώ	συχνά	τα	συναισθήματα	περιγράφονται	και	με	μεταφορικές	εκφράσεις	
(σ.	200:	«Και	γύριζα	όλη	τη	νύχτα,	με	το	φόβο	μου	συντροφιά»,	σ.	229:	«Σ’	όλο	το	
δρόμο,	ο	φόβος	κι	η	χαρά	πάλευαν	μέσα	μου»).	
	
Ο	αφηγηματικός	χρόνος:		

Η	 ιστορία	 διαδραματίζεται	 στο	 χρονικό	 διάστημα	 ενός	 περίπου	 χρόνου,	 από	

την	 καταστροφή	 της	 Σμύρνης,	 που	 συνέβη	 στα	 τέλη	Αυγούστου	 του	 1922,	 μέχρι	

τον	 επόμενο	 Αύγουστο.	 Για	 τον	 αφηγητή,	 τα	 γεγονότα	 που	 αφηγείται	 συνέβησαν	
στο	 παρελθόν.	 Ο	 χρόνος	 της	 ιστορίας	 δε	 συμπίπτει	 γενικά	 με	 το	 χρόνο	 της	
αφήγησης,	 γιατί	 ο	 αφηγητής,	 αν	 και	 δε	 χρησιμοποιεί	 αναχρονίες	 (αναδρομές	 ή	
προλήψεις),	 συχνά	 επιταχύνει	 το	 ρυθμό	 της	 αφήγησης,	 παραλείποντας	 γεγονότα	
που	 θεωρεί	 επουσιώδη	 και	 κάποιες	 φορές	 τον	 επιβραδύνει	 για	 να	 σταθεί	
περισσότερο	σε	ένα	γεγονός	σημαντικό.	

Γενικά,	όμως,	ο	ρυθμός	με	τον	οποίο	εκτίθεται	η	ιστορία	είναι	γρήγορος.	Ως	προς	
τη	χρονική	σειρά,	ο	χρόνος	στην	αφήγηση	κυλάει	γραμμικά,	χωρίς	αναχρονίες.	Ως	
προς	τη	χρονική	διάρκεια,	υπάρχουν,	γενικά,	λίγες	επιβραδύνσεις.	Η	επιβράδυνση	
προκαλείται	είτε	από	τις	παύσεις,	τα	σημεία	δηλαδή	όπου	υπάρχουν	περιγραφές	ή	
σχόλια	 του	 αφηγητή,	 που	 στο	 κείμενο	 είναι	 γενικά	 περιορισμένα,	 είτε	 από	
επιμηκύνσεις	της	χρονικής	διάρκειας	κάποιων	επεισοδίων	(π.χ.	το	επεισόδιο	με	τον	
Αρμένη,	 το	 επεισόδιο	 της	 ταβέρνας).	 Αντίθετα,	 στο	 κείμενο	 παρατηρείται	 κυρίως	
χρονική	επιτάχυνση	με	ελλείψεις,	δηλαδή	παράλειψη	γεγονότων,	ή	με	περιλήψεις,	
δηλαδή	 συνοπτική	 απόδοση	 κάποιων	 γεγονότων.	 Ως	 προς	 τη	 χρονική	 συχνότητα,	
υπάρχει	σε	μερικά	σημεία	θαμιστική	αφήγηση,	δηλαδή	αφήγηση	μία	φορά	ενός	γε-
γονότος	 που	 συνέβαινε	 επαναληπτικά	 (π.χ.	 σ.	 188:	 «Από	 κείνο	 το	 βράδυ	 ...	
"σκοποβολή	κάνουνε"»).	

Τόποι	όπου	εξελίσσεται	η	ιστορία	είναι	η	ευρύτερη	περιοχή	της	Σμύρνης	και	η	

Μυτιλήνη.	 Ο	 ήρωας	 συλλαμβάνεται	 στην	 Πούντα	 της	 Σμύρνης,	 διανύει	 ως	
αιχμάλωτος	 μία	 μεγάλη	 πορεία	 ανάμεσα	 σε	 πόλεις	 και	 χωριά,	 εργάζεται	 για	
αρκετούς	μήνες	σε	στάνη,	για	να	επιστρέψει,	τέλος,	και	πάλι	στη	Σμύρνη,	από	όπου	
θα	 καταφύγει	 σε	 ελληνικό	 έδαφος.	 Στην	 πραγματικότητα,	 η	 πορεία	 του	 στο	
εσωτερικό	της	Μικράς	Ασίας	είναι	κυκλική:	Σμύρνη	–		Χαλκά-Μπουνάρ	–	Μαγνησία	
–	 	 Κασαμπάς	 –	 	 Αχμετλί	 –	 	Μπουνάρ-Μπασί	 –	 	 Οντεμίς	 –	 	Μπανός	 –	 	 Βαϊντίρι	 –		
Μαίανδρος	–	Κιρκιντζέ	–	Τσιπνί	–		Θείρα	–		Σμύρνη.	Από	τη	Σμύρνη	περνάει	με	πλοίο	
στη	Μυτιλήνη	και	από	εκεί	στη	Χίο,	με	τελικό	προορισμό	τον	Πειραιά.	Τα	τοπωνύμια	
αφθονούν	 και	 είναι	 όλα	 πραγματικά.	 Τα	 χωριά	 ονομάζονται,	 με	 τα	 τούρκικα	
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ονόματα,	 αλλά	 οι	 γνωστές	 αρχαίες	 πόλεις	 και	 ποταμοί	 με	 τα	 ελληνικά	 (Σμύρνη,	
Μαγνησία,	 Θείρα,	 Μαίανδρος).	 Εκτός	 από	 τις	 περιοχές	 και	 πόλεις	 στις	 οποίες	
κινήθηκε	 ο	 ήρωας,	 δίνονται	 και	 άλλες,	 τις	 οποίες	 αυτός	 αναφέρει	 είτε	 για	 να	
καλύψει	 την	 πλαστή	 του	 ταυτότητα	 (Αϊδίνι,	 Προύσα,	 Κοσσυφοπέδι)	 είτε	 για	 να	
δηλώσει	 τον	 προορισμό	 του	 ταξιδιού	 του	 (Πόλη).	 Πολλά	 επεισόδια	 της	 ιστορίας	
διαδραματίζονται,	 επίσης,	 σε	 σπηλιές	 στην	 ύπαιθρο	 γύρω	 από	 το	 Κιρκιντζέ,	 σε	
στάνες,	στη	στάνη	και	στο	υποστατικό	του	Χατζή-Μεμέτη,	στο	καφενείο	και	στο	χάνι	
της	πόλης	Θείρα,	στο	πλοίο	κ.α.	

	
Τα	γεγονότα	–	Η	δράση	και	η	πλοκή:		

Κύριο	 γεγονός	 του	 μυθιστορήματος	 είναι	 η	αιχμαλωσία,	 η	 οποία	 εντάσσεται	
στο	 ευρύτερο	 πλαίσιο	 της	 Μικρασιατικής	 Καταστροφής.	 Η	 αιχμαλωσία	 παίρνει	
διάφορες	 μορφές:	 φυλάκιση,	 βασανιστική	 πορεία,	 παραμονή	 σε	 στρατόπεδα.	
Καταναγκαστική	 εργασία,	 απόδραση,	 διαβίωση	 σε	 σπηλιές,	 μεταμφίεση,	 εργασία	
στο	κτήμα	Τούρκου,	διαφυγή	στη	Σμύρνη,	επιβίβαση	στο	πλοίο	και	τελική	σωτηρία	
στην	Ελλάδα.	

Γύρω	 από	 το	 κεντρικό	 γεγονός	 διαπλέκονται	 πολλά	 επεισόδια,	 που	 συνδέονται	
και	 με	 τις	 ενέργειες	 και	 τα	 συναισθήματα	 του	ήρωα	 και	 των	άλλων	προσώπων.	Η	
πλοκή	είναι	υποτυπώδης,	με	γραμμική	διαδοχή	των	γεγονότων,	αλλά	η	δράση	είναι	
έντονη.	 Σε	αυτό	συντελεί	 η	 επικέντρωση	στα	 ίδια	 τα	 γεγονότα	 και	 η	 γρήγορη	ροή	
τους	με	α)	συχνές	χρονικές	επιταχύνσεις,	β)	αλυσιδωτή	σύνδεση	μεταξύ	τους	με	τη	
μορφή	της	δράσης	–	αντίδρασης	 (π.χ.	η	είδηση	του	θανάτου	του	συντρόφου	και	η	
αντίδραση	του	ήρωα,	ο	οποίος,	για	να	μην	έχει	την	ίδια	τύχη	με	εκείνον,	ακολουθεί	
μία	αντίθετη	διαδικασία),	γ)	διαδοχική	παράθεση	αντίθετων	συμπεριφορών	(π.χ.	η	
στάση	των	φρουρών	κατά	τη	σύλληψη	σε	αντίθεση	με	τη	στάση	του	γραμματικού,	η	
συμπεριφορά	του	αξιωματικού	σε	αντίθεση	με	αυτή	του	Χαφούζη	κ.ά.),	δ)	πυκνούς	
και	κοφτούς	διάλογους	(ιδιαίτερα	στο	τελευταίο	κεφάλαιο).	

Ο	τρόπος	αυτός	έκθεσης	των	γεγονότων	πετυχαίνει	να	διατηρεί	την	αγωνία	για	τη	
συνέχεια,	 παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 το	 τέλος	 είναι	 γνωστό.	 Υπάρχουν	 ακόμα	 σημεία	
δραματικών	κορυφώσεων	 (η	δολοφονία	του	Αρμένη,	η	κορύφωση	της	απελπισίας	
των	δύο	συντρόφων,	ώστε	να	αναγκαστούν	να	μεταμφιεστούν	και	να	αναζητήσουν	
χωριστά	δουλειά,	η	είδηση	είδηση	του	θανάτου	του	συντρόφου	και	η	«διαδικασία	
θανάτου»	που	ζει	ο	ήρωας,	η	αγωνία	του	ήρωα	μήπως	δεν	καταφέρει	να	βγει	στη	
Μυτιλήνη,	 καθώς	 το	 πλοίο	 ετοιμάζεται	 να	 αποπλεύσει	 κ.ά.).	 Η	 πλαστή	 ταυτότητα	
δημιουργεί,	επίσης,	στον	ήρωα	εσωτερικές	συγκρούσεις,	γιατί	δεν	την	αποδέχεται.	
Η	 εκτίμηση	 και	 η	 συμπάθεια	 του	 αφεντικού	 κάνουν	 την	 	 κατάσταση	 ακόμα	 πιο	
δύσκολη.	 Άλλο	 στοιχείο	 που	 εμφανίζεται	 συχνά,	 εξαιτίας	 της	 «απάτης»	 της	
μεταμφίεσης,	είναι	η	τραγική	ειρωνεία	(π.χ.	σ.	215:	«Τυχερό	μου	ήσουν,	να	έρθεις	
στα	πόδια	μου»).	Σημαντικό	στοιχείο	της	δράσης	και	της	πλοκής	είναι	και	η	τυπική	
επανάληψη	 σκηνών	 χαιρετισμού	 με	 αλλόθρησκους,	 που	 λειτουργεί	 συγκινησιακά	
αυξάνοντας	 την	 αγωνία.	 Γενικά,	 οι	 πυκνοί	 διάλογοι	 προσθέτουν	 ένταση	 και	
δραματικότητα.	 Υπάρχει	 ακόμα	 το	 στοιχείο	 της	 έκπληξης,	 όταν	 ο	 ήρωας	
αποκαλύπτει	 αυθόρμητα	 την	 ταυτότητά	 του	 στο	 γέρο	 πάνω	 στο	 πλοίο,	 ενώ	 τόσο	
καιρό	έπαιρνε	άπειρες	προφυλάξεις	για	να	μην	αποκαλυφθεί.	Η	αναγνώριση,	τέλος,	
και	η	κάθαρση	με	τη	σωτηρία	του	ήρωα	είναι	από	τα	βασικά	στοιχεία	της	πλοκής.	

Συμπερασματικά,	η	πλοκή	ακολουθεί	και	αυτή	παραδοσιακά	σχήματα	(αρχαίο	

και	 βυζαντινό	 μυθιστόρημα,	 παραμύθι)	 πάνω	 στον	 άξονα:	 χωρισμός	 (από	 την	
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οικογένεια)	 -	 περιπέτεια	 -	 κίνδυνος	 -	 μεταμφίεση	 -	 νόστος	 (στην	 ελλαδική	

πατρίδα)	-	αναγνώριση	-	επανασύνδεση	με	την	οικογένεια).	
	
Τα	πρόσωπα:	

Εκτός	 από	 τον	 πρωταγωνιστή	 και	 τους	 δύο	 άλλους	 σημαντικούς	 ήρωες,	 το	
σύντροφό	του	και	το	Χατζη-Μεμέτη,	οι	οποίοι	εμφανίζονται	σε	διαφορετικά	σημεία	
της	ιστορίας,	στο	μυθιστόρημα	κινούνται	πολλά	άλλα	πρόσωπα,	σε	μεγαλύτερους	ή	
μικρότερους	ρόλους,	τα	οποία	συνθέτουν	το	μωσαϊκό	των	εθνοτήτων	της	Ανατολίας	
(Ελληνες,	Τούρκοι,	Εβραίοι,	Τουρκοκρητικοί,	Ευρωπαίοι,	Αρβανίτες),	καθώς	και	των	
διάφορων	θρησκειών	(χριστιανοί,	μουσουλμάνοι,	αιρετικοί	γιουρούκηδες,	Εβραίοι).	
Είναι	 άνθρωποι	 της	 υπαίθρου	 (γιουρούκηδες,	 κτηνοτρόφοι,	 βοσκοί,	 μυλωνάδες,	
μουχτάρηδες,	 χοτζάδες),	 της	 πόλης	 (ταβερνιάρηδες,	 ξενοδόχοι,	 αμαξάδες),	 της	
εξουσίας	 (στρατιώτες,	 αξιωματικοί,	 φρούραρχοι,	 χωροφύλακες)	 ή	 που	 σχετίζονται	
με	 εργασίες	 της	 θάλασσας	 και	 του	 λιμανιού	 (ναυτικοί,	 λιμενικοί,	 τελωνειακοί,	
βαρκάρηδες).	 Εξαιτίας	 όμως	 των	 συνθηκών	 του	 ελληνοτουρκικού	 πολέμου,	
κυριαρχεί	ο	διαχωρισμός	σε	δύο	βασικές	 κατηγορίες,	 τους	συντρόφους	και	 τους	

εχθρούς,	 με	 βασικό	 κριτήριο	 διαχωρισμού	 την	 εθνότητα.	 Στην	 εχθρική	 εθνότητα,	
εκτός	 των	 Τούρκων,	 εντάσσονται	 και	 όλες	 οι	 υπόλοιπες	 (Ευρωπαίοι	 ναύτες,	
Αρβανίτες,	Εβραίοι,	Τουρκοκρητικοί).	

Η	 διάκριση	 αυτή	 είναι	 περισσότερο	 εμφανής	 στο	 πρώτο	 κεφάλαιο,	 στο	 οποίο	
εξιστορούνται	 τα	 βασανιστήρια	 που	 υφίσταται	 η	 μία	 ομάδα	 από	 την	 άλλη.	
Παρουσιάζονται,	 εντούτοις,	 και	 περιπτώσεις	 ατόμων	 της	 αντίπαλης	 ομάδας	 των	
οποίων	η	στάση	είναι	διαφορετική	(γραμματικός,	Χαφούζης,	δεκανέας).	Στο	δεύτερο	
κεφάλαιο,	 τα	 πρόσωπα	 της	 αντίθετης	 εθνότητας	 σκιαγραφούνται	 από	 απόσταση,	
κυρίως	 από	 κάποια	 λόγια	 τους,	 αφού	 η	 άμεση	 επαφή	 των	 δύο	 συντρόφων	 με	
αυτούς	 σημαίνει	 μεγάλο	 κίνδυνο.	 Γενικά,	 η	 παρουσία	 τους	 εμφανίζεται	 ως	
ανατριχιαστική	απειλή	για	τους	δύο	ήρωες.	Στο	τρίτο	κεφάλαιο,	στο	οποίο	ο	ήρωας	
προσπαθεί	 να	 επιβιώσει	 με	 το	 τέχνασμα	 της	 μεταμφίεσης,	 τα	 πρόσωπα	 της	
αντίπαλης	εθνότητας	παρουσιάζονται	ανθρώπινα	στις	μεταξύ	τους	σχέσεις,	με	κύριο	
παράδειγμα	 το	 Χατζη-Μεμέτη,	 αλλά	 και	 πάλι	 ως	 συνεχής	 απειλή	 για	 το	
μεταμφιεσμένο	ήρωα.	Στο	 τέταρτο	κεφάλαιο,	 τέλος,	 εμφανίζονται	 και	πάλι	πολλά	
πρόσωπα	 και	 από	 τις	 δύο	 ομάδες.	 Στην	 αντίπαλη	 ομάδα	 ανήκουν	 ανύποπτοι	
υπάλληλοι,	 εργαζόμενοι	 και	 ταξιδιώτες,	 που	 εξακολουθούν	 όμως	 να	 αποτελούν	
κίνδυνο	για	τον	ήρωα.	Στην	ομάδα	του	αιχμαλώτου	ανήκουν	πρόσωπα	που	θα	συ-
ντελέσουν	στη	διάσωσή	του	ή	θα	του	εξασφαλίσουν	τις	προϋποθέσεις	για	την	αρχή	
μίας	νέας	ζωής	στην	Ελλάδα.	

	
Η	λαϊκότροπη	γλώσσα	και	το	ύφος:	

Ένα	από	τα	μεγαλύτερα	προτερήματα	του	έργου	είναι	η	λαϊκότροπη	γλώσσα	και	
το	 ύφος	 του.	 Ο	 συγγραφέας	 πετυχαίνει	 να	 αναπαραστήσει	 με	 επιτυχία	 το	 λαϊκό	
λόγο	του	πραγματικού	ήρωα	της	ιστορίας.	Έτσι	αποδίδεται	πιο	ρεαλιστικά	ο	τρόπος	
με	τον	οποίο	βίωσε	τα	συγκλονιστικά	γεγονότα	ένας	απλός	άνθρωπος,	η	ψυχολογία	
του	και	η	προσωπική	του	στάση	απέναντι	σε	αυτά.	Στη	λαϊκοτροπη	γλώσσα	και	στο	
ύφος,	 που	 προσεγγίζουν	 με	 επιτυχία	 τον	προφορικό	 λόγο,	 σε	 συνδυασμό	 βέβαια	
και	 με	 τον	 τρόπο	 της	 αφήγησης,	 συντελούν	 η	 λιτή	 διατύπωση	 ακόμα	 και	 των	 πιο	
τραγικών	 επεισοδίων,	 ο	 μικροπερίοδος	 λόγος,	 η	 παρατακτική	 σύνδεση	 των	
προτάσεων,	η	 επίδραση	 της	 τουρκικής	γλώσσας	στη	σύνταξη	και	στο	λεξιλόγιο,	 το	
ασύνδετο	 σχήμα,	 η	 κυριαρχία	 του	 ρήματος	 και	 του	 ουσιαστικού,	 τα	 περιορισμένα	
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σχήματα	 λόγου	 και	 η	 απουσία	 επιθέτων.	 Συντελούν,	 επίσης,	 η	 τυποποίηση	 των	
διαλόγων	μέσω	της	επανάληψης	και	η	προτίμηση	στον	ευθύ	λόγο	με	πιστή	απόδοση	
της	 φωνής,	 όπως	 αυτή	 εκφέρεται	 στον	 προφορικό	 λόγο	 και	 με	 τρόπο	 που	 να	
αποτυπώνει	την	ιδιαιτερότητα	στη	νοοτροπία	και	στην	ψυχολογία	των	διαφορετικών	
εθνοτήτων.	 Το	 αποτέλεσμα	 είναι	 να	 μοιάζει	 το	 κείμενο	 με	 προφορική	 αφήγηση	
που	θυμίζει	σε	πολλά	το	παραμύθι.	

	
---------------------------------------	

	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	ΚΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ:	

	

Π Ρ Ω Τ Ο 	 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 	

Οι	δοκιμασίες	της	αιχμαλωσίας	και	η	απόδραση	

	

Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	του	κεφαλαίου	και	περιεχομένου	ενοτήτων.	

Δύο	 είναι	 τα	 βασικά	 θέματα	 του	 κεφαλαίου:	 η	αιχμαλωσία	 και	 η	απόδραση.	
Βασική	ιδέα	είναι	τα	δεινά	που	προκαλεί	ο	πόλεμος	στον	άνθρωπο,	δημιουργώντας	
θύτες	 και	 θύματα.	 Δομείται	 στους	 αντιθετικούς	 άξονες	 επιβίωση	 –	 εξόντωση.	 Η	
δομή	 ακολουθεί	 το	 σχήμα:	 αρχική	 κατάσταση	 ισορροπίας	 -	 διατάραξη	 της	
ισορροπίας	 -	 προσπάθεια	 αποκατάστασης	 ισορροπίας.	 Τα	 δραματικά	 ιστορικά	
γεγονότα	 (η	 καταστροφή	 της	 Σμύρνης)	 και	 ο	 αποχωρισμός	 από	 τους	 γονείς	 με	 τη	
σύλληψη	 σηματοδοτούν	 τη	 διατάραξη	 της	 ισορροπίας.	 Ακολουθούν	 διαδικασίες	
χειροτέρευσης	 της	 κατάστασης	 με	 την	 αιχμαλωσία,	 την	 εξοντωτική	 πορεία,	 την	
κράτηση	σε	στρατόπεδα	και	την	καταναγκαστική	εργασία,	που	αυξάνουν	αθροιστικά	
τον	κίνδυνο	που	απειλεί	τη	ζωή	των	αιχμαλώτων	(εξάντληση	από	τις	στερήσεις	και	
την	κοπιαστική	πορεία,	επιθέσεις	 του	πλήθους,	απαγωγές	και	εκτελέσεις	 των	αδύ-
ναμων,	κακομεταχείριση	από	τους	αξιωματικούς	κ.ά.).	Η	πράξη	της	απόδρασης	δρα	
προς	 την	 αντίθετη	 κατεύθυνση,	 τείνοντας	 να	 αποκαταστήσει	 τη	 διαταραγμένη	
ισορροπία,	 γιατί,	 παρά	 το	 φόβο	 της	 αποκάλυψης	 που	 την	 ακολουθεί,	 βάζει	 ένα	
τέλος	στη	διαδικασία	επιδείνωσης.	

Χαρακτηριστική	στο	κεφάλαιο	είναι	η	αλληλοδιαδοχή	 των	επεισοδίων	με	βάση:	
α)	 τη	 χρονική	 σειρά,	 β)	 την	 αντίθεση	 και	 γ)	 την	 επανάληψη	 επεισοδίων	 ή	
συμπεριφορών.	Τα	επεισόδια	ακολουθούν,	 γενικά,	μία	διαδικασία	επιδείνωσης	με	
την	αλλεπάλληλη	συσσώρευση	 των	δοκιμασιών.	Η	διαδικασία	αυτή	οφείλεται	 στη	
συμπεριφορά	 των	 εξουσιαστών,	 που	 στοχεύει	 στην	 εξόντωση	 των	 αιχμαλώτων,	
αλλά,	 κατά	 δεύτερο	 λόγο,	 και	 στη	 στάση	 των	 αιχμαλώτων,	 που	 δεν	 αντιδρούν	
δυναμικά	και	βαθμιαία	εξαθλιώνονται.	

Βασικά	στοιχεία	δομής	 του	κεφαλαίου	είναι,	 επομένως,	ο	 χρόνος,	η	αντίθεση	

και	η	επανάληψη.	

Το	κεφάλαιο	μπορεί	να	χωριστεί	σε	δύο	ενότητες:	
1η	 ενότητα	 («Στην	 καταστροφή	 της	 Σμύρνης	 ...	 Και	 φύγαμε»):	 Η	 δραματική	

πορεία	και	τα	δεινά	των	αιχμαλώτων.	
2η	ενότητα	(«Σαν	περπατήξαμε	...	μας	έπιανε»):	Η	απόδραση	των	δύο	συντρόφων	

και	η	πορεία	προς	το	χωριό	τους.	
	

Ο	αφηγητής	–	Η	αφήγηση:	

Στην	 αρχή	 του	 μυθιστορήματος	 ο	 αφηγητής	 διαγράφει	 πολύ	 συνοπτικά	 την	
τραγωδία,	εθνική	και	προσωπική.	Εντοπίζει	το	χρόνο,	τον	τόπο,	τα	πρόσωπα	και	τις	
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συνθήκες.	 Αναφέρεται	 έμμεσα	 και	 στην	 ευτυχή	 έκβαση	 της	 περιπέτειάς	 του.	 Στην	
πρώτη	παράγραφο	 χρησιμοποιεί	 το	πρώτο	 ενικό	πρόσωπο,	 αλλά	από	 τη	 δεύτερη	
και	έπειτα	το	α΄	πληθυντικό,	γιατί,	στο	εξής,	η	μοίρα	του	είναι	κοινή	με	αυτήν	των	
άλλων	αιχμαλώτων	και,	μετά	την	απόδραση,	με	αυτήν	του	συντρόφου	του.	

Κυρίαρχη	είναι	η	αφήγηση	που	εστιάζει	στην	προοπτική	του	ήρωα	(εσωτερική	

εστίαση).	Ο	αφηγητής	εξιστορεί	 τις	φοβερές	εμπειρίες	 του,	επικεντρώνοντας	 την	

προσοχή	του	στην	προσπάθεια	να	φωτιστούν	οι	συνθήκες	και	οι	καταστάσεις.	
	

Ο	διάλογος:	

Εκτός	από	 την	αφήγηση,	 τα	πραγματικά	διαλογικά	μέρη	είναι	 λίγα.	Πιο	συχνά	
αποδίδονται	 σε	 ευθύ	 λόγο	 μεμονωμένες	 φράσεις,	 που	 λέγονται	 είτε	 από	
ανώνυμους	 αιχμαλώτους	 και	 εκφράζουν	 τη	 δεινή	 τους	 κατάσταση,	 κυρίως	 όμως	
λέγονται	από	 τους	 Τούρκους.	Όλες	αυτές	οι	φράσεις	 ζωηρεύουν	 την	αφήγηση	 και	
διαγράφουν	έντονα	τη	δραματική	κατάσταση	των	αιχμαλώτων,	που	παρουσιάζονται	
σαν	παγιδευμένα	ζώα,	ανυπεράσπιστα	στη	σκληρότητα	των	βασανιστών	τους.		

Σε	 κάποια	 σημεία,	 επίσης,	 υπάρχει	 ανάμειξη	 του	 πλάγιου	 με	 τον	 ευθύ	 λόγο,	
στοιχείο	 που	 προσεγγίζει	 την	 αφήγηση	 στον	 προφορικό	 λόγο	 (π.χ.	 σ.	 191:	 «Αυτοί	
τότε	σκόρπισαν	φωνάζοντας,	πως	μία	μέρα	οι	Γιουνάνηδες	πάλι	θα	μας	χαλάσουν»).	

	
Οι	περιγραφές	και	τα	σχόλια:	

Οι	 περιγραφές,	 στο	 πρώτο	 κεφάλαιο,	 όπως	 και	 στα	 υπόλοιπα,	 είναι	 γενικά	
περιορισμένες.	Η	πιο	συγκλονιστική	περιγραφή	είναι	αυτή	του	ερειπωμένου	χωριού	
και	 των	 παρατημένων	 και	 ετοιμοθάνατων	 ζώων.	 Η	 σκηνή	 αποτελεί	 μία	 έμμεση	
καταγγελία	 του	 πολέμου,	 η	 οποία	 απευθύνεται	 και	 στις	 δύο	 πλευρές,	 αφού	 δε	
δηλώνεται	 ποιος	 είναι	 υπεύθυνος	 της	 καταστροφής	 του	 χωριού.	 Ο	 αφηγητής	
παρουσιάζεται	απλά	στη	σκηνή,	χωρίς	σχόλια.	

Γενικά,	 ο	 αφηγητής	 αποφεύγει	 τις	 αξιολογήσεις	 και	 τα	 σχόλια,	 δίνοντας	 έτσι	

μεγαλύτερη	 αντικειμενικότητα	 στην	 αφήγηση.	 Υπάρχουν	 βέβαια	 και	 εξαιρέσεις	
(π.χ.	σ.	195	«Κι	ένας	λοχίας	που	μας	παράστεκε,	Τουράν	τον	λέγανε,	μας	φώναζε	και	
μας	χτυπούσε,	για	να	τον	καμαρώνουν	μεσ’	απ’	το	τραίνο	οι	γυναίκες»).	

	
Ο	χρόνος:	

Η	χρονική	σειρά,	στο	πρώτο	κεφάλαιο,	όπως	και	στα	υπόλοιπα,	είναι	γραμμική,	
χωρίς	αναχρονίες.	Ως	προς	τη	χρονική	διάρκεια,	γενικά,	παρατηρείται	επιτάχυνση	
σε	 σχέση	 με	 τη	 διάρκεια	 των	 πραγματικών	 γεγονότων.	 Αυτό	 πετυχαίνεται	 με	
ελλείψεις	ή	περιλήψεις.		

Εκτός	από	επιταχύνσεις,	παρατηρούνται	και	επιβραδύνσεις,	με	περιγραφή	 (π.χ.	
το	πέρασμα	από	το	ερειπωμένο	χωριό),	με	επιμήκυνση	της	χρονικής	διάρκειας	σε	
σχέση	 με	 την	 πραγματική	 (π.χ.	 το	 επεισόδιο	 με	 τον	 Αρμένη),	 με	 επανάληψη	
παρόμοιων	 σκηνών	 (π.χ.	 οι	 δύο	 απόπειρες	 απόδρασης	 και	 τα	 λόγια	 του	
αξιωματικού).	

Ως	προς	τη	χρονική	συχνότητα,	υπάρχει	σε	κάποια	σημεία	θαμιστική	αφήγηση	
(σ.	 188:	 «Από	 κείνο	 το	 βράδυ,	 κάθε	 νύχτα,	 ...	 “σκοποβολή	 κάνουνε”»,	 σ.	 195:	 «Κι	
όποιοι	από	μας	είχαν	βαρύ	πονόματο	...	και	τους	ξεπάστρευε»).	

Γενικά,	 ο	 αφηγητής	 δίνει	 χρονικούς	 και	 τοπικούς	 προσδιορισμούς,	 οι	 οποίοι	
κάνουν	 το	 κείμενο	 να	 μοιάζει	 με	 ένα	 δραματικό	 οδοιπορικό.	 Εντούτοις,	 δε	
συνάγεται	 με	 ακρίβεια	 ο	 χρόνος	 παραμονής	 στο	 κάθε	 μέρος,	 γιατί	 ο	 αφηγητής	

επικεντρώνει	το	ενδιαφέρον	του	στα	γεγονότα.	
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Η	πλοκή:	

Στοιχεία	πλοκής,	στην	πρώτη	ενότητα,	είναι:	α)	η	συμβουλή	του	γραμματικού,	η	
οποία	συντελεί	στην	προστασία	της	ζωής	του	πρωταγωνιστή,	β)	ο	χρηματισμός	των	
φρουρών	 για	 το	 νερό,	 γ)	 οι	 δύο	 μοιραίες	 απόπειρες	 απόδρασης,	 που	 συντελούν,	
ώστε	ο	πρωταγωνιστής	να	προετοιμάσει	πιο	προσεκτικά	τη	δική	του,	δ)	η	υπόδειξη	
του	 δεκανέα,	 που	 ανοίγει	 το	 δρόμο	 για	 την	 απόδραση	 του	 ήρωα.	 Οι	 δύο	
αποτυχημένες	 δοκιμές	 και	 η	 τρίτη	 επιτυχημένη	 παραπέμπουν	 σε	 παραδοσιακό	
στοιχείο	πλοκής,	αυτό	της	παράλληλης	δοκιμασίας	(Οδύσσεια,	δημοτικό	τραγούδι,	
παραμύθι).	Ομοιότητα	με	το	παραμύθι	παρουσιάζει	και	το	γεγονός	ότι	οι	δραπέτες	
είναι	 κάθε	 φορά	 δύο	 (επανάληψη	 του	 αριθμού).	 Οι	 δύο	 απόπειρες	 απόδρασης	
αποτελούν,	επίσης,	προσημάνσεις,	σύντομες	δηλαδή	νύξεις	για	κάτι,	του	οποίου	η	
σημασία	θα	φανεί	αργότερα.	 Έτσι	οι	 δύο	απόπειρες	προσημαίνουν	 την	απόδραση	
του	πρωταγωνιστή.	

Στη	 δεύτερη	 ενότητα,	 στοιχείο	 πλοκής	 είναι	 η	 αγωνία	 της	 αποκάλυψης,	 που	
συντελεί,	 ώστε	 οι	 φυγάδες	 να	 λαβαίνουν	 όλες	 τις	 απαραίτητες	 προφυλάξεις	 κατά	
την	πορεία	τους.	

	
Τα	πρόσωπα	και	η	δράση	τους:	

Η	δράση	κατά	τη	διάρκεια	της	αιχμαλωσίας	είναι	έντονη	και	υποκινείται	βασικά	
από	τους	Τούρκους,	ενώ	οι	αιχμάλωτοι	αντιμετωπίζουν	παθητικά	τα	μαρτύρια	που	
υφίστανται.	 Οι	 στρατιώτες	 τους	 ποδοπατούν	 και	 τους	 εκτελούν	 επιλεκτικά.	 Οι	
αξιωματικοί	 τους	 εξευτελίζουν,	 τους	 απειλούν	 και	 τους	 εκθέτουν	 σε	 διάφορες	
δοκιμασίες.	 Οι	 πολίτες	 τους	 μισούν	 και,	 όταν	 τους	 δίνεται	 η	 ευκαιρία,	 τους	
θανατώνουν.	 Ακόμα	 και	 οι	 χοτζάδες	 αντιμετωπίζουν	 με	 χαιρεκακία	 τα	 μαρτύριά	
τους.	Κάποια	πρόσωπα	όμως	ανάμεσα	στους	εχθρούς	διαφοροποιούνται,	δείχνουν	
συμπόνια	και	κάποτε	προσφέρουν	βοήθεια,	που	αποδεικνύεται	πολύτιμη.	

Η	 πορεία	 των	 αιχμαλώτων	 προς	 τα	 «τάγματα	 εργασίας»	 είναι,	 στην	
πραγματικότητα,	μία	πορεία	θανάτου.	Όποιος	είναι	αδύναμος	θανατώνεται	από	τον	
όχλο.	Όποιος	αρρωσταίνει	εκτελείται.	Η	δράση	των	αιχμαλώτων	περιορίζεται	έτσι	σε	
μία	 αμυντική	 στάση,	 στο	 να	 αποφεύγουν,	 όσο	 γίνεται,	 την	 έκθεση	 στον	 κίνδυνο.	
Προσπαθούν	να	ξεφύγουν	την	εκτέλεση	στη	φυλακή,	να	αντέξουν	την	πείνα	και	τη	
δίψα	 κατά	 την	 πορεία,	 να	 αποφύγουν	 την	 επιθετικότητα	 του	 πλήθους	 και	 να	
υπομείνουν	 τις	 δοκιμασίες	 στις	 οποίες	 υποβάλλονται.	 Η	 προσπάθειά	 τους	
επικεντρώνεται	μόνο	στην	 ικανοποίηση	 των	άμεσων	σωματικών	αναγκών	 τους	και	
ελάχιστοι	 αντιστέκονται	 (ο	 Αρμένης)	 ή	 αποτολμούν	 γενναίες	 πράξεις	 (οι	
Μαγνησαλήδες,	που	έσπασαν	το	κιούγκι,	αυτοί	που	επιχείρησαν	να	αποδράσουν,	ο	
αφηγητής	και	ο	σύντροφός	του	που	απέδρασαν).	Οι	κακουχίες	και	οι	στερήσεις	τούς	
οδηγούν	 σε	 σωματική	 εξαθλίωση.	 Αυτή	 φαίνεται	 από	 ενέργειες	 όπως:	α)	 σ.	 191:	
«μασούσαμε	τα	χλωρά	πούσια»,	β)	σ,	192:	«μα	όσοι	δεν	είχανε	πίνανε	το	κάτουρό	
τους»,	 γ)	 σ.	 192:	 «εκεί	 μέσα	 παίρναμε	 λάσπη	 και	 βυζαίναμε»,	 δ)	 σ.	 193:	
«σκορπίσαμε	στα	τρυγημένα	κλήματα	και	τρώγαμε	φύλλα	με	την	κουραμάνα»,	ε)	σ.	
196:	 «βρήκαμε	 μία	 γκορτσιά	 και	 πέσαμε	 στ'	 άγουρα	 γκόρτσα».	 Μεγαλύτερη	 από	
όλες	τις	δοκιμασίες	είναι	γι’	αυτούς	η	δίψα.	

Μετά	την	απόδραση,	η	δράση	επικεντρώνεται	στους	δύο	ήρωες.	Βασικό	στοιχείο	
της	δράσης	εδώ	είναι	η	συνεχής	μετακίνηση	των	ηρώων,	ιδιαίτερα	τη	νύχτα,	και	το	
κρύψιμό	 τους	 ή	 η	 πορεία	 τους	 μέσα	 από	 δύσβατα	 μέρη	 στη	 διάρκεια	 της	 μέρας.	
Κυριαρχούν	τα	μοτίβα	της	περιπλάνησης	και	της	αποκάλυψης.	Η	δράση	των	ηρώων	
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επικεντρώνεται	 αποκλειστικά	 στο	 να	 καταφέρουν	 να	 επιβιώσουν	 βαδίζοντας	
συνεχώς	μπροστά,	με	προορισμό	το	χωριό	τους,	και	χωρίς	να	έχουν	σαφή	αντίληψη	
για	το	μέγεθος	της	καταστροφής.	Θανάσιμοι	κίνδυνοι	γι'	αυτούς	είναι:	α)	τα	σκυλιά,	
που	προδίδουν	την	παρουσία	τους	(τα	σκυλιά	του	χωριού,	τα	σκυλιά	αποσπάσματος	
που	τους	καταδίωκε,	τα	σκυλιά	των	τσοπάνων,	το	σκυλί	του	κυνηγού,	τα	σκυλιά	του	
κοπαδιού),	β)	 η	συνάντηση	με	ανθρώπους,	που	σήμαινε	 κατάδοση	και	θάνατο	 (οι	
χωριάτες	 που	 τους	 καταδιώκουν,	 οι	 τσοπάνηδες	 που	 ντουφεκίζουν	 στον	 αέρα,	 η	
γυναίκα	 που	 έβοσκε	 γίδια,	 ο	 κυνηγός,	 ο	 κόσμος	 που	 βγαίνει	 από	 το	 τρένο),	 γ)	 η	
πείνα,	που	τους	εξουθενώνει	 (αναγκάζονται	να	φάνε	άγουρες	ελιές),	δ)	 τα	φυσικά	
εμπόδια	που	πρέπει	να	περάσουν	(ο	γκρεμός	με	το	ρέμα,	ο	ποταμός	Μαίανδρος).	

	
Η	ψυχολογία	των	προσώπων:	

Στο	πρώτο	κεφάλαιο,	είναι	έντονη	η	διάκριση	ανάμεσα	στις	δύο	ομάδες.	Η	πρώτη	
παρουσιάζεται	 ως	 ο	 απόλυτος	 εξουσιαστής	 της	 τύχης	 της	 δεύτερης.	 Οι	 Τούρκοι	
εκδηλώνουν	 απέναντι	 στους	 αιχμαλώτους	 ανελέητο	 μίσος	 και	 διάθεση	
αντεκδίκησης.	 Ακόμα	 και	 απλοί	 άνθρωποι	 μεταβάλλονται	 σε	 καταδότες	 και	
επίδοξους	φονιάδες.	Οι	διώκτες	δε	στοχεύουν	να	καταβάλουν	μόνο	το	σώμα	αλλά	
και	το	ηθικό	των	αιχμαλώτων.	Η	αγριότητα	των	ενστίκτων	προβάλλει	καθαρά,	παρά	
το	συγκρατημένο	και	ήρεμο	ύφος	της	αφήγησης.	

Το	μίσος,	 επομένως,	 είναι	 βασικό	 μοτίβο	 της	 πρώτης	 ενότητας	 του	 κεφαλαίου.	
Εκδηλώνεται:	α)	με	το	ξυλοκόπημα	και	το	ποδοπάτημα	των	φυλακισμένων	από	τους	
φρουρούς,	β)	 με	 τις	 εκτελέσεις,	γ)	 με	 τις	 απειλές	 του	αξιωματικού,	δ)	 με	 τη	 ρίψη	
αντικειμένων	ενάντια	στους	αιχμαλώτους,	ε)	με	την	ύπουλη	στάση	του	εφέ,	στ)	με	
την	 απάνθρωπη	 συμπεριφορά	 προς	 τους	 ανήμπορους	 που	 εκτελούνται,	 ζ)	 με	 τις	
φονικές	 διαθέσεις	 του	 πλήθους,	 η)	 με	 την	 επιβολή	 σωματικών	 και	 ηθικών	
βασανιστηρίων,	 θ)	 με	 τη	 χαιρεκακία	 των	 χοτζάδων,	 ι)	 με	 την	 καταλήστευση	 των	
αιχμαλώτων,	ια)	με	την	ανελέητη	στάση	απέναντι	στους	επίδοξους	δραπέτες,	ιβ)	με	
την	εκτέλεση	του	Αρμένη.	Ως	αιτία	του	μίσους	τους	και	της	επιθυμίας	αντεκδίκησης	
προβάλλουν	 οι	 Τούρκοι	 τις	 συμφορές	 που	 έπαθαν	 από	 τον	 ελληνικό	 στρατό	 στη	
διάρκεια	του	πολέμου	(σ.	195:	«Εσείς	που	τα	γκρεμίσατε,	να	τα	χτίσετε»).	Δείχνουν,	
επίσης,	ότι	θεωρούν	τους	Έλληνες	απειλή,	γιατί	φοβούνται	μήπως	επιστρέψουν.	Γι'	
αυτό	νιώθουν	ασφαλείς	μόνο	με	την	απόλυτη	εξόντωσή	τους	(σ.	191:	«φωνάζοντας	
πως	μία	μέρα	οι	 Γιουνάνηδες	πάλι	 θα	μας	 χαλάσουν»).	 Είναι	 χαρακτηριστική,	 στα	
σημεία	αυτά,	η	αντικειμενικότητα	του	αφηγητή,	που	παρουσιάζει	και	τις	απόψεις	
των	αντίπαλων	για	την	κατάσταση.	

Η	άλλη	πλευρά	παρουσιάζεται	εντελώς	αντιηρωική.	Οι	αιχμάλωτοι	προσπαθούν	
βασικά	 να	 επιβιώσουν.	 Έχουν	 να	 αντιμετωπίσουν	 σωματικά,	 ψυχικά	 και	 ηθικά	
βασανιστήρια.	Η	σωματική	στέρηση,	με	τη	μορφή	κυρίως	της	δίψας	και	της	πείνας,	
και	ο	φόβος	για	τη	ζωή	τους	οδηγούν	και	στην	ηθική	τους	εξαθλίωση.	

Ο	φόβος	είναι	το	συναίσθημα	που	φωλιάζει	από	την	αρχή	βαθιά	στην	ψυχή	τους	
(σ.	 188:	 «Εμείς	 φοβηθήκαμε	 πως	 θα	 μας	 χαλάσουν	 όλους»).	 Αποτελεί	 κυρίαρχο	
μοτίβο	 σε	 όλο	 το	 έργο.	 Προσπαθώντας	 να	 τον	 ξεπεράσουν,	 οι	 αιχμάλωτοι	
οδηγούνται	σε	παράλογες	ερμηνείες	της	κατάστασης	(σ.	188:	«λέγαμε:	"σκοποβολή	
κάνουνε"»).	Ο	φόβος	επιτείνεται:	α)	από	τις	απειλές	του	αξιωματικού	(σ.	188:	«Θα	
κοιτάξω	να	μη	μείνει	ούτε	σπόρος	από	σας»),	β)	από	την	επίθεση	του	πλήθους	στην	
αγορά	 (σ.	 188:	 «το	 τουρκομάνι	 που	 μας	 περίμενε,	 σαν	 το	 λεφούσι	 έπεσε	 απάνω	
μας»),	γ)	από	την	παρουσία	του	καταδότη	εφέ,	που	τους	καλεί	να	εμφανιστούν	(σ.	
189:	«Κι	εμείς	στη	γη	πέσαμε	να	μη	δώσουμε	γνωριμία»),	δ)	όταν,	κατά	την	πορεία,	
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συνειδητοποιούν	πως	δεν	πρέπει	να	μείνουν	πίσω,	γιατί	θα	τους	σκοτώσουν	οι	πο-
λίτες	(σ.	189:	«Όσοι	ήταν	ανήμποροι	κι	έμεναν	πίσω,	τους	τραβούσαν	οι	πολίτες	στο	
δάσος	 και	 τους	 καθάριζαν»),	 ε)	 όταν	 τους	 επιτίθενται	 οπλισμένοι	 πολίτες	 (σ.	 190:	
«Κυρ	λοχαγέ,	σε	σένα	κρεμόμαστε»),	στ)	 όταν	εκτελούνται	μπροστά	 τους	επίδοξοι	
δραπέτες	 (σ.	 193:	 «Οι	 σκοποί	 τούς	 έπιασαν	 μπροστά	 μας	 και	 τους	 σκότωσαν»,	 σ.	
195:	 «Να	 έτσι	 θα	 πάτε	 σκυλιά	 όσοι	 κάνετε	 αυτά,	 είπε	 και	 τους	 σκότωσε	 μπροστά	
μας»).	

Η	σωματική	εξαθλίωση	συνεπιφέρει	και	την	ηθική	κατάπτωση	των	αιχμαλώτων.	
Δίνεται	μεγαλύτερη	έμφαση	στη	δίψα	παρά	στο	θάνατο	που	κυριαρχεί	γύρω	τους.	Η	
ηθική	 τους	 χαλάρωση	 φαίνεται	 από	 το	 ότι	 προσπαθούν	 να	 επιβιώσουν	 με	 κάθε	
μέσο.	 Τα	 σημεία	 που	 το	 φανερώνουν	 είναι:	 α)	 Προσφέρουν	 χρήματα	 στους	
φρουρούς	για	να	πιουν	νερό,	ενώ	άλλοι	που	δεν	έχουν,	πεθαίνουν	από	δίψα	(σ.	190:	
«Λεφτά	έχουμε,	ας	δώσουμε	να	πιούμε»),	β)	Μαλώνουν	να	βγουν	αγγαρεία	για	να	
πιουν	νερό,	χωρίς	να	σέβονται	τους	νεκρούς	(σ.	192:	«Οι	συνοδοί	μας	είπανε	...	γιατί	
θα	 ‘πίνε	 νερό»),	 γ)	 Χτυπιούνται	 μπροστά	 στο	 συντριβάνι,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 τους	
αντιληφθούν	οι	φρουροί	και	να	σκοτωθούν	αρκετοί	(σ.	192:	«και	χτυπιόμαστε	ποιος	
θα	πρωτοπιεί»),	δ)	Ταπεινώνονται	 ικετεύοντας	τον	άκαρδο	χότζα	(σ.	192:	«κι	εμείς	
με	 φωνές	 τον	 παρακαλούσαμε»),	 ε)	 Ευχαριστούν	 το	 θεό	 που	 δεν	 είναι	 στη	 θέση	
άλλων	συμπατριωτών	τους	 (σ.	194:	«κι	ακούγοντας	από	μακριά	τα	μαρτύριά	τους,	
δοξάζαμε	το	Θεό»),	στ)	Ταπεινώνονται	παρακαλώντας	το	λοχαγό	 (σ.	194:	«κι	εμείς	
τον	παρακαλούσαμε	να	μας	βάλει	απ’	το	άλλο	μέρος	που	είχε	δέντρα»).	

Η	εξαθλίωση	είναι	τόση,	που	ο	αφηγητής	χρησιμοποιεί	για	τον	εαυτό	του	και	τους	
συντρόφους	 του	 τις	 παρομοιώσεις:	 «σαν	 τα	 πρόβατα	 στο	 μαντρί»,	 «σα	 να	 ‘μαστε	
ζωντόβολα».	Καθένας	φροντίζει	για	τον	εαυτό	του	(σ.	191:	«Ήπια,	ήπια	...	ο	αδερφός	
μου	 με	 τράβηξε	 να	 πιει,	 ρίχτηκαν	 κι	 οι	 άλλοι	 στον	 κουβά,	 το	 νερό	 χύθηκε»).	 Δεν	
υπάρχει	αλληλεγγύη	ανάμεσά	τους,	παρά	μόνο	μεταξύ	μικρών	ομάδων	αιχμαλώτων	
που	κατάγονται	από	τα	ίδια	χωριά.	Αυτό	φαίνεται	στην	αρχή,	όταν	από	τη	συμβουλή	
του	 γραμματικού	 επωφελούνται	 λίγοι.	 Φαίνεται	 επίσης	 και	 από	 την	 ομάδα	 των	
δώδεκα,	που	εκμεταλλεύεται	τις	καλές	της	σχέσεις	με	το	δεκανέα.	

Η	απόδραση	 των	δύο	συντρόφων	φανερώνει	 ότι	 οι	 δυο	 τους	 διατηρούν	ακόμα	
την	ανθρώπινη	αξιοπρέπεια,	την	ελπίδα	και	το	κουράγιο	τους,	σε	αντίθεση	με	τους	
υπόλοιπους,	που	δειλιάζουν	την	κρίσιμη	στιγμή.	

Μετά	 την	 απόδραση,	 οι	 δύο	 σύντροφοι	 διακατέχονται	 από	 αγωνία	 να	 μην	
αποκαλυφθούν,	 η	 οποία	 κλιμακώνεται	 όσο	 έχουν	 να	αντιμετωπίσουν	στην	πορεία	
τους	 εμπόδια.	 Μεταξύ	 τους	 αναπτύσσονται	 τώρα	 πιο	 στενοί	 συναισθηματικοί	
δεσμοί	 εξαιτίας	 του	 φόβου	 και	 της	 κοινής	 μοίρας	 (σ.	 197:	 «Τρομάξαμε·	 σμίξαμε	
κοντά	κοντά	τα	κορμιά	μας	και	βλέπαμε»).		
	
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 	 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 	

Η	περιπλάνηση	και	η	διαβίωση	σε	σπηλιές	

	

Στοιχεία	δομής:	

Βασική	 ιδέα	 του	 κεφαλαίου	 είναι	 ο	 αγώνας	 της	 επιβίωσης.	 Δομείται	 στους	
θεματικούς	άξονες	απόκρυψη-αποκάλυψη,	που	σημαίνουν,	αντίστοιχα,	επιβίωση	ή	
θάνατος.	Το	κύριο	θέμα	του	κεφαλαίου	είναι	η	διαβίωση	στις	σπηλιές.	Επικρατούν	
τα	 μοτίβα	 του	 φόβου	 και	 της	 αποκάλυψης,	 ενώ	 εμφανίζεται	 και	 το	 μοτίβο	 της	
παραπλάνησης,	 που	 θα	 κυριαρχήσει	 στο	 επόμενο	 κεφάλαιο.	 Σταθερό	 μοτίβο,	
επίσης,	 είναι	 και	 αυτό	 της	 πείνας,	 που	 αντικαθιστά	 το	 μοτίβο	 της	 δίψας	 του	
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προηγούμενου	κεφαλαίου.	Αντίθετα	από	 το	προηγούμενο	 κεφάλαιο,	 τα	 επεισόδια	
ακολουθούν	 μία	 διαδικασία	 βελτίωσης,	 με	 την	 παράθεση	 ενεργειών	 των	 δύο	
φυγάδων,	 που	 συντελούν	 προς	 αυτή	 την	 κατεύθυνση	 και	 σχετίζονται	 με	 την	
εξασφάλιση	κρυψώνας	και	τροφής.	Η	διαδικασία	βελτίωσης	όμως	διακόπτεται	στο	
τελευταίο	μέρος	του	κεφαλαίου,	όταν	οι	δύο	αυτοί	όροι,	απόλυτα	αναγκαίοι	για	την	
επιβίωση,	 δεν	 μπορούν	 πλέον	 να	 εξασφαλιστούν.	 Στοιχείο	 δομής	 στο	 κεφάλαιο	
είναι	η	επανάληψη	(που	αποτελεί	και	δομικό	στοιχείο	του	παραμυθιού).	
		
Οι	αφηγηματικοί	τρόποι:	

Στο	 κεφάλαιο	 κυριαρχεί	 η	 αφήγηση,	 που	 συνεχίζει	 να	 γίνεται	 σε	 πρώτο	 πλη-
θυντικό	πρόσωπο.	 Η	εστίαση	 είναι	εσωτερική.	 Οι	διάλογοι,	 επίσης,	 είναι	συχνοί.	
Διαμείβονται	 ανάμεσα	 στους	 δύο	 ήρωες	 (σ.	 200),	 ανάμεσα	 στους	 ήρωες	 και	 ένα	
γιουρούκη	(σ.	202)	και	στο	τελευταίο	μέρος	πάλι	ανάμεσα	στους	ήρωες	(σ.	205	και	
206).	Σηματοδοτούν	την	έναρξη	μίας	δράσης	(«Δεν	πάμε	να	στήσουμε	πόστο,	κι	άμα	
φύγει	 ο	 μυλωνάς	 να	 τον	 πατήσουμε;»,	 «Και	 δεν	 πάμε»),	 επιστρατεύονται	 για	
παραπλάνηση	(«Από	πού	είστε,	πατριώτες;»,	«Από	τη	Μακεδονία,	μουατζίρηδες...»),	
συντελούν	 στη	 διαγραφή	 των	 χαρακτήρων	 («Σύντροφε,	 δε	 βαστώ	 πια.	 Να	
σκοτώσουμε	 το	 μυλωνά;»,	 «Πάψε,	 μη	 θέλεις	 να	 χάσεις	 την	 ψυχή	 σου»),	 απο-
καλύπτουν	το	αδιέξοδο	(«Ή	θα	βρούμε	να	φάμε	ή	θα	τραβήξουμε	μες	στη	Σμύρνη,	
να	παραδοθούμε»,	«Όχι,	εγώ	δεν	παραδίνουμαι	σε	τούρκικα	χέρια.	Εδώ	μέσα,	στη	
σπηλιά	θα	πεθάνω»),	βοηθούν	στη	λήψη	κρίσιμων	αποφάσεων	(«Ε,	τότε	να	γίνει	ένα	
άλλο.	 Να	 κάνουμε	 τους	 Τούρκους	 και	 να	 κατέβουμε	 να	 πιάσουμε	 δουλειά...»,	
«Σύμφωνος»).	 Σε	 δύο	 περιπτώσεις	 η	 παράθεση	 σε	 ευθύ	 λόγο	 φράσεων	 που	
προφέρονται	από	εχθρούς	επηρεάζει	την	πλοκή	(σ.	204:	«Βάζω	στοίχημα,	εδώ	μέσα	
έχει	ακόμα	Γκιαούρηδες»,	σ.	205:	«Εδώ	έπρεπε	να	'ναι	τα	βόδια	μας»).	Ιδιαίτερα	στο	
τελευταίο	 μέρος,	 τα	 διαλογικά	 μέρη	 πυκνώνουν,	 αναδεικνύοντας	 τη	 δύσκολη	
κατάσταση	στην	οποία	έχουν	περιέλθει	οι	ήρωες.	

Τα	περιγραφικά	μέρη	του	δεύτερου	κεφαλαίου	είναι	περισσότερα	σε	σχέση	με	το	
πρώτο.	Τα	σημαντικότερα	είναι:	α)	η	περιγραφή	του	κατεστραμμένου	χωριού	με	τα	
παραβιασμένα	 σπίτια,	 τους	 ελάχιστους	 Τούρκους	 στην	 αγορά,	 το	 σχολείο	 γεμάτο	
από	 τα	 λάφυρα	 της	 λεηλασίας	 (σ.	 200).	 Οι	 εικόνες,	 χωρίς	 σχόλια,	 υποβάλλουν	 το	
κενό	 της	 απουσίας	 των	 Ελλήνων	από	 τις	 πατρογονικές	 τους	 εστίες,	 καθώς	 και	 την	
πίκρα	και	την	απελπισία	του	ήρωα,	β)	Η	λεπτομερής	περιγραφή	της	διάρρηξης	των	
μύλων,	κατά	 την	οποία	περιγράφεται	 το	εσωτερικό	 τους	με	 ιδιαίτερη	επιμονή	στα	
αντικείμενα	και	στα	τρόφιμα.	Και	στις	δύο	αυτές	περιγραφές	προηγείται	η	αναφορά	
στην	 προηγούμενη	 παρακολούθηση	 των	 κινήσεων	 των	 ιδιοκτητών	 τους	 από	 τους	
επίδοξους	 διαρρήκτες	 και	 στο	 τέλος	 η	 αναφορά	 στην	 παρακολούθηση	 των	
αντιδράσεών	 τους.	 Ιδιαίτερα	 αριστοτεχνική	 είναι	 η	 περιγραφή	 της	 διάρρηξης	 του	
δεύτερου	 μύλου,	 αναδεικνύοντας	 το	φόβο,	 που	 αποτελεί	 σταθερό	 μοτίβο	 του	 έρ-
γου,	αλλά	και	τη	δύναμη	του	ενστίκτου	αυτοσυντήρησης,	η	οποία	τον	υπερνικά,	γ)	Η	
αναλυτική	 περιγραφή	 της	 παραγωγής	 λαδιού	 με	 αυτοσχέδια	 μέσα,	 γεγονός	 που	
δείχνει	 την	 επινοητικότητα	 των	 ηρώων,	 η	 οποία	 συντελεί	 αποφασιστικά	 στην	
επιβίωσή	τους,	δ)	Η	σύντομη	αλλά	ωραία	περιγραφή	της	σπηλιάς	με	τις	αράχνες,	ε)	
η	συγκινητική	περιγραφή	του	αποχαιρετισμού.	

	
Η	λειτουργία	του	χρόνου	–	Ο	χώρος:	

Η	 χρονική	 σειρά	 είναι	 γραμμική,	 χωρίς	 αναχρονίες.	 Η	 χρονική	 διάρκεια	 των	
γεγονότων	εμφανίζει	μία	σχετική	επιτάχυνση	σε	σχέση	με	τον	πραγματικό	χρόνο,	με	
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ελλείψεις	 (σ.	 200:	 «και	 τον	 βάλαμε	 στη	 σπηλιά	 μας	 ...	 Μια	 μέρα...»,	 σ.	 201-202:	
«Εκεί	βραδιάζαμε	...	Μια	μέρα...»,	σ.	203:	«Μα	ο	μυλωνάς	έμενε	εκεί	...	Τέλος,	μία	
μέρα...»)	 και	 περιλήψεις	 (σ.	 203:	 «Σαν	 έφεξε	 η	 άλλη	 μέρα,	 πήραμε	 ψωμί	 και	
φύγαμε.	Έτσι	κάναμε	κοντά	μία	βδομάδα.	Δε	φάνηκε	τίποτα.	Ησυχάσαμε»,	σ.	204:	
«Τέσσερις	μήνες	σωστούς	ζήσαμε	εδώ	μέσα»).	Υπάρχουν	όμως	και	επιβραδύνσεις,	
με	 τις	 περιγραφές	 (π.χ.	 στα	 επεισόδια	 της	 διάρρηξης	 των	 μύλων).	 Ως	 προς	 τη	
χρονική	 συχνότητα,	 υπάρχει	 και	 στο	 κεφάλαιο	 αυτό	θαμιστική	 αφήγηση	 (σ.	 201:	
«Τη	 νύχτα	 μαγειρεύαμε	 στη	 σπηλιά	 και	ψήναμε	 ζυμαρόπιτες	 στη	 θράκα.	 Το	 πρωί	
παίρναμε	 	 το	 φαγί	 μας	 και	 τραβούσαμε	 στο	 δάσος.	 Εκεί	 βραδιάζαμε»).	 Ο	 χρόνος	
δηλώνεται	με	πολλούς	προσδιορισμούς	(«το	πρωί»,	«μία	μέρα»,	«ως	το	μεσημέρι»,	
«όλη	 τη	 νύχτα»,	 «κάθε	 μέρα»,	 «πενήντα	 μέρες»,	 «τέσσερις	 μήνες»),	 αλλά	 ο	
πραγματικός	 χρόνος	 παραμονής	 στις	 σπηλιές	 μπορεί	 να	 υπολογιστεί	 κατά	
προσέγγιση	(έξι	μήνες).	

Τα	γεγονότα	διαδραματίζονται	στην	ύπαιθρο,	στην	περιοχή	γύρω	απο	το	χωριό	
των	ηρώων.	Η	πατρική	τους	γη	έχει	μεταβληθεί,	μέσα	σε	λίγο	χρόνο,	σε	ένα	χώρο	
εχθρικό	 και	 επικίνδυνο.	 Η	 γνώση	 του	 όμως	 διευκολύνει	 τις	 κινήσεις	 τους	 και	
αποτελεί	 γι'	 αυτούς	 έναν	 ουσιαστικό	 παράγοντα	 επιβίωσης	 στο	 διάστημα	 που	
μένουν	εκεί.	Σκηνικο	της	δράσης	είναι	το	χωριό,	οι	σπηλιές,	οι	μύλοι,	 το	ρέμα,	το	
δάσος,	ο	ελαιώνας,	το	ξωκλήσι.	Αν	και	οι	ήρωες	είναι	δραπέτες,	κυκλοφορούν	συχνά	
στον	 ανοιχτό	 χώρο,	 συνήθως	 στο	 δάσος,	 απ’	 όπου	 «παραφυλάνε»	 και	
κατασκοπεύουν.	 Συχνά	 όμως	 κρύβονται	 για	 μέρες	 στη	 σπηλιά,	 όταν	 υπάρχει	
κίνδυνος	να	προδοθεί	η	παρουσία	τους.	
	
Η	δράση	και	η	πλοκή:	

Το	 δεύτερο	 κεφάλαιο	 είναι	 συντομότερο	 από	 το	 πρώτο	 και	 έχει	 πιο	
σφιχτοδεμένη	πλοκή	 και	εντονότερη	δράση,	 που	προκαλούνται	από	 την	πιεστική	
ανάγκη	επιβίωσης.	

Ως	 προς	 την	πλοκή,	 παρατηρείται	 γραμμική	 διαδοχή	 των	 γεγονότων.	 Στοιχεία	
πλοκής	 στο	 κεφάλαιο	 είναι:	α)	 η	 καταστροφή	 του	 χωριού,	 που	 ωθεί	 τους	 ήρωες	
στην	αναζήτηση	 τρόπου	επιβίωσης,	β)	 οι	αλλαγές	κρυψώνας,	που	συντελούν	στην	
προφύλαξή	τους,	γ)	οι	διαρρήξεις	των	μύλων	και	γενικά	οι	τρόποι	αντιμετώπισης	της	
πείνας,	δ)	η	απόφαση	χωρισμού	των	δύο	συντρόφων,	που	τους	δίνει	περισσότερες	
πιθανότητες	επιβίωσης	(τελικά,	γλιτώνει	ο	ένας	από	τους	δύο).	

Η	 δράση	 εντοπίζεται	 στην	 εύρεση	 κρυψώνας	 και	 στην	 εξασφάλιση	 τροφής.	
Βασικό	 στοιχείο	 επίσης	 που	 κινητοποιεί	 τη	 δράση	 είναι	 ο	 μόνιμος	 φόβος	
αποκάλυψης,	 που	ωθεί	 τους	 ήρωες	 να	 κρύβουν	 την	 παρουσία	 τους,	 να	 αλλάζουν	
κατάλυμα,	 να	 κατασκοπεύουν,	 να	παραπλανούν,	 να	 είναι,	 τέλος,	 έτοιμοι	 για	 κάθε	
ενέργεια,	 ακόμα	 και	 για	 το	 έγκλημα.	 Η	 δράση	 είναι	 αλυσιδωτή,	 με	 τη	 μορφή	
δηλαδή	 της	 δράσης-αντίδρασης	 (π.χ.	 κίνδυνος-αλλαγή	 καταλύματος,	 όξυνση	
πείνας-διάρρηξη	 μύλου).	 Χαρακτηριστική	 είναι,	 επίσης,	 η	 επανάληψη	 μορφών	
δράσης.	Τέτοιες	είναι:	α)	η	διάρρηξη	των	δύο	μύλων,	όπου	παρουσιάζεται	παρόμοια	
διαδικασία	 (κατασκόπευση,	 εισβολή	 από	 πλάγια	 είσοδο,	 φόβος	 που	 προκαλείται	
από	 το	νυχτοφάναρο	ή	 το	καλάθι	που	πέφτει,	περιγραφή	του	εσωτερικού	και	 των	
αντικειμένων,	 ασφάλιση	 των	 κλοπιμαίων,	 επιστροφή	 για	 κατασκόπευση),	 β)	 η	
απροσδόκητη	εμφάνιση	εχθρών,	γ)	οι	αλλαγές	κρυψώνας.	

Το	 πρόβλημα	 της	 πείνας	 λύνεται:	α)	 με	 τη	 συλλογή	 καρπών	 και	 τη	 δημιουργία	
αποθέματος	 (σ.	 200:	 «Μαζέψαμε	 όσο	 καρπό	 μπορούσαμε	 και	 τον	 βάλαμε	 στη	
σπηλιά	μας»,	σ.	 201:	«Άμα	είδαμε	ησυχία,	πήγαμε	στη	σπηλιά,	 να	συμμαζέψουμε	
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ό,τι	 είχαμε	πάρει	από	 το	μύλο»,	σ.	 203:	 «Τα	μαζέψαμε	όλα	 ...	Η	σπηλιά	μας	ήταν	
κοντά	στο	μύλο,	σιγά	σιγά	τ'	ανεβάσαμε»,	β)	με	τη	διάρρηξη	των	δύο	μύλων,	γ)	με	
την	επινόηση	παραγωγής	λαδιού	(σ.	204:	«Απ’	το	χωριό	...	κι	έμενε	το	λάδι».	

Η	ασφάλεια	ενός	καταλύματος	δεν	μπορεί	να	εξασφαλιστεί	μόνιμα	εξαιτίας	της	
παρουσίας	 εχθρών.	 Την	 επικινδυνότητα	 της	 διαμονής	 στην	 πρώτη	 σπηλιά	
σηματοδοτούν	δύο	επεισόδια:	α)	η	ξαφνική	εμφάνιση	του	γιουρούκη	και	ο	διάλογός	
του	με	τους	ήρωες	(σ.	202),	β)	η	υποψία	που	εκφράζει	ένα	μέλος	μίας	συντροφιάς	
γιουρούκηδων,	καθώς	οι	ήρωες	βρίσκονται	αθέατοι	μέσα	στον	ελαιώνα	(σ.	204).	Στο	
πρώτο	 επεισόδιο	 διαμείβεται	 ένας	 παραπλανητικός	 διάλογος.	 Οι	 ήρωες	 δίνουν	
ψεύτικα	στοιχεία	ταυτότητας.	Η	σκηνή	προκαλεί	φόβο,	γιατί	περιέχει	υπαινιγμό	του	
αφηγητή	 για	 τον	 τρόμο	 που	 δοκίμασε	 («μας	 κοίταξε	 καλά»)	 και	 τραγική	 ειρωνεία	
στα	 λόγια	 του	 γιουρούκη	 («τώρα	 έφυγαν	 οι	 Γκιαούρηδες»),	 Η	 προσποίηση	 των	
ηρώων	 ότι	 είναι	 Τούρκοι	 πρόσφυγες	 αποτελεί	 προσήμανση	 για	 την	 απόφαση	 των	
ηρώων	 να	 μεταμφιεστούν	 σε	 Τούρκους.	 Το	 δεύτερο	 επεισόδιο	 δηλώνει	 σοβαρό	
κίνδυνο.	Τα	λόγια	του	γιουρούκη	προκαλούν	φρίκη	(«Βάζω	στοίχημα,	εδώ	μέσα	έχει	
ακόμα	 Γκιαούρηδες»).	 Τη	 μετακίνηση	 και	 από	 τη	 δεύτερη	 σπηλιά	 προκαλεί	 ένα	
επεισόδιο	και	πάλι	με	γιουρούκηδες,	που	περνούν	από	εκεί	μπροστά	αναζητώντας	
τα	 βόδια	 τους	 (σ.	 205).	 Οι	 ήρωες	 είναι	 σε	 ετοιμότητα	 για	 επίθεση.	 Ο	 φόβος	 της	
κατάδοσης	 τους	 αναγκάζει	 να	 βρουν	 τρίτη	 σπηλιά,	 που	 και	 αυτή	 θα	 την	
εγκαταλείψουν	οριστικά:	α)	εξαιτίας	της	πείνας	(σ.	205:	«Στο	τέλος	μείναμε	νηστικοί.	
Το	 μάτι	 μας	 είχε	 θολώσει	 απ'	 την	 πείνα»)	 και	 β)	 εξαιτίας	 του	 φόβου	 της	
αποκάλυψης.	 Γνώριζαν	 ότι	 είχαν	 στενέψει	 τα	 περιθώρια	 γι'	 αυτούς,	 γιατί	 είχαν	
προκαλέσει	 πολλές	 υποψίες	 με	 τις	 διαρρήξεις	 των	μύλων,	 τις	 κλοπές	 καρπών,	 την	
αποκάλυψη	της	παρουσίας	τους	στο	γιουρούκη.	

Με	την	εξέλιξη	της	δράσης	παρατηρείται	κλιμάκωση	του	φόβου,	της	απελπισίας	
και	 του	 αδιεξόδου	 των	 συντρόφων,	 που	 πλέον	 αναγκάζονται	 να	 στραφούν	 σε	 μία	
λύση	 απελπισίας,	 τη	 μεταμφίεση.	 Υπάρχουν	 σημεία	 στη	 δράση	 στα	 οποία	
αποκαλύπτονται	 εσωτερικές	 συγκρούσεις:	 α)	 η	 πάλη	 ανάμεσα	 στο	 φόβο	 της	
σύλληψης	και	στην	τυραννία	της	πείνας	 («ψωμί	να	φάμε	κι	ας	πεθάνουμε»),	β)	 το	
δίλημμα	αν	πρέπει	να	παραμείνουν	ή	να	φύγουν	χωριστά	(«Παίρναμε	απόφαση	και	
μετανιώναμε·	 	 παίρναμε	 άλλη	 και	 πάλι	 ξαναμετανιώναμε»),	 γ)	 το	 δίλημμα	 του	
πρωταγωνιστή	 να	 ακολουθήσει	 το	 σύντροφό	 του	 ή	 να	φύγει	 μόνος	 του	 («Ανόητε,	
είπα	τότε	στον	εαυτό	μου,	κι	έκανα	να	τρέξω	πίσω	του.	Μα	η	καρδιά	μου	είπε	όχι»).	

Κάποιες	φράσεις	αποτελούν	προσημάνσεις	για	το	θάνατο	του	συντρόφου	(«Εδώ	
μέσα	 στη	 σπηλιά	 θα	 πεθάνω»,	 «Αν	 δεν	 μας	 έβρει	 κακό»,	 «Είπαμε	 πως	 δε	 θα	
ξανανταμώναμε»).		Η	τελευταία	φράση	του	κεφαλαίου	αποτελεί	προσήμανση	για	τη	
σωτηρία	του	πρωταγωνιστή	(«Πάντα	άκουα	την	καρδιά	μου,	το	συνήθιζα»).	

	
Η	διαγραφή	των	χαρακτήρων:		

Ενώ	 στο	 πρώτο	 κεφάλαιο	 παρατηρείται	 κάποια	 τυποποίηση	 και	 ομαδοποίηση	
στις	 συμπεριφορές	 και	 στους	 χαρακτήρες,	 στο	 δεύτερο	 οι	 χαρακτήρες	 των	 δύο	
συντρόφων	 διαγράφονται	 πιο	 ζωηρά.	 Και	 εδώ	 βέβαια	 παρατηρείται	 μία	 τάση	 για	
παρουσίαση	 κοινής	 στάσης	 και	 συμπεριφοράς,	 αλλά	 υπάρχουν	 σημεία,	 βασικά	
στους	διάλογους,	στα	οποία	διαγράφεται	ο	χαρακτήρας	του	καθενός.	

Μετά	 την	 απόδραση	 τους,	 οι	 δύο	 ήρωες	 προσπαθούν	 να	 ξαναβρούν	 την	
ανθρώπινη	αξιοπρέπειά	τους.	Στηρίζουν	πολλές	ελπίδες	στην	επιστροφή	στον	τόπο	
τους	και	αρχικά	το	ηθικό	τους	κάμπτεται,	όταν	διαπιστώνουν	την	καταστροφή	του	
χωριού	 τους.	 Αμέσως	 όμως	 αντιδρούν	 στη	 λύπη	 και	 στην	 απελπισία	 και	
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καταπιάνονται	 με	 το	 άμεσο	 πρόβλημα	 επιβίωσης.	 Αποδεικνύονται	 δραστήριοι	
(βρίσκουν	 αμέσως	 κατάλυμα)	 και	 προνοητικοί	 (αποθηκεύουν	 καρπό	 και	 αλεύρι,	
παίρνουν	μαζί	τους	από	το	χωριό	ή	από	τους	μύλους	διάφορα	χρήσιμα	αντικείμενα).	
Είναι	ψύχραιμοι	και	προχωρούν	σε	παράτολμες	πράξεις,	όταν	τους	πιέζει	η	πείνα	ή	
ο	 κίνδυνος	 αποκάλυψης	 (κάνουν	 διαρρήξεις	 μύλων,	 είναι	 έτοιμοι	 να	 επιτεθούν	
στους	 γιουρούκηδες).	 Είναι	 έξυπνοι	 και	 παίρνουν	 μέτρα	 προφύλαξης	
(παρακολουθούν	το	μυλωνά,	κρύβονται	τη	μέρα	στο	δάσος	για	να	μην	αποκλειστούν	
στη	 σπηλιά,	 κλέβουν	 καρπούς	 τη	 νύχτα,	 παραπλανούν	 το	 γιουρούκη,	 αλλάζουν	
κρυψώνες).	Είναι	επινοητικοί	 (παραγουν	λάδι	με	αυτοσχέδια	μέσα)	και	επιθυμούν	
να	 είναι	 ευπρεπείς	 και	 καθαροί	 (ξυρίζουν	 τα	 γένια,	 ζεματίζουν	 τις	 ψείρες).	 Τις	
περισσότερες	 φορές	 ενεργούν	 με	 ομοφωνία	 («Δεν	 πάμε	 να	 στήσουμε	 πόστο...;»,	
«Και	δεν	πάμε»).	Τους	διακρίνει	η	ευσέβεια	καα	η	πίστη	στο	Θεό	(κάνουν	το	σταυρό	
τους	πριν	διαρρήξουν	το	μύλο,	ευχαριστούν	το	Θεό	που	βρήκαν	τρόφιμα	στο	μύλο	
και	 έφαγαν,	 μπαίνουν	 στο	 ξωκλήσι	 να	 παρακαλέσουν	 για	 βοήθεια	 τους	 αγίους,	 ο	
πρωταγωνιστής	ψέλνει	από	μία	σύνοψη).	

Η	 ψυχολογία	 του	 φυγάδα	 και	 του	 παγιδευμένου	 παρουσιάζεται	 μέσα	 από	
αντιλήψεις	 και	 ενέργειες	 των	 ηρώων,	 που	 φανερώνουν	 την	 κυριαρχία	 του	
φαινομενικού	 πάνω	 στο	 πραγματικό.	 Οι	 ήρωες	 έχουν	 συνέχεια	 λανθασμένες	
εντυπώσεις,	ανησυχίες	και	φόβους	(«Μας	φάνηκε	πως	γλιτώσαμε	από	φυγόστρατοι	
και	γυρίζαμε	στα	σπίτια	μας»,	«ίοως	ακόμα	να	‘ναι	οι	δικοί	μας»,	«τον	περάσαμε	για	
αγροφύλακα»,	 «δεν	 κλείσαμε	 μάτι	 από	 φόβο	 μην	 έρτουν	 και	 μας	 πιάσουν»,	
«Πάγωσα.	 Ο	 "μυλωνάς",	 είπα	 μέσα	 μου»,	 «Ίσως	 να	 είδαν	 και	 πήγαν	 ίσια	 στο	
φρουραρχείο»).	

Στους	 διάλογους	 ο	 σύντροφος	 του	 πρωταγωνιστή	 εμφανίζεται	 πιο	 απο-
φασιστικός,	ανθεκτικός	και	άφοβος	(«Κι	από	δω	πρέπει	να	φύγουμε».	«Όχι,	εγώ	δεν	
παραδίνουμαι	 σε	 τούρκικα	 χέρια.	 Εδώ	 μέσα,	 στη	 σπηλιά	 θα	 πεθάνω»,	 «Άι,	 πάμε	
τώρα,	 γιατί	 αδυνατίσαμε»).	 Είναι	 όμως	πιο	 θεοφοβούμενος	από	 το	 σύντροφό	 του	
και	δεν	ανέχεται	η	συνείδησή	του	το	φόνο,	αφού	δεν	πρόκειται	για	άμυνα	(«Πάψε,	
μη	θέλεις	να	χάσεις	την	ψυχή	σου»).	Αντίθετα,	ο	πρωταγωνιστής	παρουσιάζεται	πιο	
συμβιβαστικός	 και	 με	 λιγότερες	 αντοχές	 από	 το	 σύντροφό	 του	 («Καλά,	 ας	 γίνει	
έτσι».	 «Ή	 θα	 βρούμε	 να	 φάμε	 ή	 θα	 τραβήξουμε	 στη	 Σμύρνη,	 να	 παραδοθούμε»).	
Πιστεύει,	 επίσης,	στη	μοίρα,	 χαρακτηριστικό	 του	απλοϊκού,	 λαϊκού	ανθρώπου	 («Κι	
ό,τι	μας	είναι	γραμμένο	θα	γίνει»).	Είναι	όμως	πιο	εφευρετικός	και	δική	του	είναι	η	
ιδέα	 να	 μεταμφιεστούν	 σε	 Τούρκους	 («Να	 κάνουμε	 τους	 Τούρκους	 και	 να	 κατέ-
βουμε	να	πιάσουμε	δουλειά»).	
	
Ο	συναισθηματικός	κόσμος	των	ηρώων:	

Τα	 συναισθήματα	 των	 ηρώων	παρουσιάζονται	 είτε	 άμεσα	 είτε	 έμμεσα,	 από	 τις	
πράξεις	και	τη	συμπεριφορά	τους.	Η	αγάπη	για	τον	τόπο	τους	εκδηλώνεται	από	τα	
κλάματα	 χαράς,	 όταν	 αντικρίζουν	 στο	 ύψωμα	 το	 χωριό	 τους.	 Τα	 αναμμένα	φώτα,	
που	 φανερώνουν	 ανθρώπινη	 παρουσία,	 τους	 δημιουργούν	 την	 ψευδαίσθηση	 ότι	
τους	περιμένουν	οι	 δικοί	 τους,	 καθώς	αυτοί	 επιστρέφουν	 κουρασμένοι	 ταξιδιώτες	
στο	 σπίτι.	 Όμως	 η	 νυχτερινή	 περιήγηση	 στο	 χωριό	 διαλύει	 τις	 ψευδαισθήσεις.	 Η	
χαρά	γίνεται	 λύπη	και	απόγνωση.	Δε	βρίσκουν	κανένα	 ίχνος	 των	δικών	 τους,	ούτε	
καν	κάποια	αντικείμενα	ή	χρήματα,	χρήσιμα	στις	δραματικές	αυτές	περιστάσεις.	Η	
δυστυχία	τους	εκδηλώνεται	και	πάλι	με	κλάματα	το	πρωί	που	συναντιούνται.	

Η	σκηνή	στο	ξωκλήσι	φανερώνει	την	απομόνωση	και	την	ανάγκη	για	βοήθεια	και	
επικοινωνία.	Ελπίζουν	να	νιώσουν	την	παρουσία	κάποιου	αγίου	να	τους	εμψυχώνει,	
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αλλά	 συνειδητοποιούν	 και	 πάλι	 μέσα	 στο	 κατεστραμμένο	 ξωκλήσι	 την	 απόλυτη	
μοναξιά	τους.	

Το	μόνιμο	συναίσθημα	που	τους	διακατέχει	είναι	ο	φόβος.	Ο	ήρωας	φεύγει	από	
το	χωριά	«με	το	φόβο	συντροφιά».	Μετά	τη	συζήτηση	με	το	γιουρούκη	επιστρέφουν	
στη	 σπηλιά	 «συλλογισμένοι»	 και	 μένουν	 το	 βράδυ	 άγρυπνοι	 («Όλη	 τη	 νύχτα	 δεν	
κλείσαμε	μάτι	από	φόβο	μην	έρτουν	και	μας	πιάσουν,	απάνω	στον	ύπνο»).	Μετά	τη	
διάρρηξη	 του	 δεύτερου	 μύλου	 κρύβονται	 όλη	 τη	 μέρα	 από	 φόβο	 στη	 σπηλιά	 και	
έπειτα	 την	 εγκαταλείπουν	 για	 μία	 βδομάδα.	 Τα	 λόγια	 του	 γιουρούκη,	 που	
υποψιάζεται	 την	 παρουσία	 Γκιαούρηδων,	 τους	 γεμίζουν	 τρόμο	 και	 αλλάζουν	
κατάλυμα	 («Ούτε	 φάγαμε	 εκείνο	 το	 βράδυ.	 Γείραμε	 με	 την	 έννοια	 πως	 θα	
πιαστούμε»).	 Η	 παρουσία	 γιουρούκηδων	 κοντά	 στη	 σπηλιά	 τους	 τρομάζει	 και	
αλλάζουν	 για	 δεύτερη	 φορά	 κρυψώνα,	 όπου	 μένουν	 κρυμμένοι	 για	 πολλές	 μέρες	
(«Δέκα	μέρες	περάσανε,	κι	απ’	το	φόβο	μας	δεν	είχαμε	βγει	έξω»).	

Ο	 στενός	 συναισθηματικός	 δεσμός	 που	 έχει	 αναπτυχθεί	 ανάμεσα	 στους	 δύο	
συντρόφους	 έπειτα	 από	 τόσες	 κοινές	 δοκιμασίες	 εκδηλώνεται	 όταν	 πρέπει	 να	
πάρουν	 την	 οριστική	 απόφαση	 για	 τον	 αποχωρισμό	 τους.	 Τα	 λόγια	 του	 αφηγητή	
αποκαλύπτουν	 τη	 σύγκρουση	 ανάμεσα	 στην	 επιθυμία	 να	 μη	 χωριστούν	 και	 στην	
πιεστική	ανάγκη	για	μία	τελευταία	προσπάθεια	σωτηρίας	(«Παίρναμε	απόφαση	και	
μετανιώναμε·	 παίρναμε	 άλλη	 και	 ξαναμετανιώναμε»).	 Μετά	 το	 ξύρισμα,	 δίνουν	
κουράγιο	ο	ένας	στον	άλλο	ότι	 το	σχέδιό	 τους	θα	πετύχει	 («Ίδιος	Μεμέτης	είσαι»,	
«Κι	εσύ	σαν	Τουρκοκρητικός	μοιάζεις»).	Η	σκηνή	του	αποχαιρετισμού	αποκαλύπτει,	
επίσης,	 την	 αγάπη	 και	 τη	 συντροφικότητα	 που	 νιώθουν	 ο	 ένας	 για	 τον	 άλλο	
(«Πιάσαμε	 τα	 χέρια	 και	 δεν	 τ'	 αφήναμε.	 Είπαμε	 πως	 δε	 θα	 ξανανταμώναμε.	
Κλάψαμε	 και	 συχωρεθήκαμε»).	 Η	 εκδήλωση	 των	 συναισθημάτων	 με	 το	 κλάμα	
δείχνει	την	απλότητα	του	λαϊκού	ανθρώπου.	
	
Τ Ρ Ι Τ Ο 	 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 	

Η	μεταμφίεση	και	η	εργασία	κοντά	στους	Τούρκους	

	

Στοιχεία	δομής:	Θεματικοί	άξονες	–	Θέματα	και	μοτίβα.	

Βασική	 ιδέα	 και	 αυτού	 του	 κεφαλαίου	 είναι	 η	 απεγνωσμένη	 προσπάθεια	
σωτηρίας.	Εισάγεται	όμως	ένα	νέο	στοιχείο	πλοκής,	η	μεταμφίεση.	 Έτσι,	η	βασική	
ιδέα	δομείται	στους	θεματικούς	άξονες	φαινομενικό-πραγματικό.	Ο	ήρωας,	 χωρίς	
το	 σύντροφό	 του	 πλέον,	 θα	 υποδυθεί	 τον	 Τούρκο	 και	 θα	 βρει	 εργασία,	 για	 να	
μπορέσει	 να	 επιβιώσει.	Η	 μεταμφίεση,	 επομένως,	 σε	 Τούρκο	 και	 η	 εργασία	 στη	
στάνη	του	Χατζη-Μεμέτη	αποτελούν	το	κύριο	θέμα	του	κεφαλαίου.	Άλλα	βασικά	
θέματα	είναι:	α)	η	δοκιμή	της	μεταμφίεσης	μέσω	των	εμφανίσεων	σε	Τούρκους	και	
β)	 η	 δοκιμασία	 της	 υπόκρισης	 του	 μωαμεθανού	 μέσω	 της	 μίμησης	 των	
θρησκευτικών	 εθίμων.	 Διακρίνονται	 τα	 μοτίβα	 της	 μεταμφίεσης	 και	 της	
παραπλάνησης,	της	επαναλαμβανόμενης	
δοκιμής-δοκιμασίας	 και	 της	 παράλληλης	 δοκιμασίας.	 Εξακολουθούν,	 επίσης,	 να	
κυριαρχούν	τα	μοτίβα	του	φόβου	και	της	αποκάλυψης.	
	
Διάρθρωση	ενοτήτων:		

Το	 κεφάλαιο	 έχει	 μεγαλύτερη	 έκταση	 από	 τα	 προηγούμενα	 και	 μπορεί	 να	
χωριστεί	σε	τρεις	νοηματικές	ενότητες:	

1η	 ενότητα	 («Και	 βάδισα	 ελεύθερα	 ...	 μες	 στα	 λιόδεντρα»):	 Η	 δοκιμή	 της	
μεταμφίεσης	μέσω	της	επαφής	με	Τούρκους.	
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2η	ενότητα	 («Σα	 ζύγωσα	κοντά	 ...	πιάστηκαν	στα	 χωρατά»):	Η	έναρξη	εργασίας	
του	μεταμφιεσμένου	στη	στάνη	του	Χατζη-Μεμέτη.	

3η	 ενότητα	 («Από	 τότε	 πέρασε	 καιρός	 ...	 Πρώτα	 να	φέρω	 την	 αδελφή	 μου	 και	
βλέπουμε»):	 Η	 αγωνία	 της	 αποκάλυψης	 εξαιτίας	 της	 άγνοιας	 των	 θρησκευτικών	
εθίμων.	

Βασικά	στοιχεία	δομής	του	κεφαλαίου	είναι	η	επανάληψη,	καθώς	και	η	αντίθεση	
εξαιτίας	της	διάστασης	φαινομενικού	και	πραγματικού.	

	
Ο	αφηγητής	–	Η	αφήγηση	και	η	περιγραφή:	

Ο	 αφηγητής,	 που	 χωρίζεται	 από	 το	 σύντροφό	 του,	 μένει	 πλέον	 μόνος	 να	
αντιμετωπίσει	 τις	 δυσκολίες.	 Το	 πρώτο	 πληθυντικό	 πρόσωπο	 αλλάζει	 στο	 εξής	σε	
πρώτο	 ενικό,	 μέχρι	 το	 τέλος	 του	 μυθιστορήματος.	Η	 εστίαση	 είναι	 εσωτερική.	 Η	
αφήγηση	 περιορίζεται	 στην	 απλή	 καταγραφή	 γεγονότων	 και	 καταστάσεων.	 Σε	
κάποια	 σημεία	 όμως	 ο	 αφηγητής	 εκφράζει	 μία	 σύντομη	 γνώμη	 («Πλούσιος	
άνθρωπος,	μου	φάνηκε,	όπως	καθόταν	στη	σέλα	του»),	αιτιολογεί	τα	λόγια	και	τις	
ενέργειές	του	(«...και	δεν	ήθελα	να	μείνω	μ'	αυτούς,	γιατί	ήταν	έξυπνοι	άνθρωποι·	
ήθελα	 Τούρκους	 που	 τους	 ήξερα»,	 «Μην	 παίρνεις	 κόπο,	 αφεντικό,	 για	 μένα,	 του	
λέω,	 από	 φόβο,	 μην	 τύχει	 στα	 Θείρα	 και	 με	 γνωρίσει	 κανείς»,	 «Πενήντα	
μπαγκανότες,	 του	λέω,	 για	 τους	δύο	μήνες·	 κι	 εγώ	δεν	ήθελα	παρά	μόνο	 το	ψωμί	
μου»)	 ή	 περιγράφει	 συνοπτικά,	 με	 άμεσο	 ή	 έμμεσο	 τρόπο,	 τα	 συναισθήματά	 του	
(«Από	το	φόβο	δεν	μπορούσα	να	τον	δω	στα	μάτια»,	«Άμα	τους	είδα,	κέρωσα».	«Τα	
‘βγαλα	 και	 τ’	 απόθεσα	 στην	 άκρη,	 έτοιμος	 να	 τ'	 αρπάξω	 και	 να	 φύγω»,	 «Από	 το	
φόβο	μου	δεν	έκλεισα	μάτι»,	«Το	βουητό	τους	μ'	ανατρίχιαζε»).	

Οι	περιγραφές	στο	κεφάλαιο	είναι	σύντομες,	όπως	για	παράδειγμα:	α)	η	σκηνή	
της	πρώτης	συνάντησης	με	το	Χατζη-Μεμέτη	(σ.	214:	«Κοντά	το	μεσημέρι	...	και	λέει	
στο	Χασάν»),	β)	η	σκηνή	της	προετοιμασίας	για	το	φαγητό	(σ.215:	«Ύστερα	είπε	στις	
γυναίκες	 ...	δίχως	να	τρώγει»),	γ)	η	σκηνή	του	βραδινού	φαγητού	την	πρώτη	μέρα	
του	 Ραμαζανιού	 (σ.	 219:	 «Τα	 μεσάνυχτα	 ...	 να	 σιγοτρώμε»),	 δ)	 η	 σκηνή	 του	
προσκυνήματος	 (σ.	 220:	 «Εγώ	 έφυγα	 ...	 ό,τι	 έκαναν»),	 ε)	 η	 σκηνή	 της	 γιορτινής	
ατμόσφαιρας	στα	Θείρα	(σ.	222:	«Παντού	ήταν	όμορφα	...	το	κουράγιο	μου»)	κ.α.	

	
Οι	διάλογοι	και	η	λειτουργία	τους:	

Χαρακτηριστικό	είναι	ότι	αυξάνονται	τα	διαλογικά	μέρη.	Οι	διάλογοι	πυκνώνουν,	
γιατί	 ο	 ήρωας	 δε	 ζει	 πλέον	 κρυμμένος,	 αλλά	 μετά	 τη	 μεταμφίεσή	 του	 εντάσσεται	
στην	τουρκική	κοινωνία,	έρχεται	σε	επαφή	με	ανθρώπους	και	διαλέγεται	μαζί	τους.	
Οι	διάλογοι	δίνουν	έμφαση	στο	δραματικό	στοιχείο.		

Στην	πρώτη	ενότητα,	 ο	ήρωας	υπερνικά	 το	φόβο	και	βγαίνει	στον	 κόσμο	με	 το	
νέο	 του	 πρόσωπο.	 Επιδίωξή	 του	 είναι	 να	 δοκιμάσει	 την	 πειστικότητα	 της	
μεταμφίεσής	 του.	 Γενικά,	 οι	 ερωτήσεις	 στους	 διαλόγους	 της	 πρώτης	 ενότητας	
αφορούν	 την	 καταγωγή,	 τον	 τόπο	 προέλευσης	 και	 τον	 προορισμό	 του	 ξένου.	 Οι	
διάλογοι	παραπέμπουν	στα	αφηγηματικά	σχήματα	 του	παραμυθιού.	Προβάλλεται	
το	μοτίβο	 της	 δοκιμής,	 που	 διαγράφει	 παραστατικά	 τον	 κίνδυνο	 που	 απειλεί	 τον	
ήρωα	 με	 το	 παραμικρό	 λάθος,	 δημιουργώντας	 αγωνία.	 Παρουσιάζεται,	 επίσης,	 η	
διαδικασία	εγκλιματισμού	του	ήρωα	στην	πλαστή	του	ταυτότητα.	

Στο	 διάλογο	 με	 τους	 ανθρώπους	 του	 μαντριού	 έξω	από	 το	 Τσιπνί	 (σ.	 212-213),	
κυριαρχεί	ο	αμφίσημος	λόγος	(«Δεν	έκλεψα	μα	σκότωσα»).	

Στη	δέυτερη	 ενότητα,	 ο	 ήρωας	διαλέγεται	 με	 τους	Αρβανίτες,	 με	 το	βοσκό	 του	
αφεντικού	 και	 κυρίως	 με	 το	 ίδιο	 το	 αφεντικό.	 Στην	 ενότητα	 αυτή,	 οι	 διάλογοι	
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διαγράφουν	 τους	 χαρακτήρες	 και	 παρουσιάζουν	 παραστατικά	 την	 ψυχολογία	 του	
ήρωα,	αναδεικνύοντας	την	εσωτερική	του	σύγκρουση.	Υπάρχει	και	εδώ	αμφίσημος	
λόγος	 («Ναι,	 έφυγαν,	 ας	 μη	 μιλάμε	 γι’	 αυτούς»,	 «Για	 δυο	 μήνες	 να	 γνωριστούμε	
καλύτερα,	και	μετά	βλέπουμε»).	

Στην	τρίτη	ενότητα,	κυριαρχούν	οι	διάλογοι	του	ήρωα	με	το	αφεντικό	του.	Στην	
ενότητα	αυτή,	οι	διάλογοι	αποδίδουν	τη	συναισθηματική	προσέγγιση	του	ήρωα	με	
το	αφεντικό	του,	αλλά	και	την	κορύφωση	της	εσωτερικής	σύγκρουσης.	

	
Ο	τόπος	και	ο	χρόνος:	

Η	 χρονική	 σειρά	 είναι	 και	 στο	 κεφάλαιο	 αυτό	 γραμμική.	 Υπάρχει	 μόνο	 μία	
σύντομη	αναδρομή	στο	παρελθόν	(«αναθυμόμουν	τις	δικές	μας	μεγαλοσκόλες	και	
τα	μάτια	μου	βούρκωσαν»).	Ως	προς	τη	χρονική	διάρκεια,	υπάρχουν	στο	κεφάλαιο	
αυτό	 πολλές	 επιβραδύνσεις:	 α)	 με	 την	 επανάληψη	 πανομοιότυπων	 σκηνών	
χαιρετισμού	 με	 Τούρκους,	 β)	 με	 την	 επιμήκυνση	 του	 χρόνου	 κατά	 την	 αφήγηση	
διάφορων	 επεισοδίων.	 Αντίθετα,	 σε	 κάποια	 σημεία	 της	 αφήγησης	 υπάρχει	
επιτάχυνση	με	ελλείψεις,	καθώς	ο	αφηγητής	παραλείπει	εντελώς	γεγονότα,	καθώς	
και	με	περιλήψεις.		

Σκηνικό	της	δράσης	είναι	η	ύπαιθρος,	οι	στάνες,	η	δημοσιά,	το	σπίτι	και	το	κτήμα	
του	 Χατζη-Μεμέτη,	 η	 αγορά	 στα	 Θείρα,	 το	 καφενείο.	 Ο	 ήρωας	 περιφέρεται	 στον	
ανοιχτό	χώρο,	αλλά	προσπαθεί	να	αποφύγει	την	πόλη	(την	αγορά	και	τα	καφενεία	
της),	γιατί	φοβάται	μήπως	αναγνωριστεί.	

	
Η	δράση	και	η	πλοκή:	

Η	 πλοκή	 ακολουθεί	 και	 εδώ	 γραμμική	 πορεία,	 με	 τα	 γεγονότα	 να	 εκτίθενται	
σύμφωνα	με	τη	χρονική	και	λογική	τους	σειρά.	Στοιχεία	πλοκής	στο	κεφάλαιο	αυτό	
είναι:	α)	η	μεταμφίεση,	που	προωθεί	το	μύθο	και	συντελεί	στη	διάσωση	του	ήρωα,	
β)	 η	 εύρεση	 εργασίας,	 που	 συντελεί	 στην	 καλυτέρευση	 των	 συνθηκών	 ζωής	 του	
ήρωα	 και	 ανοίγει	 το	 δρόμο	 για	 τη	 διαφυγή	 του,	 γ)	 η	 είδηση	 του	 θανάτου	 του	
συντρόφου	 του,	 που	 βοηθά	 στη	 λήψη	 περισσότερων	 μέτρων	 προφύλαξης	 από	
μέρους	 του,	ώστε	 να	αποφύγει	 την	 ίδια	«διαδικασία	θανάτου»,	δ)	 η	πρόταση	 του	
Χατζη-Μεμέτη	 να	 παντρευτεί	 την	 ανιψιά	 του,	 που	 αναγκάζει	 τον	 ήρωα	 να	
αποφασίσει	την	αναχώρησή	του	από	το	κτήμα,	ε)	 το	εύρημα	της	αδελφής	από	την	
Προύσα,	που	θα	αποτελέσει	τη	δικαιολογία	για	την	αναχώρηση.	

Ιδιαίτερα	 η	 είδηση	 του	 θανάτου	 του	 συντρόφου	 σηματοδοτεί:	 α)	 εσωτερική	
σύγκρουση	του	ήρωα,	όταν	πληροφορείται	το	νέο,	β)	κλιμάκωση	του	φόβου,	καθώς	
ο	ήρωας	βιώνει	 την	 ίδια	«διαδικασία	θανάτου»	και	φοβάται	πως	θα	αποκαλυφθεί	
από	την	ίδια	αιτία,	γ)	παράταση	της	παραμονής	στο	κτήμα,	αφού	δεν	ισχύει	πλέον	η	
συμφωνία	 συνάντησης	 με	 το	 σύντροφό	 του,	 δ)	 μεγαλύτερη	 προσοχή	 του	 ήρωα,	
ώστε	να	απόφυγει,	τα	ίδια	λάθη,	ε)	ευχέρεια	χρόνου	να	αναπτύξει	περισσότερο	τις	
καλές	του	σχέσεις	με	το	αφεντικό	του,	ώστε	εκείνος	να	του	προσφέρει	μεγαλύτερη	
διευκόλυνση	στη	φυγή	του	(του	βγάζει	διαβατήριο).	

Η	 δράση	 στο	 κεφάλαιο	 αυτό	 είναι	 πιο	 έντονη.	 Επηρεάζεται	 κυρίως	 από	 τη	
μεταμφίεση	του	ήρωα	και	τα	μέτρα	που	παίρνει	αυτός	για	να	αποφύγει	τον	κίνδυνο	
της	αποκάλυψης.	Η	μεταμφίεση	αφορά:	α)	την	αλλαγή	της	εξωτερικής	εμφάνισης,	β)	
την	υπόκριση	άλλου	θρησκεύματος	και	εθνότητας.	

	
Η	μεταμφίεση:	αντιθέσεις,	εσωτερικές	συγκρούσεις,	τραγική	ειρωνεία.	
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Η	 μεταμφίεση	 δεν	 είναι	 απλά	 μία	 αλλαγή	 ρούχων.	 Αλλάζει	 παράλληλα	 όλη	 η	
προσωπικότητα	 για	 να	 προσαρμοστεί	 στο	 νέο	 πρόσωπο.	 Στη	 συγκεκριμένη	
περίπτωση,	αλλάζουν	και	η	θρησκεία	και	η	εθνότητα.	Ο	ήρωας	πρέπει	να	προσέχει	
τα	 λόγια,	 τις	 συνήθειες,	 τη	 συμπεριφορά	 του,	 να	 «μεταμφιέζει»	 ακόμα	 και	 τα	
συναισθήματά	του,	γιατί	η	ζωή	του	εξαρτάται	από	την	επιτυχία	της	μεταμφίεσης.	

Βασικά	λοιπόν	στοιχεία	της	μεταμφίεσης	είναι	η	προσποίηση,	η	παραπλάνηση,	η	
απάτη.	 Ο	 ήρωας	 αναγκάζεται	 να	 πει	 ψέματα	 για	 την	 καταγωγή,	 τη	 θρησκεία,	 το	
όνομά	του,	την	ιδιαίτερη	πατρίδα	του.	Πρέπει	να	κατηγορεί	τους	ομοεθνείς	του	και	
να	προσποιείται	πως	χαίρεται	για	τη	συμφορά	τους.	Υποκρίνεται	πως	πιστεύει	στη	
δύναμη	 του	Αλλάχ,	 νηστεύει,	προσεύχεται	 κατά	 το	μουσουλμανικό	 τρόπο.	Φοράει	
τούρκικα	ρούχα	και	φέσι.	Είναι,	γενικά,	αναγκασμένος	να	κρύβει	τη	συμφορά	και	τη	
δυστυχία	του	και	να	υποδύεται	το	φτωχό	Τούρκο	πρόσφυγα,	που	εργάζεται	για	να	
εξασφαλίσει	την	επιβίωσή	του.	

Η	 κατάσταση	αυτή	 δημιουργεί	 πολλές	αντιθέσεις	 και	εσωτερικές	 συγκρούσεις.	
Αντιθέσεις	 δημιουργούνται	 ανάμεσα	 στο	 φαινομενικό	 και	 στο	 πραγματικό.	 Ο	
ήρωας,	 δηλαδή,	 παρουσιάζεται	 άλλος	 από	 αυτό	 που	 είναι,	 με	 σκοπό	 την	
παραπλάνηση.	 Κάνει,	 επίσης,	 άλλο	 από	 αυτό	 που	 επιθυμεί,	 από	 «ανάγκη	 η	 από	
φόρο.	Ετσι:	α)	Λέει	πως	είναι	ξένος,	ενώ	είναι	ντόπιος	(«Σας	παρακαλώ,	είπα,	είμαι	
ξένος»),	β)	κάνει	πως	δεν	ξέρει	τον	τόπο,	ενώ	τον	ξέρει	πολύ	καλά	(«έκανα	πως	δεν	
ξέρω	 τον	 τόπο	 και	 τον	 ρωτούσα	 να	 μου	 πει»),	 γ)	 αν	 και	 δεν	 έχει	 συγκεκριμένο	
προορισμό,	βαδίζει	γρήγορα	σαν	να	έχει	κάπου	να	πάει	(«προχωρούσα	γρήγορα,	σα	
να	 βιαζόμουν	 να	φτάσω	σπίτι	 μου»),	δ)	 ενώ	 πρέπει	 κάπου	 να	 διανυκτερεύσει,	 δε	
δέχεται	 την	 προσφορά	 του	 παλιού	 γείτονα	 («Κι	 έφυγα,	 γιατί	 άλλοτες	 ήμαστε	
κοντογειτόνοι	 και	 φοβόμουν	 μη	 με	 γνωρίσει»),	ε)	 παζαρεύει	 την	 αμοιβή	 του,	 ενώ	
στην	πραγματικότητα	 το	μόνο	που	θέλει	 είναι	 το	 καθημερινό	ψωμί,	στ)	 ξυρίζει	 το	
στήθος	 του,	 ενώ	 το	 απεχθάνεται,	 ζ)	 πηγαίνει	 αναγκαστικά	 στα	 Θείρα,	 ενώ	 δεν	 το	
θέλει	 («Και	 χωρίς	 να	 το	 θέλω,	 ξεκινήσαμε	 για	 τα	 Θείρα»),	 η)	 προσποιείται	 τον	
στεναχωρημένο	 που	 δεν	 προσκύνησε	 στο	 τζαμί,	 ενώ	 στην	 πραγματικότητα	 είναι	
ανακουφισμένος	 («Εγώ	 του	 είπα,	 κάνοντας	 το	 στεναχωρημένο:	 Κρίμας	 που	 δεν	
μπόρεσα	 να	 προσκυνήσω»),	θ)	 ενώ	 οι	 άλλοι	 χαίρονται	 στη	 γιορτή,	 αυτός	 λυπάται	
(«η	χαρά	τους	με	τη	λύπη	μου	ανακατώθηκαν	μέσα	μου»),	 ι)	προσποιείται	ότι	δεν	
ξέρει	να	χορεύει,	ενώ	είναι	καλός	χορευτής	(«Είδες	το	μουατζίρ,	πώς	χορεύει;»).	

Αναγκασμένος	να	ζει	σε	αυτή	την	απάτη,	διακατέχεται	κάθε	στιγμή	και	σε	κάθε	
του	κίνηση	από	άγχος	και	φόβο,	ενώ	παράλληλα,	επειδή	δεν	αποδέχεται	το	νέο	του	
πρόσωπο,	βιώνει	συγκρουσιακές	 καταστάσεις.	 Το	πιο	δύσκολο	για	 τον	ήρωα	είναι	
να	 απαρνιέται	 κάθε	 τόσο	 με	 λόγια	 και	 έργα	 την	 εθνότητα	 και	 τη	 θρησκεία	 του.	
Τέτοιες	εσωτερικές	συγκρούσεις,	που	υποδηλώνονται	έμμεσα	ή	εκφράζονται	άμεσα,	
υπάρχουν	στο	κεφάλαιο	πολλές.		

Εσωτερική	 σύγκρουση	 δημιουργείται,	 επίσης,	 στον	 ήρωα	 εξαιτίας	 των	
αισθημάτων	 αγάπης	 και	 εκτίμησης	 προς	 το	 αφεντικό	 του,	 που	 είναι	 αμοιβαία.	 Τα	
αισθήματα	αυτά	αντιπαρατίθενται	 με	 τις	 τύψεις	 του	 για	 την	απάτη	σε	βάρος	 του,	
αλλά	και	με	την	εχθρότητα	που	εκείνος	εκδηλώνει	για	τους	Έλληνες.	

Η	 μεταμφίεση	 δημιουργεί,	 επίσης,	 ειρωνικές	 καταστάσεις.	 Τραγική	 ειρωνεία	
υπάρχει:	α)	στη	σκηνή	της	συνομιλίας	του	ήρωα	με	τους	βοσκούς	στη	στάνη,	όπου	
φιλοξενείται	 για	 ένα	 βράδυ	 (σ.	 212:	 «Εδώ	 κοντά,	 μου	 είπαν,	 ήταν	 ένα	 πλούσιο	
χωριό,	το	Κιρκιντζέ.	Κι	άμα	φύγαν	οι	Γκιαούρηδες	τους	τα	πήραμε	όλα.	Όσα	βλέπεις	
εδώ	 μέσα	 ήταν	 δικά	 τους»),	β)	 στα	 λόγια	 του	 Χατζη-Μεμέτη	 προς	 τον	 ήρωα	 στην	
πρώτη	τους	συνάντηση	(σ.	215:	«Τυχερό	μου	ήσουν,	να	έρθεις	στα	πόδια	μου»),	γ)	
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στα	λόγια	των	ανθρώπων	του	σπιτιού	κατά	τη	διάρκεια	του	μεσημεριανού	φαγητού	
(σ.	 216:	 «Τώρα	 εδώ	 που	 ήρθες,	 μου	 λένε,	 μη	 φοβάσαι.	 Θα	 περάσεις	 καλά.	 Οι	
Γιουνάνηδες	έφυγαν.	Εμείς	διαφεντεύουμε»),	δ)	στα	λόγια	του	Χατζη-Μεμέτη	όταν	
διαπιστώνει	την	επιδεξιότητα	του	ήρωα	(σ.	218:	«Εδώ	είχε	Ρωμιούς,	στην	τέχνη	σου	
με	 κείνους	 σε	 βάζω.	 Εκείνων	 τη	 σειρά	 έχεις»,	 «τώρα	 από	 τσομπάνο	 δεν	 έχω	
παράπονο.	Είμαι	ευχαριστημένος»),	ε)	στο	νέο	για	το	θάνατο	του	συντρόφου	του	(σ.	
218:	«Έλα	να	σου	πω	ένα	καλό	μαντάτο»,	«Ας	είναι	χαϊρλίδικο,	του	λέω».	«Στο	Αϊντίν	
έπιασαν	έναν	Γκιαούρη,	που	ήταν	παραγιός	σε	Τούρκο	κι	έκανε	το	μουσουλμάνο»),	
στ)	 στα	 λόγια	 του	 Χατζη-Μεμέτη	 για	 τη	 νηστεία	 (σ.	 219:	 «εσύ	 δεν	 έχεις	 αμαρτία,	
είσαι	στα	ξένα	κι	ο	Αλλάχ	σε	συχωράει»).	

Τα	ρούχα	έχουν	μία	ιδιαίτερη	σημασία	στο	κείμενο.	Είναι	στοιχείο	αναγνώρισης	
της	εθνότητας	και	της	θρησκείας.	Η	σημασία	τους	φαίνεται	από	την	αναφορά	τους	
σε	τέσσερις	περιπτώσεις:	α)	Ο	ήρωας	αναγνωρίζει	αμέσως	τα	ρούχα	που	φορούν	οι	
Τουρκάλες	ως	ελληνικά	(«από	δικά	μας	πανιά»),	β)	ξαναβλέπει	παρόμοια	ρούχα	στη	
στάνη	που	φιλοξενείται,	και	πάλι	τα	αναγνωρίζει	αμέσως	(«είδα	μπαούλα	με	ρούχα,	
που	 δε	 μοιάζαν	 του	 μαντριού,	 και	 τους	 ρώτησα...»),	 γ)	 δείχνει	 απροθυμία	 να	
αγοράσει	καινούρια	ρούχα,	παρά	την	επιμονή	του	αφεντικού	του	(η	απροθυμία	του	
δεν	 οφείλεται	 μόνο	 στο	 φόβο	 έκθεσης	 σε	 δημόσιο	 χώρο,	 αλλά	 και	 στο	 ότι	 με	 τα	
καινούρια	ρούχα,	ιδίως	με	το	καινούριο	φέσι	και	το	σαρίκι,	νιώθει	σαν	να	εισέρχεται	
επίσημα	πλέον	στην	τουρκική	κοινωνία),	δ)	όταν	επιστρέφει	από	τη	μοναχική	βόλτα	
στην	 πόλη,	 αισθάνεται	 τα	 καινούρια	 ρούχα	 σαν	 βάρος	 και	 βιάζεται	 να	 απαλλαγεί	
από	 αυτά	 («Ξάλλαξα,	 έβαλα	 τα	 παλιά	 μου	 ρούχα	 και	 ησύχασα»).	 Αυτό	 δείχνει	 με	
πόση	δυσκολία	αποδέχεται	ο	ήρωας	την	πλαστή	του	ταυτότητα.	

	
Οι	χαρακτήρες	και	η	ψυχολογία	τους:	

Μέσα	 από	 τους	 διαλόγους,	 τις	 συγκρούσεις	 και	 τις	 ειρωνικές	 καταστάσεις,	
αναδεικνύονται	 έντονα	ο	 χαρακτήρας	 και	η	ψυχολογία	 του	πρωταγωνιστή,	 καθώς	
και	του	Χατζη-Μεμέτη.	

Ο	πρωταγωνιστής	αισθάνεται	το	ρόλο	που	είναι	αναγκασμένος	να	παίζει	σαν	ένα	
αβάσταχτο	βάρος.	Νιώθει	τύψεις	για	την	απάτη	του	πρώτα	απέναντι	στην	εθνότητα	
και	στη	θρησκεία	του	και	έπειτα	απέναντι	στο	Χατζη-Μεμέτη,	ο	οποίος	του	φέρεται	
με	 καλοσύνη.	 Έτσι	 εξηγείται	 η	 επιφύλαξη	απέναντί	 του.	 Τα	φιλικά	 του	αισθήματα	
δεν	 τα	 εκδηλώνει	 παρά	 μία	 φορά	 μόνο,	 την	 ημέρα	 της	 γιορτής	 του	Μπαϊραμιού,	
αφού	όμως	πρώτα	τον	αγκαλιάζει	ο	Χατζή-Μεμέτης	(«Και	μ’	αγκάλιασε.	Τον	έσφιξα	
κι	 εγώ	 απάνω	 μου»).	 Η	 κατάσταση	 που	 βιώνει	 τον	 κάνει	 επιφυλακτικό	 με	 όλους,	
λιγόλογο,	 αποτραβηγμένο.	 Από	 την	 άλλη	 πλευρά,	 επιδεικνύει	 εργατικότητα,	 ικα-
νότητα	 και	 τίμιο	 χαρακτήρα.	 Δείχνει,	 επίσης,	 εξυπνάδα	 και	 ευστροφία,	 ώστε	 να	
ξεπερνά	τους	κινδύνους.	Το	βασικό	χαρακτηριστικό	του	όμως	είναι	ότι	δεν	μπορεί	να	
εσωτερικεύσει	με	κανέναν	τρόπο	τη	νέα	του	ταυτότητα.	Αυτό	φαίνεται	και	από	το	
γεγονός	 ότι	 προσπαθεί	 να	 αποφύγει	 το	 γάμο	 με	 την	 ανιψιά	 του	 αφεντικού,	 μία	
επιλογή	 που	 θα	 του	 εξασφάλιζε	 παραμονή	 στον	 τόπο	 του	 και	 ασφάλεια,	 με	 την	
προϋπόθεση	 όμως	 να	 ζήσει	 με	 το	 νέο	 του	 πρόσωπο.	 Τέλος,	 κύρια	 στοιχεία	 του	
χαρακτήρα	του	είναι	η	αντοχή	και	η	επιμονή	του	στην	προσπάθεια	να	σώσει	τη	ζωή	
του.	Η	ζωή	είναι	γι'	αυτόν	ένα	πολύτιμο	αγαθό	που	προσπαθεί	να	υπερασπίστεί	με	
κάθε	μέσο.	

Ο	 Χατζή-Μεμέτης	 εμφανίζεται	 ως	 ένας	 απλός	 και	 καλός	 άνθρωπος,	 που	 κάνει	
τίμιες	 συμφωνίες,	 είναι	 φιλόξενος	 και	 ξέρει	 να	 αξιολογεί	 και	 να	 αμείβει	 την	
εργατικότητα.	Αναγνωρίζει	την	αξία	του	υπαλλήλου	του	και	τον	εκτιμά	ως	άνθρωπο.	
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Αυτό	 φαίνεται	 από	 την	 κατανόηση	 που	 δείχνει	 όταν	 μαθαίνει	 ότι	 ο	 ήρωας	 δεν	
προσκύνησε	στο	τζαμί,	από	την	φροντίδα	του	γι’	αυτόν	με	την	προσφορά	καινούριας	
ενδυμασίας,	 από	 την	 τιμητική	 πρόταση	 που	 του	 κάνει	 να	 τον	 παντρέψει	 με	 την	
ανιψιά	του	και	να	τον	έχει	σαν	αδελφό	του	κ.ά.	

Τα	 άλλα	 πρόσωπα	 δεν	 εμφανίζονται	 ως	 χαρακτήρες,	 αλλά	 τους	 αποδίδονται	
τυπικά	 χαρακτηριστικά.	 Οι	 γιουρούκηδες	 παρουσιάζονται	 αγαθοί	 και	 απλοϊκοί	
άνθρωποι,	οι	Τούρκοι	απλοί	και	αφελείς,	τους	οποίους	ο	ήρωας	θεωρεί	ότι	μπορεί	
να	 παραπλανήσει	 πιο	 εύκολα	 από	 τους	 Αρβανίτες,	 που	 εμφανίζονται	 έξυπνοι,	 γι'	
αυτό	 και	 περισσότερο	 επικίνδυνοι.	 Η	 άποψη	 των	 κατοίκων	 για	 τους	 Έλληνες	
αποδίδει	έμμεσα	κάποια	γενικά	χαρακτηριστικά	τους,	όπως	επιδεξιότητα,	ανώτερη	
τεχνική,	και	γενικά	τους	αναγνωρίζει	ικανότητες	(«Εδώ	είχε	Ρωμιούς,	στην	τέχνη	σου	
με	 κείνους	 σε	 βάζω»).	 Η	 διαγραφή	 της	 ήπιας	 συμπεριφοράς	 των	 κατοίκων,	 της	
απλότητας	 και	 της	 φιλόξενης	 διάθεσής	 τους	 είναι	 ένα	 ακόμα	 δείγμα	 της	
αντικειμενικότητας	του	έργου	και	του	αντιπολεμικού	του	χαρακτήρα.			

	
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο 	 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 	

Η	φυγή	και	η	σωτηρία	στην	Ελλάδα	

	

Θέματα,	μοτίβα	–	Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	ενοτήτων.	

Θέμα	του	κεφαλαίου	είναι	η	διαφυγή	του	ήρωα	στη	Σμύρνη	και	η	διάσωση	του	
στην	 Ελλάδα.	 Συναντώνται	 και	 εδώ	 τα	 μοτίβα	 της	παραπλάνησης	 (ή	 απάτης)	 και	
του	 φόβου.	 Εμφανίζεται,	 επίσης,	 το	 μοτίβο	 της	 πιστοποίησης	 της	 ταυτότητας.	
Βασική	ιδέα	παραμένει	η	απεγνωσμένη	προσπάθεια	επιβίωσης,	που	καταλήγει	στη	
σωτηρία.	

Με	την	αναγνώριση,	που	παρουσιάζεται	σε	αυτό	το	κεφάλαιο,	σηματοδοτείται	η	
φάση	 αποκατάστασης	 της	 διαταραγμένης	 ισορροπίας,	 που	 ολοκληρώνεται	 με	 τη	
σωτηρία	 και	 την	 επανασύνδεση	με	 την	 οικογένεια.	 Ένα	σημαντικό	στοιχείο	 δομής	
του	κεφαλαίου	είναι	η	αντίθεση	που	προκύπτει	από	τη	σύγκρουση	του	πραγματικού	
με	το	φαινομενικό.	Στην	περίπτωση	αυτή,	η	αντίθεση	προέρχεται	όχι	μόνο	από	την	
προσπάθεια	παραπλάνησης	μέσω	της	μεταμφίεσης,	αλλά	και	από	την	προσπάθεια	
πιστοποίησης	της	πραγματικής	ταυτότητας	(αναγνώριση).	

Το	κεφάλαιο	μπορεί	να	χωριστεί	σε	δύο	ενότητες.	
1η	ενότητα	(«Πλησίαζε	ο	Αύγουστος	...	Σε	λίγο	ξεκίνησε»):	Η	διαφυγή	στη	Σμύρνη	

και	η	αγωνία	μέχρι	την	επιβίβαση	στο	πλοίο.	
2η	 ενότητα	 («Μέσα	 ήταν	 και	 πολίτες	 Τούρκοι	 ...	 Νικόλας	 Κοζάκογλου»):	 Η	

διάσωση	σε	ελληνικό	έδαφος.	
	
Ο	αφηγητής	–	Η	αφήγηση:	

Και	σε	αυτό	το	κεφάλαιο	κυριαρχεί	η	αφήγηση	σε	πρώτο	ενικό	πρόσωπο,	καθώς	
ο	ήρωας-αφηγητής	εξακολουθεί	να	αντιμετωπίζει	μόνος	τις	καταστάσεις.	Η	εστίαση	
είναι	εσωτερική,	από	την	προοπτική	του	ήρωα.	

Τα	 διαλογικά	 μέρη	 αυξάνονται	 ακόμα	 περισσότερο	 σε	 βάρος	 των	 αφη-

γηματικών.	Η	αφήγηση	περιορίζεται	κυρίως	στα	γεγονότα,	τα	οποία	παρουσιάζονται	
συνοπτικά,	ενώ	οι	διάλογοι	αναλαμβάνουν	περισσότερες	λειτουργίες.	Κάποτε	στην	
αφήγηση	 παρεμβαίνουν	 σύντομα	 σχόλια	 του	 αφηγητή	 (σ.	 225:	 «κι	 εγώ	
ετοιμαζόμουν	 να	 φύγω.	 Για	 πού	 ούτε	 ήξερα»,	 «Πού	 θα	 πας;	 Με	 ρώτησε	 σα	
ξαφνιασμένος»,	 σ.	 229:	 «Δεν	 πίστευα	ακόμα	πως	 τα	 χαρτιά	 μου	ήταν	 εντάξει»,	 σ.	
233:	«κι	οι	Τούρκοι	έλεγαν	με	κακία»,	«Δεν	μου	έμοιαζε	για	Τούρκος»),	ανάλυση	των	
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ενεργειών	 του	 (σ.	 226:	 «Δεν	 τους	 είπα	 τίποτα,	 δεν	 έβρισκα	 λόγια»,	 «Όλη	 νύχτα	
έμεινα	ξύπνιος,	με	τα	μάτια	ανοιχτά»,	σ.	227:	«Κι	εγώ	πάλι	δεν	ησύχαζα»,	σ.	228:	«Κι	
έφυγα	σα	βιαστικός,	ούτε	κοίταξα	πίσω	μου»,	σ.	228-229:	«Κι	εγώ	κλείστηκα	μέσα,	
μη	 λάχει	 και	 με	 δει	 τούρκικο	 μάτι»,	 σ.	 230:	 «Έκανα	 να	 πάω	 να	 τους	 ξεμολογηθώ.	
Κρατήθηκα».	 «Πήγαινα	 να	 τους	 μιλήσω	 και	 πάλι	 τραβιόμουν»,	 σ.	 231:	 «Και	 το	
‘κρυψα,	μη	δώσω	μαρτυρία»,	σ.	235:	«Εγώ	τήραγα	το	βαπόρι,	μην	 ξεκινήσει»)	και	
περιγραφή	των	συναισθημάτων	του	(σ.	229:	«Εγώ	ταράχτηκα»,	«Ο	φόβος	κι	η	χαρά	
πάλευαν	μέσα	μου»,	σ.	231:	«Από	τη	χαρά	μου	δεν	είχα	όρεξη»,	σ.	237:	«Το	πρωί	
ξύπνησα	ησυχασμένος»).	

	
Άλλοι	αφηγηματικοί	τρόποι:	

Οι	 διάλογοι	 είναι	 πυκνοί	 και	 κοφτοί	 και	 συχνά	 παραμερίζουν	 εντελώς	 την	
αφήγηση	παίζοντας	αποφασιστικό	ρόλο	στην	πλοκή.	Διαμείβονται	α)	ανάμεσα	στον	
ήρωα	και	στα	πολλά	πρόσωπα	που	εμφανίζονται	σε	αυτό	το	σημείο	της	ιστορίας	(με	
το	 Χατζη-Μεμέτη,	 τις	 γυναίκες	 του	 σπιτιού	 του,	 το	 χανιτζή,	 το	 χωροφύλακα,	 τον	
αξιωματικό	στο	 τελωνείο,	 τον	αμαξά,	 το	βαρκάρη,	 το	 γραμματικό	στο	 λιμεναρχείο	
και	 άλλους	 υπαλλήλους,	 το	 γέρο	 στο	 πλοίο,	 τον	 καμαρότο,	 τον	 πλοίαρχο,	 το	
λιμενάρχη,	 τους	 πρόσφυγες,	 το	 φρούραρχο,	 τον	 ξενοδόχο),	 β)	 μεταξύ	 των	 άλλων	
προσώπων	χωρίς	τη	συμμετοχή	του	αφηγητή	(του	Τουρκοκρητικού	και	των	Εβραίων	
στο	τρένο,	των	Ελλήνων	στο	καφενείο,	του	γέρου	και	του	καμαρότου	στο	πλοίο,	του	
καμαρότου	 και	 του	 λιμενάρχη,	 του	 φρούραρχου	 και	 του	 χωροφύλακα,	 του	 χω-
ροφύλακα	και	του	ξενοδόχου).	

Γενικά,	οι	διάλογοι	α)	σηματοδοτούν	την	έναρξη	μίας	δράσης	ή	την	προωθούν	(σ.	
232:	«Εντάξει,	ελεύθερα»,	σ.	233:	«Θα	δούμε	πάλι	την	Εσέκ	Μυντιλή»,	σ.	235:	«Δε	
στέλνεις	ένα	ναύτη	στο	Φρουραρχείο	να	ρωτήσει	το	Φρούραρχο;».	«Άιντε,	κατέβα,	
από	μένα	είσαι	ελεύθερος»),	β)	επιστρατεύονται	για	παραπλάνηση	(σ.	225:	«Πρέπει	
να	πάω	στην	Προύσα,	να	δω	την	αδελφή	μου,	που	σας	είχα	πει»,	σ.	227:	«Μόνο	άμα	
πεθάνω,	 αφεντικό.	 Αν	 ζήσω,	 καρτερά	με»,	 σ.	 231:	 «Δεν	 πρόσεξα	πώς	 το	 λένε»,	 σ.	
231:	 «Ο	 πατέρας	 σου;»,	 «Σουλεϊμάν»,	 «Η	 μητέρα	 σου;»,	 «Ζαχριέ...»),	 γ)	
επιστρατεύονται	 για	 την	 πιστοποίηση	 της	 πραγματικής	 ταυτότητας	 (σ.	 233:	 «Μου	
φαίνεσαι	σαν	Έλληνας.	Είμαι	κι	εγώ	Έλληνας»,	«Μωρέ	τι	λες;»,	«Μα	το	Σταυρό»,	σ.	
234:	 «Έλληνας;»,	 «Ναι,	 Έλληνας»,	 σ.	 236:	 «Για	 πες	 μου	 έναν	 Κιρκίντζαλη»,	 «Ο	
Λυμπέρης,	ο	πιο	πλούσιος	του	χωριού	μας»,	«Βρε	κόλλα	το»),	δ)	διαγράφουν	τους	
χαρακτήρες	 (π.χ.	σ.	225:	«Καλά,	πήγαινε	κι	όλα	τα	έξοδα	δικά	μου	 ...	Αν	θέλεις	να	
γυρίσεις	και	πιο	μπροστά,	η	πόρτα	του	σπιτιού	μου,	για	σένα,	θα	είναι	ανοιχτή»,	σ.	
226:	«Πάρε	κι	αυτό	το	καλάθι	με	τα	σύκα,	να	το	πας	πεσκέσι	στην	αδερφή	σου»,	σ.	
227:	«Δεν	γίνεται.	Ανθρωπος	που	πήρε	το	δρόμο	του,	πίσω	μην	τον	γυρίζετε»,	«Μη	
στεναχωριέσαι.	Όπως	σου	είπα,	θα	ξαναέρθω,	μονάχα	να	θέλει	Εκείνος»,	σ.	235:	«Α,	
τότε	αλλάζει,	είναι	άλλος	υπεύθυνος»),	ε)	εκφράζουν	νοοτροπίες	εθνοτήτων	(σ.	225:	
«Να	δώσουμε	ένα	αρνί	 του	Μουσταφά	αφέντη,	 κι	αύριο	 κιόλας	 το	 έχεις»,	σ.	 232:	
«Άμα	πας	στην	Πόλη,	πέρασε	απ'	 το	Μπιρλάρ-σοκάκι.	 Είναι	ο	 τάδες,	που	 του	 έχω	
παραγγείλει	 μπότες»,	 σ.	 228:	 «Ε,	 τσιφούτη	 Εβραίε	 και	 μιλάς	 ακόμα;	 Όταν	 εμείς	
πολεμούσαμε	 τους	Έλληνες,	 εσύ	 τι	 έκανες;	 Είσαι	Εβραίος,	μωρέ,	 και	 το	πιστόλι	δε	
σου	 πρέπει».	 «Κοίταξε	 καλά.	 Είμαι	 νοικοκύρης	 άνθρωπος	 και	 θα	 βρεις	 τον	 μπελά	
σου»),	 ζ)	 αποκαλύπτουν	 τα	 συναισθήματα	 (σ.	 226:	 «Ευχαριστώ	 πολύ,	 πολύ	 καλό	
είδα	από	σας»,	σ.	235:	«Έλληνας	είμαι,	 κι	αν	δε	με	βγάλεις,	 εδώ	μπροστά	σου	θα	
πνιγώ»).	
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Τα	περιγραφικά	μέρη	είναι	σχετικά	λίγα	(π.χ.	οι	προετοιμασίες	και	η	περιποίηση	
των	 γυναικών	πριν	 την	αναχώρηση,	η	πρώτη	 εικόνα	από	 την	άφιξη	στη	 Σμύρνη,	η	
παραλία	της	Σμύρνης	με	τα	γκρεμισμένα	κτίρια	και	τα	επισκευασμένα	καφενεία,	η	
εικόνα	 του	 πλήθους	 στο	 λιμεναρχείο,	 η	 εικόνα	 στο	 πλοίο	 μετά	 την	 επιβίβαση,	 οι	
πρόσφυγες	στην	προκυμαία	της	Μυτιλήνης,	οι	πρόσφυγες	στην	προκυμαία	της	Χίου.	

	
Ο	χρόνος	και	ο	χώρος:	

Η	χρονική	σειρά	είναι	γραμμική,	χωρίς	αναχρονίες.	Αν	και	υπάρχει	γρήγορη	ροή	
των	 γεγονότων,	 με	 συνοπτική	 αφήγηση	 και	 κοφτούς	 διάλογους,	 ο	 αφηγητής	
επιμένει	σε	μερικά	γεγονότα,	παρατείνοντας	τη	διάρκειά	τους,	με	αποτέλεσμα	την	
επιβράδυνση.	 Τέτοια	 γεγονότα	 είναι	 η	 τελευταία	 βραδιά	 στο	 σπίτι	 του	αφεντικού	
και	 ο	 αποχαιρετισμός,	 η	 σκηνή	 στο	 χάνι,	 στο	 τελωνείο,	 στο	 λιμεναρχείο,	 στο	
καφενείο	με	τους	δύο	Έλληνες,	η	σκηνή	της	αναγνώρισης,	η	σκηνή	με	το	λιμενάρχη	
και	 τον	 ξενοδόχο.	Επιβράδυνση	υπάρχει	 και	σε	δύο	σκηνές	που	δεν	έχουν	μεγάλη	
σημασία	 για	 την	 εξέλιξη	 της	 δράσης,	 στη	 σκηνή	 του	 τρένου	 και	 στη	 σκηνή	 με	 τον	
αμαξά.	 Αντίθετα,	 προς	 το	 τέλος	 της	 ιστορίας	 υπάρχει	 συνοπτική	 αφήγηση	 και	
περίληψη	(«Σα	φτάσαμε	στη	Χίο	...	την	ίδια	μέρα	έφευγαν	για	την	Κοζάνη»).	

Χώροι	όπου	εξελίσσονται	τα	επεισόδια	είναι	το	κτήμα	του	Χατζή-Μεμέτη,	το	χάνι	
στα	Θείρα,	το	τρένο	και	έπειτα	η	μεγάλη	πόλη,	η	Σμύρνη.	Παρουσιάζονται	διάφορα	
σημεία	 της,	 όπως	 το	 τελωνείο,	 η	 προκυμαία	 με	 τα	 κατεστραμμένα	 κτίρια,	 το	
λιμεναρχείο.	Ακολουθεί	 το	σκηνικό	της	Μυτιλήνης	με	την	προκυμαία,	 τον	«Κήπο»,	
το	καφενείο,	το	φρουραρχείο,	το	ξενοδοχείο	και,	τέλος,	η	προκυμαία	της	Χίου,	όπου	
ο	 ήρωας	 ξαναβρίσκει	 τους	 δικούς	 του.	 Χαρακτηριστικό	 των	 χώρων	 είναι	 ότι	
παρουσιάζονται	 γεμάτοι	 από	 πλήθη	 ανθρώπων,	 κίνηση,	 ζωή	 («τα	 φέσια	
μυρμηγκιά»,	«ο	κόσμος	ήταν	αράδα»,	«μέσα	ήταν	πολίτες	Τούρκοι	που	ταξίδευαν»,	
«στον	"Κήπο"	ήταν	πρόσφυγες»,	«απάνω	στο	κορδόνι	βλέπω	χωριανούς	μου»).	Και	
στις	δύο	πλευρές	του	Αιγαίου	είναι	αισθητή	μία	αναστάτωση,	μία	ανήσυχη	κινητικό-
τητα,	που	υποδηλώνει	την	ταραγμένη	εποχή.	
	
Η	πλοκή	και	η	δράση:	

Η	 πλοκή	 είναι	 γραμμική.	 Νέα	 στοιχεία	 της	 πλοκής	 είναι	 η	 αναγνώριση,	 η	
σωτηρία	 και	 η	 επανασύνδεση	 του	 ήρωα	 με	 την	 οικογένειά	 του.	 Ειδικότερα,	 την	
πλοκή	 προωθούν:	α)	 το	 εύρημα	 για	 την	 αδελφή	 στην	Προύσα,	β)	 το	 κύρος	 και	 οι	
γνωριμίες	 του	 Χατζη-Μεμέτη	 (προμήθεια	 διαβατηρίου,	 επικύρωση	 στο	
φρουραρχείο),	γ)	η	εμφάνιση	του	βαρκάρη	που	προσφέρει	σημαντική	βοήθεια,	δ)	η	
ενδιάμεση	στάση	του	πλοίου	στη	Μυτιλήνη,	ε)	η	παρουσία	του	γέρου,	που	τυχαίνει	
να	είναι	Έλληνας	και	συντελεί	στην	αναγνώριση,	στ)	η	πρόταση	του	καμαρότου	για	
ενημέρωση	του	φρούραρχου,	που	ανοίγει	το	δρόμο	για	τη	σωτηρία,	ζ)	η	σύμπτωση	
της	 παρουσίας	 Σωκιανού	 (του	 ξενοδόχου),	 που	 επιβεβαιώνει	 την	 πραγματική	
ταυτότητα.	Ιδιαίτερα	η	στάση	στη	Μυτιλήνη	δημιουργεί	για	το	φυγάδα	ενδεχόμενο	
σωτηρίας.	Ο	παράγοντας	τύχη,	που	λειτουργεί	στο	σημείο	αυτό,	παραπέμπει	στην	
πλοκή	του	αρχαίου	μυθιστορήματος.	0	παράγοντας	αυτός	θα	λειτουργήσει	και	πάλι	
με	 την	παρουσία	 των	δύο	Ελλήνων	στο	πλοίο,	που	θα	συντελέσουν	αποφασιστικά	
στη	σωτηρία	του	ήρωα.	

Η	 δράση	 εξελίσσεται	 με	 πολύ	 γρήγορο	 ρυθμό.	 Σε	 αυτό	 συντελούν	 η	 αλ-
ληλοδιαδοχή	των	επεισοδίων	και	οι	σύντομοι	διάλογοι.	
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Οι	χαρακτήρες	–	Τα	συναισθήματα	των	ηρώων:	

Στο	 κεφάλαιο	 αυτό	 οι	 χαρακτήρες	 διαγράφονται	 έντονα.	 Ο	 πρωταγωνιστής	
παρουσιάζεται	ως	άνθρωπος	που	επιμένει	στο	στόχο	του,	έτσι	ώστε	η	σωτηρία	του	
να	 φαίνεται	 φυσικό	 επακόλουθο	 της	 στάσης	 του.	 Στο	 σημείο	 αυτό	 είναι	
χαρακτηριστική	η	τακτική	του	σε	κρίσιμες	περιστάσεις.	Όταν	πρέπει	να	κάνει	ένα	νέο	
βήμα,	δεν	αλλάζει	γνώμη	ούτε	κοιτάζει	πίσω	του.	Αυτό	το	δηλώνει	και	ο	ίδιος	με	τη	
μορφή	 γνωμικού	 (σ.	 227:	 «Άνθρωπος	 που	 πήρε	 το	 δρόμο	 του,	 πίσω	 μην	 τον	
γυρίζετε»),	αλλά	φαίνεται	και	από	τις	αντιδράσεις	του,	που	προκύπτουν	μάλλον	από	
το	φόβο	μήπως	υποκύψει	στα	συναισθήματά	του.	Γι'	αυτό	και	δεν	κοιτάζει	πίσω	του,	
όταν	αποχαιρετά	το	Χατζη-Μεμέτη	(σ.	228:	«Κι	έφυγα	σα	βιαστικός,	κι	ούτε	κοίταξα	
πίσω	μου»)	ούτε	όταν	αφήνει	πίσω	του	τη	Σμύρνη	(σ.	232:	«Ανέβηκα	στο	βαπόρι	και	
γύρισα	 την	 πλάτη,	 να	 μη	 βλέπω	 πίσω	 μου»).	 Και	 στις	 δύο	 περιπτώσεις	 είναι	
συγκινημένος,	αλλά	και	 γεμάτος	αγωνία	 γι’	αυτό	που	 του	 επιφυλάσσει	 το	μέλλον,	
είναι	όμως	αποφασισμένος	να	προχωρήσει	μπροστά.	Μέχρι	το	τέλος,	επίσης,	παίζει	
σωστά	το	ρόλο	του	και	δε	διστάζει	να	πει	ψέματα	όσες	φορές	χρειαστεί.	Σε	σύγκριση	
με	 το	 αφεντικό	 του,	 φαίνεται	ψυχρός	 και	 αποφασισμένος,	 αλλά	 η	 στάση	 του	 δεν	
μπορεί	να	παρεξηγηθεί,	αφού	δεν	έχει	άλλη	επιλογή	για	να	σώσει	τη	ζωή	του.	Δεν	
παραλείπει	 όμως	στο	 τέλος	 να	 του	 εκφράσει	 την	 ευγνωμοσύνη	 του	 για	 τον	 τρόπο	
που	 του	 φέρθηκε.	 Μετά	 τον	 τελωνειακό	 έλεγχο	 στη	 Σμύρνη	 και	 αφού	 δεν	
παρουσιάστηκε	πρόβλημα	με	τα	έγγραφά	του,	συνειδητοποιεί	πλέον	ότι	ανοίγεται	
μπροστά	του	ο	δρόμος	της	ελευθερίας.	Τον	πλημμυρίζει	η	χαρά,	ανάμεικτη	όμως	με	
το	φόβο,	γιατί	έχει	και	άλλες	δυσκολίες	να	ξεπεράσει	(σ.	229:	«Σε	όλο	το	δρόμο,	ο	
φόβος	κι	η	χαρά	πάλευαν	μέσα	μου»).	Ο	φόβος	υποχωρεί	όταν	πληροφορείται	ότι	
λειτουργεί	η	θαλάσσια	συγκοινωνία	με	 την	Πόλη.	Η	 χαρά	 του	είναι	 τόση,	που	 του	
κόβεται	η	όρεξη	(σ.	231:	«Από	τη	χαρά	μου	δεν	είχα	όρεξη»)	και	η	αδημονία	δεν	τον	
αφήνει	να	κοιμηθεί	(«Η	νύχτα	δεν	ξημέρωνε.	Από	δω	κι	από	κει	στριφογύριζα»).	Στο	
πλοίο,	από	τη	στιγμή	που	πληροφορείται	τον	ενδιάμεσο	σταθμό	στη	Μυτιλήνη,	τον	
κυριεύει	 η	 αγωνία.	 Όταν	 πλέον	 αποβιβάζεται	 στο	 νησί,	 δεν	 εκφράζει	 χαρά	 ή	
συγκίνηση,	 αυτά	 είναι	 όμως	 αυτονόητα.	 Το	 μόνο	 που	 αναφέρει	 ότι	 ένιωσε	 την	
επόμενη	μέρα	της	άφιξής	του	είναι	η	ψυχική	γαλήνη,	η	λύτρωση	(«Το	πρωί	ξύπνησα	
ησυχασμένος»).	

Ο	Χατζή-Μεμέτης	 είναι	 πολύ	 καλός	 με	 τον	 υπάλληλό	 του.	 Θεωρεί	 υποχρέωση,	
που	προκύπτει	από	τις	καλές	σχέσεις	μαζί	του,	να	του	βγάλει	διαβατήριο	και	να	τον	
συνοδεύσει	στα	Θείρα.	Είναι	πολύ	φιλότιμος	και	θίγεται	όταν	βλέπει	ότι	εκείνος	δεν	
του	έχει	απόλυτη	εμπιστοσύνη	και	είναι	τόσο	ανήσυχος	με	τα	έγγραφά	του.	Αν	και	
είναι	άνθρωπος	απλοϊκός	 και	 καλοπροαίρετος,	 έχει	 διαισθανθεί	ότι	 ο	«Μπεχτσέτ»	
δε	θα	γυρίσει	(σ.	227:	«Εσύ	όμως	θα	φύγεις,	μα	πίσω	δε	θα	γυρίσεις»).	Τον	βοηθά,	
εντούτοις,	μέχρι	το	τέλος	και	του	εκφράζει	την	ευγνωμοσύνη	του	για	τη	συνεργασία	
τους	(σ.	228:	«Στο	καλό	να	πας,	πολύ	καλό	είδα	από	σένα»).	

Στο	 κεφάλαιο	 αυτό	 κινούνται	 και	 πολλά	 άλλα	 πρόσωπα.	 Κάποια	 από	 αυτά	
συμπαραστέκονται	στον	ήρωα	 (ο	βαρκάρης,	ο	γέρος,	ο	καμαρότος,	ο	πλοίαρχος,	ο	
φρούραρχος,	 ο	 ξενοδόχος),	 άλλα	 τον	 τρομοκρατούν	 χωρίς	 να	 το	 γνωρίζουν	 (οι	
υπάλληλοι	στα	σημεία	ελέγχων)	 και	άλλα	 του	βάζουν	εμπόδια	στο	δρόμο	προς	 τη	
σωτηρία	 (ο	 λιμενάρχης	 με	 την	 ευθυνοφοβία	 του).	 Κάποια	 πρόσωπα,	 επίσης,	 δεν	
έρχονται	 σε	 καμία	 επαφή	 με	 τον	 πρωταγωνιστή	 (οι	 άνθρωποι	 του	 τρένου),	 αλλά	
εμφανίζονται	στο	μυθιστόρημα	για	να	διαγραφεί	το	κλίμα	μίσους	που	επικρατούσε	
ενάντια	στους	Έλληνες,	ακόμα	και	από	ανθρώπους	που	δεν	είχαν	εμπλακεί	άμεσα	
στον	 πόλεμο	 (Εβραίοι,	 Τουρκοκρητικοί).	 Οι	 Εβραίοι	 παρουσιάζονται	 με	 κάποια	
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αρνητικά	 φυλετικά	 χαρακτηριστικά	 (απόλεμοι,	 αντιπαθείς	 γιατί	 θεωρούνται	
τσιγκούνηδες,	 εξαρτημένοι	 από	 τους	 ισχυρούς,	 καταδότες	 για	 να	 πουλήσουν	
εκδούλευση).	Οι	Τουρκοκρητικοί	εμφανίζονται	παλικαράδες	και	εριστικοί.	
	

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η 	 Α Π Ο Τ Ι Μ Η Σ Η 	 Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ο Σ 	
	

Η	 Ιστορία	ενός	αιχμάλωτου	αγγίζει	 τα	όρια	του	τραγικού.	Είναι,	επομένως,	ένα	
δύσκολο	θέμα	για	να	καταπιαστεί	ένας	συγγραφέας,	που	επιδιώκει,	βέβαια,	να	μην	
είναι	το	έργο	του	κατώτερο	των	περιστάσεων	που	περιγράφει.	Ο	Δούκας	επέλεξε	να	
το	αφηγηθεί	με	τα	πιο	απλά	μέσα.	Γλώσσα	λαϊκότροπη	για	να	ταιριάζει	με	τον	ήρωα,	
ύφος	 πυκνό,	 λιτό,	 γνήσιο.	 Το	 δράμα	 δε	 σχολιάζεται,	 δεν	 περιγράφονται	 ακραία	
συναισθήματα,	 δεν	 υπάρχει	 θρήνος	 ή	 κραυγές.	Ο	 Δούκας	 γνωρίζει	 την	ψυχολογία	
του	απλού	ανθρώπου,	που,	όταν	βιώνει	τέτοια	τραγικά	γεγονότα,	διαθέτει	τη	σοφία	
να	μην	αναρωτιέται,	να	μη	διαμαρτύρεται,	αλλά	να	βάζει	ένα	βασικό	στόχο,	πώς	να	
καταφέρει	 να	 ξεφύγει	 από	 το	 κακό	 και	 να	 επιβιώσει.	 Έτσι,	 με	 γλώσσα	 απλή	 και	
ανάλογο	 ύφος,	 ο	 αφηγητής	 αφηγείται	 μόνο	 γεγονότα	 και	 κάποτε	 διαγράφει	
σύντομα	τα	συναισθήματά	του.	Τα	πιο	βασικά	λοιπόν	προτερήματα	του	έργου	είναι	
η	πρωτότυπη	γλώσσα	και	το	ύφος	του,	που	θεωρήθηκαν	ως	ένα	αντιπροσωπευτικό	
παράδειγμα	λαϊκής	αφήγησης	που	μεταπλάσθηκε	λογοτεχνικά.	Η	μορφή	του	έργου,	
πέρα	από	τη	γλώσσα,	έχει	και	άλλες	αρετές,	όπως	είναι	τα	οικεία	στον	αναγνώστη	
παραδοσιακά	 σχήματα	 πλοκής	 και	 δομής,	 που	 παραπέμπουν	 στο	 αρχαίο	

μυθιστόρημα	 και	 στο	 παραμύθι.	 Ως	 προς	 το	 περιεχόμενο,	 αποτελεί	 μία	 έμμεση	

καταγγελία	 του	 πολέμου	 και	 προβάλλει	 την	 ειρηνική	 συνύπαρξη	 των	 λαών,	
αποτυπώνοντας	στοιχεία	θετικά	και	αρνητικά	της	νοοτροπίας	τους,	που	δε	θα	τους	
οδηγούσαν	 όμως	 ποτέ	 στη	 σύγκρουση,	 αν	 δεν	 τους	 επηρέαζαν	 εξωγενείς	
παράγοντες.	Οι	 ιδέες	γενικά	του	έργου	έχουν	καθολικότητα	και	διαχρονική	 ισχύ,	
γιατί	 ξεφεύγουν	 από	 το	 συγκεκριμένο	 άτομο	 και	 αναφέρονται	 σε	 ομάδες	 και	

λαούς	όλων	των	εποχών.	Ο	ήρωας	δεν	κάνει	προσπάθεια	να	ξεχωρίσει	ή	να	φανεί	
ηρωικός.	Ο	μόνος	ηρωισμός	του	είναι	η	απόδραση.	Αντίθετα,	η	μεταμφίεση	είναι	
μία	εντελώς	αντιηρωική	πράξη,	μία	απάτη	που	μηχανεύεται	στην	απελπισία	του	ο	
έξυπνος	Έλληνας	Μικρασιάτης,	για	να	μπορέσει	να	επιβιώσει,	και	να	σωθεί.	Η	άφιξή	
του	στην	Ελλάδα	είναι	ένας	νόστος,	μία	επιστροφή	έπειτα	από	χιλιετίες	στη	μητέρα	
πατρίδα,	όπου	θα	ριζώσει	 για	να	 ξεκινήσει	μία	νέα	 ζωή.	Πέρα	από	ένα	δραματικό	
γεγονός,	 η	 ιστορία	 του	 είναι	 μία	 εποποιία	 του	 ξεριζωμένου	 και	 περιπλανώμενου,	
που	 έχει	 όμως	 κάποιο	 στόχο	 και	 προορισμό,	 να	 φτάσει	 δηλαδή	 απέναντι	 και	 να	
σωθεί.	Είναι	μία	Ανάβαση,	σαν	αυτή	των	Ελλήνων	του	Ξενοφώντα,	όπως	τονίζει	ο	
Γιώργος	Ιωάννου.	
	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΒΙΒΛΙΟΥ	
	

1.	 Ποια	 είναι	 τα	 ιδιαίτερα	 γνωρίσματα	 του	 κειμένου	 που	 πιστοποιούν	 την	

άποψη	 ότι	 το	 βιβλίο	 αποτελεί	 χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 μετάπλασης	 μίας	

λαϊκής	ιστορίας	σε	λογοτεχνικό	έργο;	
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Τα	 γνωρίσματα	 που	 πιστοποιούν	 ότι	 το	 έργο	 είναι	 παράδειγμα	 λογοτεχνικής	
μετάπλασης	 μίας	 λαϊκής	 ιστορίας	 είναι:	α)	 η	 λαϊκότροπη	 γλώσσα	 του,	 που	 κρατά	
όλα	τα	στοιχεία	της	προφορικής	ομιλίας	στο	λεξιλόγιο	και	στη	σύνταξη,	β)	το	πυκνό	
και	λιτό	ύφος,	γ)	η	παρατακτική	δομή,	που	ακολουθεί	τη	δομή	των	λαϊκών	ιστοριών	
και	των	παραμυθιών,	με	τη	διαίρεση	σε	αρχή	μέση	και	τέλος	και	με	τα	σχήματα	της	
αντίθεσης	 και	 της	 επανάληψης,	 δ)	 η	 υποτυπώδης	 πλοκή,	 που	 ακολουθεί	 τα	
παραδοσιακά	 σχήματα	 (περιπέτεια,	 κίνδυνος,	 μεταμφίεση,	 αναγνώριση,	 σωτηρια),	
ε)	 η	 πρωτοπρόσωπη	 αφήγηση,	 που	 εξασφαλίζει	 αμεσότητα	 και	 συγκινησιακή	
φόρτιση,	 στ)	 η	 κυριαρχία	 του	 διαλόγου,	 που	 δίνει	 δραματικότητα,	 ζ)	 η	 απλή	 και	
συνοπτική	 αφήγηση	 γεγονότων,	 με	 επικέντρωση	 στο	 ουσιώδες,	 και	 η	 έλλειψη	
περιγραφών,	 η)	 η	 γραμμική	 χρονική	 σειρά,	 θ)	 οι	 επιταχύνσεις	 αλλά	 και	 οι	
επιβραδύνσεις,	ι)	η	έντονη	δράση	με	αλληλοδιαδοχή	των	γεγονότων,	ια)	η	απουσία	
σχημάτων	λόγου.	

Ο	συγγραφέας	έχει	 κάνει	 επεμβάσεις	στη	λαϊκή	 ιστορία,	α)	 τονίζοντας	 το	λαϊκό	
λόγο	και	απομακρύνοντας	τις	υπερβολές	και	τις	πολλές	επαναλήψεις,	β)	χωρίζοντας	
την	 ιστορία	 σε	 κεφάλαια,	 γ)	 εφαρμόζοντας	 την	 αρχή	 των	 αντιθέσεων,	 της	 αρχής,	
μέσης	 και	 τέλους	 και	 της	 δραματικής	 κορύφωσης,	 δ)	 κάνοντας	 μία	 σημαντική	
αλλαγή	 στην	 υπόθεση,	 που	 επηρεάζει	 την	 οικονομία	 του	 έργου	 (ο	 θάνατος	 του	
συντρόφου).	

	
2.	Πώς	σχολιάζετε	την	επιλογή	της	πρωτοπρόσωπης	αφήγησης	στο	έργο;	

Η	 πρωτοπρόσωπη	 αφήγηση	 χαρίζει	 αμεσότητα	 και	 πειστικότητα	 στην	 ιστορία,	
αναδεικνύει	το	βιωματικό	στοιχείο	και	τονίζει	το	χαρακτήρα	της	μαρτυρίας	που	έχει	
το	έργο.	Είναι,	γενικά,	ένα	στοιχείο	ρεαλιστικό,	που	δίνει	αληθοφάνεια	στην	ιστορία.	

	
3.	Ο	συγγραφέας	γράφει	για	την	ιστορία	του:	«...στερέωσα	τη	σύνθεση,	με	την	

κλασική	διαίρεση	της	 ιστορίας	σε	τέσσερα	κεφάλαια,	όπου	να	έχουν	αυτοτέλεια	

μαζί	και	ενότητα...».	Με	ποιους	τρόπους	πετυχαίνει	την	αυτοτέλεια	και	με	ποιους	

την	ενότητα;	

Με	την	παρατακτική	δομή,	τα	κεφάλαια	έχουν	αυτοτέλεια	ως	θέματα,	αλλά	και	
ενότητα	μεταξύ	τους.	Το	κάθε	κεφάλαιο,	δηλαδή,	μπορεί	να	λειτουργεί	ανεξάρτητα	
από	 το	 προηγούμενο	 και	 το	 επόμενό	 του,	 αλλά	 και	 όλα	 μαζί	 να	 έχουν	 ενότητα,	
διαγράφοντας	το	καθένα	ένα	στάδιο	της	πλοκής.	

Στη	 συγκεκριμένη	 περίπτωση,	 η	 αυτοτέλεια	 πετυχαίνεται:	α)	 με	 το	 χωρισμό	 σε	
τέσσερα	κεφάλαια,	β)	με	το	ιδιαίτερο	θέμα	που	έχει	κάθε	κεφάλαιο	(αιχμαλωσία	και	
απόδραση,	 περιπλάνηση	 και	 ζωή	 στα	 σπήλαια,	 μεταμφίεση	 και	 εργασία,	 διαφυγή	
και	σωτηρία),	γ)	με	τη	γραμμική	διαδοχή	των	γεγονότων,	τα	οποία	εξελίσσονται	με	
γραμμική	χρονική	σειρά,	χωρίς	αναχρονίες	(αναδρομές	στο	παρελθόν	ή	προλήψεις),	
έτσι	 ώστε	 σε	 ένα	 κεφάλαιο	 να	 μην	 αναμειγνύονται	 στοιχεία	 από	 προηγούμενα	 ή	
επόμενα	κεφάλαια.	

Η	 ενότητα	 πετυχαίνεται:	 α)	 με	 τον	 πρωτοπρόσωπο	 αφηγητή,	 που	 είναι	 και	 ο	
πρωταγωνιστής,	 δρα	 από	 την	 αρχή	 μέχρι	 το	 τέλος	 του	 έργου	 και	 αποτελεί	 το	
κυριότερο	ενοποιητικό	στοιχείο	 του,	β)	 με	 το	ότι	 τα	 κεφάλαια	εντάσσονται	σε	μία	
τριμερή	δομή	(ισορροπία	-	διατάραξη	της	ισορροπίας	-	αποκατάστασή	της	ή	αρχή	-	
μέση	 -	 τέλος),	γ)	 με	 το	 ότι	 το	 κάθε	 κεφάλαιο	αποτελεί	 στάδιο	 ενός	 ενιαίου	άξονα	
πλοκής,	 που	 περιλαμβάνει	 περιπέτεια,	 κινδύνους,	 δραματική	 κορύφωση,	 λύση,	δ)	
με	τη	συμμετοχή	των	ίδιων	προσώπων	σε	περισσότερα	από	ένα	κεφάλαια,	όπως	ο	
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Χατζη-Μεμέτης	 στο	 τρίτο	 και	 στο	 τέταρτο	 ή	 ο	 σύντροφος	 του	 πρωταγωνιστή,	 που	
δρα	στο	δεύτερο	κεφάλαιο,	αλλά	ο	θάνατός	του	αναφέρεται	στο	επόμενο	κεφάλαιο.	

	
4.	Από	την	αφήγηση	απουσιάζουν	τελείως	οι	παρομοιώσεις,	οι	μεταφορές	και	

γενικά	 κάθε	 σχήμα	 λόγου.	 Πώς	 σχολιάζετε	 την	 απουσία	 τους;	 Σε	 ποιο	

αφηγηματικό	 ύφος	 προσιδιάζει;	 Συμφωνείτε	 με	 την	 άποψη	 ότι	 η	 γραφή	 του	

κειμένου	βρίσκεται	πιο	κοντά	στη	σύγχρονη	δεκτικότητα	μας;	Δικαιολογήστε	την	

απάντηση	σας.	

Η	απουσία	των	σχημάτων	λόγου	εξηγείται	από	την	προσπάθεια	του	συγγραφέα	
να	 αναδείξει	 το	 λαϊκό	 ύφος	 της	 αφήγησης,	 που	 ταιριάζει	 στο	 λαϊκής	 προέλευσης	
αφηγητή-πρωταγωνιστή	της	ιστορίας.	Ο	συγγραφέας	θεώρησε,	επίσης,	ότι	το	απλό	
ύφος	 μπορούσε	 να	 αποδώσει	 με	 μεγαλύτερη	 πιστότητα	 και	 αλήθεια	 τα	
συγκλονιστικά	 γεγονότα,	 ότι	 μπορούσε	 να	 αναδείξει	 πιο	 έντονα	 την	 τραγικότητά	
τους,	σε	αντίθεση	με	ένα	ύφος	στολισμένο,	που	θα	κινδύνευε	 να	ξεφύγει	από	την	
ουσία	και	να	υποβιβάσει	το	ανθρώπινο	δράμα.	Ο	συγγραφέας	είχε	υποστηρίξει	ότι	η	
προφορική	αφήγηση	της	 ιστορίας	από	 τον	πραγματικό	πρωταγωνιστή	 της	 του	είχε	
θυμίσει	το	ύφος	της	Παλαιάς	Διαθήκης,	κι	αυτό	θέλησε	 ίσως	να	το	διατηρήσει	και	
στο	 μυθιστόρημα.	 Γενικά,	 όμως,	 το	 αστόλιστο	 και	 λιτό	 ύφος	 του	 κειμένου	 θυμίζει	
περισσότερο	 το	 λόγο	 του	 Μακρυγιάννη.	 Κοινά	 στοιχεία	 είναι	 η	 παρατακτική	
σύνδεση	 των	προτάσεων,	 τα	ασύνδετα	σχήματα,	 η	αμεσότητα	 και	 η	 συγκινησιακή	
φόρτιση,	η	πυκνή	και	λιτή	έκφραση,	η	προτίμηση	στον	ευθύ	λόγο	και	στους	πυκνούς	
διάλογους.	Το	ύφος	αυτό	είναι	όμως	και	χαρακτηριστικό	των	προφορικών	αφηγήσε-
ων	και	των	παραμυθιών.	

Το	ύφος	του	έργου	υπήρξε	πρωτοποριακό	για	την	εποχή	του.	Τότε	συνηθιζόταν	το	
καλλιεργημένο	 και	 πλούσιο	σε	 εκφραστικά	μέσα	ύφος,	 στη	σύγχρονη	 εποχή	όμως	
κάτι	τέτοιο	μοιάζει	ψεύτικο	και	κατασκευασμένο.	Αντίθετα,	το	ύφος	του	Δούκα	είναι	
πολύ	πιο	 κοντά	στη	δεκτικότητα	 του	σημερινού	αναγνώστη,	ο	οποίος	προτιμά	 την	
απλότητα,	 τη	λιτότητα	και	 τη	φυσικότητα,	που	αποδίδουν	με	μεγαλύτερη	αλήθεια	
και	ρεαλισμό	τις	ανθρώπινες	καταστάσεις.	
	

5.	Λαμβάνοντας	υπόψη	το	τέλος	του	κειμένου:	«Σαν	τέλειωσε	να	μου	διηγείται,	

του	είπα:	Βάλε	την	υπογραφή	σου.	Κι	εκείνος	έγραφε:	Νικόλαος	Κοζάκογλου»,	να	

συζητήσετε	τη	σχέση	αφηγητή-σνγγραφέα-αληθινού	πρωταγωνιστή.	

Η	αφήγηση	σε	πρώτο	πρόσωπο	ενέχει	τον	κίνδυνο	της	ταύτισης	του	συγγραφέα	
με	 τον	 αφηγητή,	 με	 αποτέλεσμα	 το	 κείμενο	 να	 θεωρηθεί	 αυτοβιογραφικό.	 Αυτό	
όμως	δε	συμβαίνει	εδώ,	αφού	δεν	πρόκειται	για	βίωμα	του	συγγραφέα,	αλλά	ενός	
άλλου	προσώπου.	Ο	συγγραφέας,	βάζοντας	τον	αφηγητή	να	υπογράφει,	ξεκαθαρίζει	
ότι	δεν	ταυτίζεται	μαζί	του,	ούτε	επομένως	και	με	τον	πρωταγωνιστή	της	ιστορίας.		Η	
υπογραφή	όμως	από	ένα	άλλο	πρόσωπο,	διαφορετικό	από	το	συγγραφέα,	δίνει	στο	
κείμενο	 τη	 μορφή	 μίας	 κατάθεσης,	 μίας	 μαρτυρίας.	 Σημαίνει	 δηλαδή	 ότι	 τα	
γεγονότα	τα	βίωσε	ο	Νικόλαος	Κοζάκογλου	και	ο	συγγραφέας	απλά	τα	κατέγραψε.	
Το	έργο	όμως	δεν	ανήκει	στο	είδος	της	μαρτυρίας,	αλλά	είναι	ένα	μυθιστόρημα.	Ο	
συγγραφέας,	 δηλαδή,	 πέρα	 από	 τα	 άλλα,	 τροποποίησε	 και	 κάποια	 στοιχεία	 της	
υπόθεσης,	με	κυριότερο	το	θάνατο	του	συντρόφου	του	πρωταγωνιστή,	γεγονός	που	
επηρέασε	σημαντικά	 την	εξέλιξη	 της	δράσης	στο	έργο.	Αφού	λοιπόν	πρόκειται	 για	
μυθοπλασία	 που	 στηρίχτηκε	 σε	 πραγματικά	 γεγονότα,	 δεν	 πρέπει	 να	 ταυτίζεται	 ο	
αφηγητής	 ούτε	 με	 το	 συγγραφέα	 (θα	 ήταν	 αυτοβιογραφία)	 ούτε	 με	 ένα	 άλλο	
υπαρκτό	πρόσωπο	(θα	ήταν	μαρτυρία).	Είναι,	επομένως,	πιο	σωστό	να	υποθέσουμε	
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ότι	 η	 υπογραφή	 στο	 τέλος	 είναι	 «συγγραφικός	 δόλος».	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 ο	
συγγραφέας	 α)	 αποφεύγει	 την	 ταύτιση	 του	 με	 τον	 πρωταγωνιστή,	 β)	 δίνει	 στο	
μυθιστόρημα	 αληθοφάνεια,	 παρουσιάζοντάς	 το	 σαν	 μαρτυρία	 ενός	 πραγματικού	
προσώπου.	
	

6.	Να	σχολιαστεί	η	συχνότητα	εμφάνισης	του	διαλόγου	και	ο	λειτουργικός	του	

ρόλος.	

Τα	διαλογικά	μέρη	είναι	πολλά	στο	κείμενο	και	πυκνώνουν	προοδευτικά,	για	να	
περιορίσουν	σε	μεγάλο	βαθμό	την	αφήγηση	στο	τρίτο	και	στο	τέταρτο	κεφάλαιο.	Η	
συχνότητα	 της	 εμφάνισής	 τους	 δίνει	 στο	 κείμενο	 ζωντάνια,	 δραματικότητα	 και	
ένταση.	 Οι	 διάλογοι	 έχουν	 πολλές	 λειτουργίες:	 α)	 Σηματοδοτούν	 την	 έναρξη	 της	
δράσης	ή	 την	προωθούν	 (π.χ.,	στο	δεύτερο	κεφάλαιο,	οι	δύο	σύντροφοι	πρώτα	το	
συζητούν	 και	 έπειτα	 προχωρούν	 στη	 διάρρηξη	 του	 πρώτου	 μύλου),	 β)	
επιστρατεύονται	 για	 την	 παραπλάνηση	 (ιδίως	 στο	 τρίτο	 κεφάλαιο,	 ο	 ήρωας	 δίνει	
συνεχώς	ψεύτικα	στοιχεία	για	τον	εαυτό	του),	γ)	διαγράφουν	τους	χαρακτήρες	(π.χ.,	
στο	 τρίτο	 κεφάλαιο,	 οι	 διάλογοι	 μεταξύ	 πρωταγωνιστή	 και	 Χατζη-Μεμέτη),	 δ)	
αποκαλύπτουν	 τα	 συναισθήματα	 των	 ηρώων	 (π.χ.,	 στο	 τρίτο	 και	 την	 αρχή	 του	
τέταρτου	 κεφαλαίου,	 οι	 διάλογοι	 ανάμεσα	 στον	 πρωταγωνιστή	 και	 στο	 Χατζη-
Μεμέτη),	 ε)	 συντελούν	 στη	 λήψη	 σημαντικών	 αποφάσεων	 (π.χ.,	 στο	 δεύτερο	
κεφάλαιο,	 ο	 διάλογος	 ανάμεσα	 στους	 δύο	 συντρόφους	 μέχρι	 να	 αποφασίσουν	 το	
χωρισμό	 τους),	 στ)	 διαγράφουν	 τη	 νοοτροπία	 και	 τα	 γενικά	 χαρακτηριστικά	 των	
εθνοτήτων	(π.χ.,	στο	τέταρτο	κεφάλαιο,	ο	διάλογος	στο	τρένο),	ζ)	οι	τυποποιημένοι	
διάλογοι	 του	 ήρωα	 με	 μουσουλμάνους,	 στο	 τρίτο	 κεφάλαιο,	 αποδίδουν	
παραστατικά	τη	διαδικασία	δοκιμής	της	πλαστής	ταυτότητας	και	διαγράφουν	ζωηρά	
τον	κίνδυνο	που	τον	απειλεί.	
	

7.	 α)	 Δώστε	 με	 περιληπτικό	 τρόπο	 την	 περιπλάνηση	 του	 αφηγητή	 και	 του	

συντρόφου	του	στις	ερημιές,	αμέσως	μετά	τη	δραπέτευσή	τους.	Να	επισημανθούν	

τα	μέσα	που	μετέρχονται	προκειμένου	να	επιβιώσουν.	

β)	Πώς	αντιδρά	ο	αφηγητής	στην	είδηση	του	θανάτου	του	συντρόφου	του;	Είναι	

δικαιολογημένη	η	αντίδραση	του;	Ποια	η	σχέση	του	συμβάντος	με	τη	γενικότερη	

οικονομία	της	αφήγησης;	

α)	 Μετά	 από	 μίας	 ώρας	 πορεία,	 οι	 δύο	 σύντροφοι	 συνάντησαν	 ένα	 ρέμα.	
Αναγκάστηκαν	να	κατεβούν	στο	γκρεμό	και	να	διανυκτερεύσουν	σε	μία	σπηλιά,	γιατί	
τους	αντιλήφθηκαν	τα	σκυλιά	από	το	κοντινό	χωριό,	ενώ	το	άλλο	πρωί	τους	έψαχναν	
οι	χωριάτες.	Όταν	πέρασαν	με	δυσκολία	το	ρέμα,	είχε	βραδιάσει.	Περνώντας	κοντά	
από	 καλύβες	 γιουρούκηδων,	 τους	 γάβγισαν	 τα	 σκυλιά	 και	 οι	 γιουρούκηδες	
πυροβόλησαν	 στον	 αέρα.	 Αναγκάστηκαν	 να	 περπατήσουν	 παράλληλα	 στο	 γκρεμό,	
ώσπου	έφτασαν	σε	ένα	ερειπωμένο	χωριό.	Έπειτα	περπάτησαν	όλη	τη	νύχτα	και	το	
πρωί	έφτασαν	στην	περιοχή	του	Μποζ-Νταγ.	Την	τέταρτη	μέρα	αφότου	απέδρασαν,	
έφτασαν	στην	πόλη	Οντεμίς	και	κρύφτηκαν	στο	δάσος	μέχρι	να	νυχτώσει.	Εκεί	κοντά	
ήταν	ένας	κυνηγός	και	 το	σκυλί	 του	τους	γάβγιζε.	Το	βράδυ	συνέχισαν	την	πορεία	
τους	 και	 έφτασαν	 στην	 πύλη	 Μπανός.	 Απο	 την	 πείνα	 έτρωγαν	 άγουρες	 ελιές.	
Περίμεναν	κοντά	στο	σταθμό	της	πόλης	να	έρθει	το	βράδυ	και	συνέχισαν	την	πορεία	
τους	μέχρι	που	πέρασαν	το	Βαϊντίρι	και	το	Μαίανδρο	ποταμό.	Στην	απέναντι	όχθη	
υπήρχε	κοπάδι	και	τα	σκυλιά	τους	επιτέθηκαν,	αλλά	κατάφεραν	να	τα	ησυχάσοον.	
Από	 την	 κούραση	 είχαν	 τελείως	 εξαντληθεί	 και	 κάθισαν	 κάπου	 κοντά	 να	 ξε-
κουραστούν.	
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Τα	 μέσα	 που	 μετέρχονται	 για	 να	 επιβιώσουν	 είναι:	 α)	 βαδίζουν	 κοντά	 σε	
γκρεμούς	και	απόκρημνα	μέρη	για	να	μη	γίνουν	αντιληπτοί,	β)	κρύβονται	σε	σπηλιές	
και	 περιμένουν	 υπομονετικά,	 γ)	 προχωρούν	 το	 βράδυ	 και	 τη	 μέρα	 κρύβονται	 σε	
δάση	 και	 επιτηρούν	 τα	 πάντα	 γύρω	 τους,	 δ)	 αποφεύγουν	 τα	 κοπάδια,	 γιατί	 τα	
σκυλιά	είναι	μεγάλος	κίνδυνος,	ε)	όταν	τους	επιτίθενται	σκυλιά,	τα	«μαυλίζουν»,	στ)	
αν	και	πεινούν,	αποφεύγουν	να	διαρρήξουν	το	μύλο,	ζ)	τρώνε	άγουρες	ελιές.	

β)	 Ο	 ήρωας	 αιφνιδιάζεται	 και	 πονάει	 από	 την	 κακή	 είδηση,	 αντιδρά	 όμως	 με	
ετοιμότητα	για	να	μην	προδοθεί.	Αποκαλεί	τον	αγαπημένο	του	σύντροφο	«σκυλί»,	
ενώ	την	ίδια	στιγμή	τραβιέται	η	γλώσσα	του	από	το	φόβο	και	τη	λύπη.	Η	αντίδρασή	
του	είναι	απόλυτα	δικαιολογημένη,	αφού	αγωνίζεται	να	γλιτώσει	τη	ζωή	του.	Το	ότι	
αναγκάζεται	 να	 υποκριθεί	 μίσος	 για	 έναν	 άνθρωπο	 που	 αγαπούσε	 δείχνει	 τη	
δύσκολη	θέση	του	και	την	εσωτερική	σύγκρουση	που	τον	βασανίζει.	

Το	 επεισόδιο	 αυτό	 έχει	 μεγάλη	 σημασία	 για	 την	 εξέλιξη	 της	 δράσης	 και	 τη	
γενικότερη	 οικονομία	 της	 αφήγησης.	 Κι	 αυτό	 γιατί	 στο	 εξής	 ο	 ήρωας	 περνάει	 μία	
παράλληλη	 δοκιμασία,	 περνάει	 δηλαδή	 από	 τις	 ίδιες	 δοκιμασίες	 που	 πέρασε	 ο	
σύντροφός	 του,	αλλά	προσπαθεί	 να	πάρει	μέτρα,	ώστε	 να	αποφύγει	 τα	 λάθη	που	
είχε	κάνει	εκείνος.	Μαθαίνει	τα	μουσουλμανικά	θρησκευτικά	έθιμα	και	αποφεύγει	
την	 είσοδο	 στο	 τζαμί.	 Γενικά,	 το	 επεισόδιο	 αυξάνει	 την	 ένταση	 και	 κορυφώνει	 το	
φόβο	του	ήρωα.	

	
8.	Να	σκιαγραφήσετε	την	προσωπικότητα	του	Χατζη-Μεμέτη.	

Ο	 Χατζη-Μεμέτης	 είναι	 άνθρωπος	 εργατικός,	 που	 γνωρίζει	 να	 ξεχωρίζει	 τους	
άξιους	 και	 ικανούς	 και	 να	 τους	 αμείβει	 ανάλογα.	 Εκτιμά	 την	 αξιοπιστία	 και	 την	
εργατικότητα	 και,	 όταν	 εμπιστεύεται	 και	 συμπαθεί	 κάποιον,	 γίνεται	 πολύ	
εξυπηρετικός	 και	 φιλικός	 μαζί	 του.	 Είναι	 ευθύς	 και	 ανοιχτός,	 πιστεύει	 στις	
ανθρώπινες	σχέσεις	και	δεν	έχει	κοινωνικές	προκαταλήψεις.	Ο	εργάτης	του	μπορεί	
να	 γίνει	 και	 «αδελφός»	 του.	 Είναι	 φιλότιμος	 και	 απαιτεί	 να	 έχουν	 οι	 άλλοι	
εμπιστοσύνη	 στο	 λόγο	 του.	 Δεν	 αντιλαμβάνεται	 τα	 ψέματα	 του	 «Μπεχτσέτ»	 και	
φαίνεται	 αφελής	 και	 καλοκάγαθος.	 Στο	 τέλος	 όμως,	 διαισθάνεται,	 από	 τις	
υπεκφυγές	 και	 την	 ανησυχία	 του	 υπαλλήλου	 του,	 ότι	 η	 φυγή	 του	 θα	 είναι	 χωρίς	
επιστροφή.	 Αυτό	 δεν	 τον	 κάνει	 εχθρικό,	 αλλά,	 αντίθετα,	 αποχαιρετώντας	 τον,	 του	
εκφράζει	την	ευγνωμοσύνη	του	για	την	καλή	συνεργασία	και	την	προσφορά	του.	
	

9.	Μεσα	από	τις	ευρύτερες	ενότητες	του	κειμένου	(αιχμαλωσία	-	απόδραση	και	

περιπλάνηση	-	μεταμφίεση	σε	Τούρκο	-	ταξίδι	στη	Σμύρνη	και	σωτηρία),	πώς	κλι-

μακώνονται	 τα	συναισθήματα	 του	αφηγητή	και	πώς	διαγράφεται	η	προσωπικό-

τητά	του;	

Ο	πρωταγωνιστής	ζει	μία	φοβερή	εμπειρία.	Από	τη	στιγμή	που	συλλαμβάνεται,	η	
ζωή	 του	 διατρέχει	 κάθε	 στιγμή	 άμεσο	 κίνδυνο.	Ο	φόβος	 που	 τον	 διακατέχει	 είναι	
φυσικός	 για	 τέτοιες	 ακραίες	 συνθήκες.	 Αφού	 διαφεύγει	 την	 εκτέλεση,	 έχει	 στη	
συνέχεια	 να	 αντιμετωπίσει	 την	 κακομεταχείριση,	 τις	 επιθέσεις	 του	 πλήθους,	 την	
πείνα,	τη	δίψα.	Κάθε	στιγμή	πρέπει	να	είναι	σε	ετοιμότητα	για	να	προστατευθεί.	Οι	
συνθήκες	τον	εξαθλιώνουν,	όπως	και	τους	άλλους	αιχμαλώτους.	Όμως	φαίνεται	ότι	
έχει	 αποθέματα	 κουράγιου	 και	 αξιοπρέπειας,	 όταν	 τολμάει,	 μαζί	 με	 το	 σύντροφό	
του,	να	αποδράσει.	Στο	εξής,	καθώς	περιπλανιέται	και	έπειτα	κρύβεται	στην	περιοχή	
του	 χωριού	 του,	 ο	 φόβος	 μήπως	 αποκαλυφθεί	 γίνεται	 μόνιμος.	 Εντείνεται	 κάθε	
φορά	 που	 αισθάνεται	 κοντά	 την	 παρουσία	 ανθρώπων	 ή	 όταν	 επιχειρεί	 με	 το	
σύντροφό	του	τις	διαρρήξεις	των	μύλων.	Η	καταστροφή,	επίσης,	του	χωριού	του	τον	
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γεμίζει	 πόνο	 και	 απελπισία.	 Έπειτα	 από	 συνεχείς	 αλλαγές	 κρυψώνας,	 ο	 κίνδυνος	
αποκάλυψης,	η	πείνα	και	το	αδιέξοδο	της	κατάστασης	κλιμακώνουν	την	απελπισία	
του.	 Η	 μεταμφίεση	 είναι	 μία	 αντιηρωική	 λύση	 στην	 απεγνωσμένη	 προσπάθεια	 να	
σώσει	τη	ζωή	του.	Στο	εξής,	ο	αληθινός	εαυτός	του	βρίσκεται	σε	συνεχή	σύγκρουση	
με	τον	πλαστό.	Λυπάται	και	θυμώνει	με	τον	εαυτό	του,	γιατί	πρέπει	να	υποκρίνεται	
και	 να	απαρνιέται	φαινομενικά	 την	 εθνότητα	 και	 την	πίστη	 του.	Ο	φόβος,	 επίσης,	
είναι	τώρα	μεγαλύτερος,	γιατί	η	επιτυχία	της	μεταμφίεσης	έχει	αναπτερώσει	κάπως	
τις	 ελπίδες	 του	 και	 δε	 θέλει,	 με	 καμιά	 δύναμη,	 να	 αποκαλυφθεί.	 Ο	 φόβος	 του	
κορυφώνεται	όταν	πληροφορείται	το	θάνατο	του	συντρόφου	του	και	την	αιτία	που	
συνέβη	 αυτό.	 Αντιλαμβάνεται	 ότι	 θα	 πάθει	 τα	 ίδια	 και	 περνάει	 μία	 μεγάλη	
δοκιμασία	 προσπαθώντας	 να	 μην	 επαναλάβει	 τα	 λάθη	 του	 φίλου	 του.	 Όταν	
ξεπερνάει	 τον	 κίνδυνο,	 αρχίζει	 κάπως	 να	 ηρεμεί	 με	 τη	 δουλειά	 στο	 κτήμα	 και	 την	
καλή	μεταχείριση	 του	Χατζη-Μεμέτη.	 Τη	σχετική	ηρεμία	ανατρέπει	η	πρόταση	 του	
αφεντικού	του	να	παντρευτεί	την	ανιψιά	του.	Αντιλαμβάνεται	ότι	ήρθε	ο	καιρός	να	
φύγει,	 γιατί	 βέβαια	 δεν	 είναι	 διατεθειμένος	 να	 απαρνηθεί	 τον	 πραγματικό	 του	
εαυτό,	ούτε	και	με	αντίτιμο	τη	σωτηρία	της	ζωής	του.	Ο	φόβος	τον	κυριεύει	και	πάλι,	
καθώς	 έχει	 να	 ξεπεράσει	 ακόμα	 εμπόδια	 μέχρι	 να	 μπει	 στο	 πλοίο.	 Ωστόσο,	 η	
προοπτική	 της	 σωτηρίας	 τον	 κάνει	 να	 αισθάνεται	 παράλληλα	 και	 χαρά.	 Όταν	 το	
πλοίο	 πιάνει	 σκάλα	 στη	Μυτιλήνη,	 κυριεύεται	 από	 αγωνία,	 γιατί	 φοβάται	 μήπως	
χάσει	 τη	 μοναδική	 ευκαιρία	 να	 σωθεί.	 Η	 αγωνία	 του	 κορυφώνεται	 όταν	 ο	 λι-
μενάρχης	 αρνείται	 την	 αποβίβασή	 του,	 ενώ	 το	 πλοίο	 ετοιμάζεται	 να	 αποπλεύσει.	
Όταν	 τελικά	 αποβιβάζεται	 και	 επιβεβαιώνεται	 η	 ταυτότητά	 του,	 αισθάνεται	
ανακούφιση	και	νιώθει	λυτρωμένος.	

Από	την	αρχή	μέχρι	το	τέλος	της	περιπέτειάς	του,	ο	ήρωας	δείχνει	κουράγιο	και	
αντοχή.	Προικισμένος	με	εξυπνάδα,	ετοιμότητα	και	επιμονή,	δε	λυγίζει	μπροστά	στις	
δυσκολίες	και	έχει	πάντα	το	μοναδικό	στόχο	μπροστά	του,	τη	σωτηρία	της	ζωής	του.	
Μπορεί	 να	αναγκάστηκε	 να	παίξει	 έναν	απωθητικό	 γι’	αυτόν	ρόλο,	αλλά	ποτέ	δεν	
ξέχασε	ποιος	ήταν	και	τι	έπρεπε	να	κάνει.	Η	επιμονή	και	η	αποφασιστικότητά	του,	
καθώς	και	το	ισχυρό	ένστικτο	επιβίωσης	συντέλεσαν,	ώστε	τελικά	να	σωθεί.	

	
10.	Να	σχολιάσετε	την	αφιέρωση	της	α΄	έκδοσης	της	Ιστορίας	ενός	αιχμαλώτου	

(1929):	 «αφιερώνεται	 στα	 κοινά	 μαρτύρια	 του	 ελληνικού	 και	 τουρκικού	 λαού»,	

και	την	αφιέρωση	των	κατοπινών	εκδόσεων	του	έργου:	«αφιερώνεται	στα	κοινά	

μαρτύρια	των	λαών».	

Η	 αφιέρωση	 της	 πρώτης	 έκδοσης	 δείχνει	 το	 στόχο	 του	 συγγραφέα	 να	
παρουσιάσει	 ένα	 έργο	 με	 το	 οποίο	 καταγγέλλει	 ένα	 φοβερό	 πόλεμο,	 που	
ταλαιπώρησε	 τους	 δύο	 λαούς.	 Μία	 τέτοια	 αφιέρωση	 από	 έναν	 άνθρωπο	 που	
συμμετείχε	 στον	 πόλεμο	 και	 ανήκει	 σε	 εκείνους	 που,	 εξαιτίας	 του,	 έχασαν	 την	
πατρίδα	 τους,	 δείχνει	 μετριοπάθεια,	 αντικειμενικότητα,	 συμφιλιωτικό	 πνεύμα.	 Η	
αφιέρωση	 των	 επόμενων	 εκδόσεων	 φανερώνει	 ότι	 ο	 στόχος	 του	 συγγραφέα	
διευρύνεται.	Πέρα	από	τους	πρωταγωνιστές	του	συγκεκριμένου	πολέμου,	θέλει	να	
αφιερώσει	το	έργο	του	σε	όλους	τους	λαούς	που	βίωσαν	τέτοιες	φοβερές	στιγμές,	
επιδιώκοντας	μ’	αυτό	τον	τρόπο	να	δώσει	καθολικότητα	στην	ατομική	ιστορία,	ώστε	
το	αντιπολεμικό	του	μήνυμα	να	γίνει	κτήμα	όλων	των	ανθρώπων.	
	

11.	Η	μεταμφίεση	του	ήρωα	σε	Τούρκο	τον	οδηγεί	και	στη	«μεταμφίεση»	των	

συναισθημάτων	 του	αντιστοίχως;	Αν	 ναι,	σε	ποιο	βαθμό;	Να	απαντήσετε	με	συ-
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γκεκριμένες	 αναφορές	 στο	 κείμενο.	 Να	 επισημάνετε	 και	 να	 σχολιάσετε	 τις	

εσωτερικές	συγκρούσεις	του	ήρωα.	

Ο	ήρωας	πρέπει	να	μεταμφιέσει	και	 τα	συναισθήματά	του,	γιατί	διαφορετικά	η	
μεταμφίεση	δε	θα	ήταν	πειστική.	Έτσι,	αναγκάζεται	 να	 ταυτιστεί	με	 το	προσωπείο	
του	 και	 απαρνιέται	 φαινομενικά	 την	 εθνότητα	 και	 τη	 θρησκεία	 του.	 Τέτοιες	
περιπτώσεις	είναι:	α)	η	συνάντηση	με	τις	γυναίκες	από	το	χωριό	του.	Τα	ρούχα	τους	
του	προκαλούν	λύπη	και	ταραχή,	αλλά	δεν	μπορεί	να	κάνει	τίποτε	άλλο	παρά	να	τις	
αποφύγει	(σ.	209:	«Τα	ρούχα	τους	έμοιαζαν	από	δικά	μας	πανιά.	-Ανατρίχιασα»),	β)	
αναγκάζεται	 να	απευθυνθεί	 σε	 ένα	 βοσκό	 επικαλούμενος	 κοινή	 θρησκεία	 (σ.	 212:	
«Πατριώτη,	σε	παρακαλώ,	μία	θρησκεία	είμαστε...»),	γ)	 κατά	τη	διανυκτέρευση	σε	
μαντρί	 καταφέρεται	 εναντίον	 των	 Ελλήνων,	 και	 μάλιστα	 εμφανίζεται	 πιο	 σκληρός	
από	 τους	 συνομιλητές	 του	 (σ.	 212),	 δ)	 παριστάνει	 ότι	 συμφωνεί	 απόλυτα	 με	 τα	
ανθελληνικά	αισθήματα	του	Χατζη-Μεμέτη,	ενώ	μέσα	του	υποφέρει	 (σ.	216:	«Ναι,	
είπα.	Αυτός	κι	όχι	η	δύναμή	μας	τους	έδιωξε.	Και	κόπηκε	η	όρεξη	μου.	Έφαγα	μία	
μπουκιά	και	 τραβήχτηκα»),	ε)	 όταν	πληροφορείται	 το	θάνατο	 του	συντρόφου	του,	
προσποιείται	 ικανοποίηση	και	αποκαλεί	 τον	αγαπημένο	 του	φίλο	«σκυλί»	 (σ.	 219:	
«Μίλα	καλά,	του	λέω,	πώς	πιάστηκε	το	σκυλί;	κι	η	γλώσσα	μου	τραβήχτηκε	κάτω»),	
στ)	όταν	αρχίζει	νηστεία,	ισχυρίζεται,	ότι	το	κάνει	από	ευγνωμοσύνη	προς	τον	Αλλάχ	
και	επιμένει	ότι	πρέπει	 να	 το	κάνουν	όλοι,	 γιατί	 τους	γλίτωσε	από	τον	εχθρό,	ενώ	
παράλληλα	 ζητάει	συγχώρεση	από	 το	Θεό	 (σ.	 219:	 «Θεέ	μου,	συγχώρεσε	με,	 είπα	
και	 δάκρυσα»),	 ζ)	 Η	 χαρούμενη	 ατμόσφαιρα	 της	 γιορτής	 στα	 Θείρα	 έρχεται	 σε	
αντίθεση	με	τη	λύπη	του	(σ.	222:	«Αναθυμόμουν	τις	δικές	μας	μεγαλοσκόλες	και	τα	
μάτια	μου	βούρκωσαν.	Η	χαρά	τους	με	τη	λύπη	μου	ανακατώθηκαν	μέσα	μου»),	η)	
τα	καινούρια	ρούχα	δημιουργούν	τύψεις	στον	ήρωα,	γιατί	τον	κάνουν	να	αισθάνεται	
ότι	 με	 αυτά	 εισέρχεται	 και	 επίσημα	 στην	 τουρκική	 κοινωνία	 (σ.	 223:	 «Ξάλλαξα,	
έβαλα	τα	παλιά	μου	ρούχα	και	ησύχασα»).	Σε	όλες	αυτές	τις	περιπτώσεις,	ο	ήρωας	
μιλάει	και	ενεργεί	ενάντια	στη	θέληση	και	στα	πραγματικά	του	αισθήματα.	Η	πίεση	
αυτή	 του	 δημιουργεί	 εσωτερικές	 συγκρούσεις.	 Ενώ	 είναι	 γνήσιος	 πατριώτης	 και	
πιστός	χριστιανός,	βρίσκεται	στη	φοβερή	κατάσταση	να	υποκρίνεται	τον	χαρούμενο	
που	διώχθηκαν	οι	Έλληνες	και	να	προσεύχεται	στον	Αλλάχ.	Πρέπει	να	χαίρεται	με	τις	
γιορτές	 τους,	 να	 συμφωνεί	 με	 τις	 απόψεις	 τους	 και,	 γενικά,	 να	 μην	 μπορεί	 να	
αντιδράσει	σε	τίποτα.	
	

12.	Ποιες	είναι,	κατά	τη	γνώμη	σας,	οι	αφηγηματικές	αρετές	του	κειμένου	και	

σε	ποιες	αφηγηματικές	τεχνικές	οφείλονται;	

Οι	αφηγηματικές	αρετές	του	κειμένου	είναι:	α)	η	λαϊκή	γλώσσα,	που	διατηρεί	τα	
χαρακτηριστικά	του	προφορικού	λόγου,	β)	το	πυκνό	και	λιτό	ύφος,	γ)	η	γρήγορη	και	
έντονη	 δράση,	 δ)	 η	 ζωηρότητα	 των	 διαλόγων,	 που	 διαγράφουν	 παραστατικά	 τις	
καταστάσεις	και	τους	χαρακτήρες	και	δίνουν	δραματικότητα,	ε)	η	αντικειμενικότητα	
και	 το	 ήπιο	 ύφος	 του	 λαϊκού	 αφηγητή,	 στ)	 η	 απλότητα	 και	 η	 ελλειπτικότητα	 της	
αφήγησης,	ζ)	 το	βιωματικό	υπόστρωμα,	που	δίνει	αληθοφάνεια	στην	 ιστορία,	η)	η	
δημιουργία	έντασης	με	την	περιπέτεια,	τη	μεταμφίεση,	το	στοιχείο	της	έκπληξης	και	
της	 αναγνώριση,	 θ)	 η	 ικανότητα	 του	 αφηγητή	 να	 καταστήσει	 τον	 αναγνώστη	
συνένοχό	του	και	συμμέτοχο	στο	φόβο,	στην	αγωνία	αλλά	και	στη	λυτρωτική	χαρά	
του,	 ι)	 η	 στήριξη	 σε	 παραδοσιακά	 αφηγηματικά	 σχήματα	 (παραμύθι,	 λαϊκές	
ιστορίες),	που	είναι	οικεία	στον	αναγνώστη.	

Οι	αφηγηματικές	τεχνικές	στις	οποίες	οφείλονται	οι	αρετές	του	κειμένου	είναι:	α)	
η	πρωτοπρόσωπη	αφήγηση,	που	δίνει	αληθοφάνεια	στην	 ιστορία,	β)	 η	προοπτική	
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του	 αίσιου	 τέλους,	 με	 την	 οποία	 εστιάζει	 ο	 αφηγητής	 και	 η	 οποία	 συντελεί	 στην	
ηπιότητα	 του	 ύφους	 και	 δικαιολογεί	 την	 απουσία	 εξάρσεων	 στην	 αφήγηση	 τόσο	
συγκλονιστικών	γεγονότων.	
γ)	η	επικέντρωση	της	αφήγησης	στα	γεγονότα,	η	έλλειψη	περιγραφών	και	σχολίων,	
δ)	η	αλληλοδιαδοχή	των	επεισοδίων,	οι	επιταχύνσεις	ως	προς	τη	χρονική	διάρκεια	
των	 γεγονότων,	 οι	 κοφτοί	 διάλογοι	 (όλα	 αυτά	 κάνουν	 έντονη	 τη	 δράση),	 ε)	 η	
παρατακτική	δομή	και	τα	δομικά	στοιχεία	της	αντίθεσης	και	της	επανάληψης,	στ)	τα	
παραδοσιακά	 σχήματα	 της	 πλοκής	 (περιπέτεια,	 αναγνώριση	 κτλ.),	 με	 δραματικές	
κορυφώσεις,	 και	 τα	 στοιχεία	 της	 αγωνίας	 και	 της	 έκπληξης,	 ζ)	 η	 πυκνή	 χρήση	
διαλόγων,	η)	η	ισορροπία	ανάμεσα	στα	αφηγηματικά	και	στα	διαλογικά	μέρη,	θ)	ως	
προς	τη	γλώσσα	και	το	ύφος,	η	χρήση	του	μικρασιατικού	ιδιώματος,	με	αναφορά	και	
διάφορων	 λαϊκών	 και	 τούρκικων	 λέξεων,	 οι	 ιδιομορφίες	 της	 σύνταξης,	 η	
παρατακτική	σύνδεση	των	προτάσεων,	το	ασύνδετο,	η	φυσικότητα	και	η	απλότητα	
της	έκφρασης	με	τη	χρήση	λαϊκών	εκφράσεων	και	την	έλλειψη	σχημάτων	λόγου	κ.ά.,	
ι)	η	η	διαγραφή	των	χαρακτήρων	μέσα	από	τα	λόγια	και	τη	συμπεριφορά	τους	και	η	
γεμάτη	 γνώση	 και	 εμπειρία	 διαγραφή	 των	 χαρακτηριστικών	 των	 διάφορων	
εθνοτήτων	 και	ομάδων,	πάλι	μέσα	από	 τα	 λόγια	 και	 τις	συμπεριφορές	 τους,	 ια)	 η	
παραστατικότητα	 της	 πορείας	 μέσα	 στα	 μικρασιατικά	 εδάφη,	 με	 την	 αναφορά	 σε	
τόπους,	ανθρώπους,	έθιμα,	συμπεριφορές.	
	

13.	Μέσα	σε	πόσο	χρονικό	διάστημα	διαδραματίζεται	η	ιστορία;	Ο	χρόνος	της	

ιστορίας	 (πραγματικός	 χρόνος)	 ταυτίζεται	 με	 το	 χρόνο	 της	 αφήγησης;	 Να	 απα-

ντήσετε	παρακολουθώντας	κατά	κεφάλαια	το	κείμενο.	

Η	ιστορία	διαδραματίζεται	στο	διάστημα	περίπου	ενός	χρόνου,	από	τη	σύλληψη	
του	 ήρωα,	 στα	 τέλη	 Αυγούστου	 του	 1922,	 μέχρι	 τον	 επόμενο	 Αύγουστο.	 Ο	
πραγματικός	 χρόνος	 όμως	 δεν	 ταυτίζεται	 με	 το	 χρόνο	 της	 αφήγησης,	 γιατί	 ο	
αφηγητής	άλλοτε	 επιταχύνει	 την	αφήγηση	σε	 σχέση	με	 τον	πραγματικό	 χρόνο	 και	
άλλοτε	την	επιβραδύνει	σταματώντας	περισσότερο	σε	κάποια	γεγονότα	που	θεωρεί	
σημαντικά.	Σε	γενικές	γραμμές	όμως,	ο	ρυθμός	της	αφήγησης	είναι	γρήγορος.	Αυτό	
συμβαίνει	με	 την	επιτάχυνση,	η	οποία	επιτυγχάνεται	με	ελλείψεις	και	περιλήψεις,	
καθώς	 και	 με	 την	 απουσία	 αναδρομών	 στο	 παρελθόν,	 περιγραφών	 και	 σχολίων,	
οπότε	 η	 αφήγηση	 κυλάει	 χωρίς	 καθυστερήσεις.	 Υπάρχουν,	 βέβαια,	 και	
επιβραδύνσεις	σε	σημαντικά	γεγονότα,	που	όμως	δεν	αλλάζουν	τη	γενική	εντύπωση	
του	γρήγορου	ρυθμού.	

Στο	 πρώτο	 κεφάλαιο,	 παρατηρείται	 επιτάχυνση	 του	 χρόνου	 της	 αφήγησης	 με	
ελλείψεις	 (π.χ.	 σ.	 190:	 «Αυτά	 γινότανε	 Αύγουστο	 μήνα	 ...	 Τέλος,	 ένα	 βράδυ...»)	 ή	
περιλήψεις	 (π.χ.	σ.	196:	«Είκοσι	μέρες	δουλέψαμε	σ'	αυτό	το	μέρος...»).	Υπάρχουν	
και	λίγες	επιβραδύνσεις,	καθώς	ο	αφηγητής	επιτείνει	τη	διάρκεια	της	αφήγησης	για	
επεισόδια	όπως	αυτό	με	τον	Αρμένη	ή	το	πέρασμα	από	το	ερειπωμένο	χωριό.	Στο	
δεύτερο	 κεφάλαιο,	 παρατηρείται	 και	 πάλι	 επιτάχυνση	 της	 αφήγησης	 με	 διάφορες	
ελλείψεις	(π.χ.	σ.	201-202:	«Εκεί	βραδιάζαμε	...	Μια	μέρα...»)	και	περιλήψεις	(π.χ.	σ.	
204:	 «Τέσσερις	 μήνες	 σωστούς	 ζήσαμε	 εδώ	 μέσα»).	 Υπάρχουν	 και	 λίγες	
επιβραδύνσεις	(π.χ.	τα	επεισόδια	με	τις	διαρρήξεις	των	μύλων).	Αντίθετα,	στο	τρίτο	
κεφάλαιο	παρατηρείται,	γενικά,	επιβράδυνση	στην	αφήγηση	των	επεισοδίων,	όπως,	
για	παράδειγμα,	οι	τυπικές	σκηνές	συνομιλίας	με	μωαμεθανούς,	η	συνάντηση	με	το	
Χατζη-Μεμέτη,	 η	 πρώτη	 βραδιά	 στο	 σπίτι	 του,	 η	 πρώτη	 μέρα	 του	 Ραμαζανιού,	 η	
αγορά	των	ρούχων	στο	παζάρι,	η	σκηνή	της	ταβέρνας	κ.ά.	Σε	λίγες	μόνο	περιπτώσεις	
υπάρχει	 επιτάχυνση	με	 ελλείψεις	 (π.χ.	 σ.	 218:	 «και	 πιάστηκαν	στα	 χωρατά	 ...	 Από	
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τότε	πέρασε	καιρός...»)	και	περιλήψεις	(π.χ.	σ.	219:	«Οι	μέρες	περνούσαν	γρήγορα,	
η	μία	πίσ’	απ’	την	άλλη	και	γέμιζα	από	φόβο...»).	Στο	τελευταίο	κεφάλαιο,	υπάρχει,	
γενικά,	 επιβράδυνση	 με	 παράταση	 της	 αφήγησης	 για	 πολλά	 επεισόδια,	 όπως	 η	
τελευταία	μέρα	στο	σπίτι	του	Χατζη-Μεμέτη	και	ο	αποχαιρετισμός,	η	σκηνή	στο	χάνι,	
στο	τελωνείο,	στο	λιμεναρχείο,	με	το	βαρκάρη,	στο	καφενείο	με	τους	δύο	Έλληνες,	η	
σκηνή	της	αναγνώρισης	με	τον	Έλληνα	στο	πλοίο,	η	σκηνή	επίσης	με	το	λιμενάρχη	
στο	πλοίο,	με	τον	ξενοδόχο.	Αφήγηση	επεισοδίων,	επίσης,	που	δεν	έχουν	σημαντική	
επίδραση	 στην	 πλοκή,	 όπως	 η	 σκηνή	 του	 τρένου	 και	 του	 αμαξά,	 αποτελούν	
επιβραδύνσεις.	 Τα	 τελευταία	 επεισόδια	 της	 ιστορίας	 αποδίδονται	 περιληπτικά	
(μετάβαση	στην	 εκκλησία,	 στο	φρουραρχείο,	 στη	 νομαρχία,	 επανασύνδεση	με	 την	
οικογένεια	στη	Χίο).	

	
14.	Ποια	στοιχεία	του	κειμένου	δικαιολογούν	το	χαρακτηρισμό	του	ως	αντιπρο-

σωπευτικού	έργου	της	αντιπολεμικής	πεζογραφίας	μας;	

Τα	στοιχεία	που	παρουσιάζονται	στο	κείμενο	και	δικαιολογούν	το	χαρακτηρισμό	
του	 ως	 αντιπροσωπευτικού	 έργου	 της	 αντιπολεμικής	 πεζογραφίας	 είναι:	 α)	 τα	
βασανιστήρια	και	η	εξαθλίωση	των	αιχμαλώτων	και	η	ωμή	βία	που	επιδεικνύουν	οι	
νικητές	 του	 πολέμου,	 β)	 οι	 σκηνές	 αγριότητας	 του	 πλήθους,	 που,	 από	 φιλήσυχοι	
πολίτες,	 μεταβάλλονται	 σε	 εγκληματίες.	 Ιδιαίτερη	 εντύπωση	 προκαλεί	 στο	 σημείο	
αυτό	 και	 η	 συμμετοχή	 πολύ	 ηλικιωμένων	 ανθρώπων	 στις	 επιθέσεις	 κατά	 των	
ανυπεράσπιστων	 αιχμαλώτων,	 γ)	 Τα	 κατεστραμμένα	 από	 τον	 πόλεμο	 χωριά,	
ελληνικά	και	τουρκικά,	οι	παραβιάσεις	των	σπιτιών	και	οι	λεηλασίες,	δ)	το	ανελέητο	
μίσος	 και	 η	 μισαλλοδοξία	 που	 κυριαρχεί	 με	 τον	 πόλεμο,	 ε)	 το	 δράμα	 των	
προσφύγων	και	η	αγωνία	για	τους	χαμένους	συγγενείς,	στ)	η	δυνατότητα	ειρηνικής	
συνύπαρξης	 των	 δύο	 λαών	 μέσα	 από	 το	 παράδειγμα	 της	 άριστης	 σχέσης	 του	
πρωταγωνιστή	με	 το	Χατζη-Μεμέτη,	 όσο	δεν	 επηρεάζεται	αυτή	από	 τον	 εθνικισμό	
και	 τη	 μισαλλοδοξία,	 ζ)	 η	 σκληρότητα	 των	 Τούρκων,	 η	 οποία	 παρουσιάζεται	
αντικειμενικά,	 χωρίς	 σχόλια	 ή	 έκφραση	 αισθήματος	 αποτροπιασμού,	 και	 που	
εμφανίζεται	ως	απόρροια	του	πολέμου	και	όχι	ως	στοιχείο	της	ψυχοσύνθεσής	τους,	
η)	οι	Τούρκοι,	στην	περίοδο	της	ειρήνης,	εμφανίζονται	απλοί,	φιλόξενοι,	φιλήσυχοι,	
θ)	 παρουσιάζεται	 η	 αντιηρωική	 πλευρά	 του	 πολέμου	 με	 την	 εξαθλίωση	 των	
αιχμαλώτων,	 τις	 ικεσίες	 για	 νερό	 προς	 τους	 βασανιστές	 τους,	 τη	 δειλία	 τους	 να	
αποδράσουν	 και,	 κυρίως,	 τη	 μεταμφίεση	 του	 πρωταγωνιστή,	 ι)	 Μέσα	 από	 την	
αφήγηση	η	ζωή	αναδεικνύεται	ως	το	πολυτιμότερο	αγαθό.	
	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΒΙΒΛΙΟΥ	
	

1.	 Κατά	 πόσο	 σας	 βρίσκει	 σύμφωνους	 η	 άποψη	 ότι	 στην	 Ιστορία	 ενός	

αιχμαλώτου	«όλα	δίνονται	μονόχορδα	και	σαφώς	επίπεδα»	και,	επίσης,	ότι:	«τα	

τρομαχτικά	 περιστατικά,	 τα	 βάσανα	 και	 οι	 ταλαιπωρίες	 εξιστορούνται	 ξερά	 και	

απλά,	σα	να	μη	συνέβαινε	τίποτα	το	εξαιρετικό	και	το	μαρτυρικό...»;	Συμφωνείτε	

με	αυτή	την	κριτική	για	το	έργο;	Να	αιτιολογήσετε	την	απάντηση	σας.	

Δεν	 είναι	 βέβαιο	 αν	 η	 επιλογή	 μίας	 περισσότερο	 λογοτεχνικής	 γλώσσας	 και	
ύφους	 θα	 είχε	 τα	 επιδιωκόμενα	 αποτελέσματα,	 της	 δημιουργίας	 ισχυρής	
συγκίνησης	 και	 της	 έμμεσης	 καταγγελίας	 του	πολέμου.	 Το	απλό	 λαϊκό	ύφος	 και	 η	
ελλειπτικότητα	 της	 αφήγησης	 δε	 συνεπάγονται	 μία	 ξερή	 και	 ψυχρή	 εξιστόρηση.	
Αντίθετα,	 πετυχαίνουν	 να	 αναδείξουν	 το	 μέγεθος	 του	 δράματος	 με	 απλότητα	 και	
αλήθεια,	 έτσι	 όπως	 το	 βίωσε	 ένας	 λαϊκός	 άνθρωπος,	 που	 τις	 φοβερές	 εκείνες	
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στιγμές	 ήταν	 φυσικό	 ότι	 το	 μόνο	 που	 σκεφτόταν	 ήταν	 η	 επιβίωσή	 του.	 Η	 ήπια	
αφήγηση	πετυχαίνει	το	αντίθετο	αποτέλεσμα,	δηλαδή	να	φορτίσει	συγκινησιακά	και	
να	μεταδώσει	με	ζωηρότητα	την	ατμόσφαιρα	και	την	ψυχολογία	των	προσώπων.	Θα	
μπορούσε	να	πει	 κανείς	ότι	η	 επιλογή	αυτού	 του	ύφους	και	 της	 έκφρασης	ήταν	η	
καταλληλότερη	για	την	απόδοση	των	τραγικών	γεγονότων.	

	
2.	 Ολοκληρώνοντας	 το	 «ιστορικό»	 του	 Αιχμαλώτου,	 ο	 συγγραφέας	 γράφει:	

«Δεν	 επιχειρώ	περαιτέρω	ανάλυση	 των	προθέσεων	 και	 επιτεύξεων	 της	 Ιστορίας	

μου.	 Ελπίζω	 και	 'γω	 μαζί	 με	 τους	 φίλους	 της	 ότι	 θα	 επιζήσει».	 Η	 μορφή	 και	 το	

περιεχόμενο	της	Ιστορίας	ενός	αιχμαλώτου	προσδίδουν	στο	έργο	χαρακτήρα	δια-

χρονικό;	Αναπτύξτε	ελεύθερα	την	άποψη	σας	(βλ.	Παράλληλα	Κείμενα).	

Το	 έργο	 πράγματι	 επέζησε,	 και	 μία	 απόδειξη	 γι'	 αυτό	 είναι	 οι	 πολλές	
επανεκδόσεις	του.	Αυτό	δείχνει	ότι	έχει	κάποια	στοιχεία	διαχρονικά,	που	σχετίζονται	
με	 το	 θέμα	 και	 τις	 ιδέες	 του	 και	 αναδεικνύονται	 με	 τις	 τεχνικές	 του.	 Διαχρονικό	
στοιχείο	είναι	βασικά	η	ιστορία	του	αιχμαλώτου	και	στη	συνέχεια	φυγάδα,	ο	οποίος	
αναγκάζεται	 να	εγκαταλείψει,	 χωρίς	 την	δυνατότητα	για	επιστροφή,	 τον	 τόπο	 του,	
εξαιτίας	κάποιων	σκοτεινών	μηχανισμών	και	δυνάμεων,	τους	οποίους	δεν	μπορεί	να	
συλλάβει	και	να	κατανοήσει.	Το	δράμα	του	είναι	διαχρονικό,	πρόκειται	για	το	δράμα	
των	προσφύγων	όλων	των	πολέμων	μέχρι	και	την	εποχή	μας,	και	για	το	λόγο	αυτό	
συγκινεί	πάντα.	Με	το	θέμα	συνδέεται	και	ο	αντιπολεμικός	χαρακτήρας	του	έργου,	
στοιχείο	 επίσης	 διαχρονικό.	 Τέλος,	 η	 πρωτότυπη	 γλώσσα	 και	 το	 ύφος	 του	 το	
εντάσσουν	μεταξύ	των	πιο	αξιόλογων	έργων	του	νεοελληνικού	λόγου.	
	

3.	 Λαμβάνοντας	 υπόψη	 την	 κατακλείδα	 των	 δύο	 έργων,	 να	 εξετάσετε	

συγκριτικά	τη	σχέση	συγγραφέα-αφηγητή:	

α)	στην	Ιστορία	ενός	αιχμαλώτου	του	Στρατή	Δούκα	και		

β)	στο	«Όνειρο	στο	κύμα»	του	Αλέξανδρου	Παπαδιαμάντη.	

Στα	 μυθιστορήματα	 ή	 στα	 διηγήματα	 ο	 αφηγητής	 είναι	 ένα	 πρόσωπο	 πλαστό,	
δημιούργημα	 του	 συγγραφέα.	 Στις	 πρωτοπρόσωπες	 αφηγήσεις	 είναι	 εύκολο	 να	
ταυτιστεί	ο	συγγραφέας	με	τον	αφηγητή.	Στο	«Όνειρο	στο	κύμα»,	για	να	αποφύγει	
αυτή	 την	 ταύτιση,	 ο	 Παπαδιαμάντης	 σημειώνει	 στο	 τέλος	 τη	 φράση	 «διά	 την	
αντιγραφήν»,	 παρουσιάζοντας	 τον	 εαυτό	 του	 ως	 αντιγραφέα	 του	 διηγήματος.	
Χρησιμοποιεί	 δηλαδή	 «συγγραφικό	 δόλο»	 (πλαστοπροσωπία).	 Και	 στην	 «Ιστορία	
ενός	αιχμαλώτου»	ο	συγγραφέας,	για	να	αποφύγει	την	ταύτισή	του	με	τον	αφηγητή,	
βάζει	να	υπογράφει	το	έργο	ένα	άλλο	πρόσωπο.	Με	τον	τρόπο	αυτό	το	μυθιστόρημα	
παίρνει	τη	μορφή	μαρτυρίας,	γιατί	ταυτίζει	τον	αφηγητή,	επομένως	και	τον	πρωτα-
γωνιστή	 της	 ιστορίας,	 με	 το	 πρόσωπο	 που	 υπογράφει.	 Επειδή	 όμως	 το	 έργο	 δεν	
είναι	 καθαρά	 μία	 μαρτυρία	 αλλά	 ένα	 μυθιστόρημα	 που,	 αν	 και	 έχει	 στηριχθεί	 σε	
πραγματικά	 γεγονότα,	αποτελεί	 όμως	μυθοπλασία,	 μπορούμε	 να	θεωρήσουμε	 και	
εδώ	την	υπογραφή	ως	«συγγραφικό	δόλο».	
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Μ Ε ΡΟ Σ 	 Ε Β ΔΟΜΟ 	

Γ ι ά ν ν η ς 	 Ρ ί τ σ ο ς 	 “ Η 	 σ ο ν ά τ α 	 τ ο υ 	 σ ε λ η ν όφω τ ο ς ” 	
	
Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ 	 Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ 	 Σ Τ Α 	 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α 	 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 	 	

Κ Α Ι 	 Τ Η Ν 	 Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 	 Τ Ο Υ 	 Γ Ι Α Ν Ν Η 	 Ρ Ι Τ Σ Ο Υ 	

	

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	–	ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ:	

	

 Ο	μεγάλος	ποιητής	Γιάννης	Ρίτσος	γεννήθηκε	την	Πρωτομαγιά	του	1909	στη	
Μονεμβασιά	του	νομού	Λακωνίας	και	πέθανε	στην	Αθήνα	το	1990.	Πρόκειται	για	
έναν	πολυγραφότατο	λογοτέχνη	(κυρίως	ποιητή),	που	το	έργο	του	είναι	ιδεολογικά	
και	 πολιτικά	 προσανατολισμένο	 στη	 μαρξιστική	 ιδεολογία,	 απηχεί	 το	 χώρο	 της	

ελληνικής	 Αριστεράς	 και	 συγκαταλέγεται	 στους	 πιστούς	 οπαδούς	 της	

στρατευμένης	κοινωνικής	ποίησης.			
 Έγραψε	 πάνω	 από	 100	 ποιητικές	 συλλογές	 και	 συνθέσεις	 (μία	 εκ	 των	

οποίων	 συμπεριλαμβάνει	 και	 τη	 Σονάτα	 του	 Σεληνόφωτος,	 ανάμεσα	 στα	 17	
μακροσκελή	ποίηματά	της,	με	το	γενικό	τίτλο	Τέταρτη	Διάσταση,	δημοσιευμένη	το	
1956	 και	 βραβευμένη	 με	 το	 Α΄	 Κρατικό	 Βραβείο	 Ποίησης),	 9	 πεζογραφήματα,	 4	
θεατρικά,	μελέτες	για	ομότεχνούς	του,	πολυάριθμες	μεταφράσεις,	χρονογραφήματα	
και	πολλά	άλλα	δημοσιεύματα	σε	εφημερίδες	και	περιοδικά.	

 Ο	 πατέρας	 του	 ήταν	 κτηματίας,	 αλλά	 έχασε	 την	 περιουσία	 του	 και	 πολύ	
νωρίς	ο	ποιητής	δυστήχησε	οικονομικά.	Το	ενδιαφέρον	του	γρήγορα	στράφηκε	στην	
ποίηση	και	στα	μεγάλα	κοινωνικοπολιτικά	προβλήματα	της	εποχής	του.	Για	τις	ιδέες	
του	 φυλακίστηκε	 και	 εξορίστηκε	 πολλές	 φορές	 (1948	 –	 1952	 εξορία	 στα	 νησιά	
Λήμνος,	Μακρόνησος,	Αϊ	–	Στράτης	/	1967	–	1970	εξορία	στα	νησιά	Λέρος,	Γυάρος,	
Σάμος	 /	 1970	 οριστική	 του	 απελευθέρωση),	 ενώ	 προηγουμένως	 είχε	 λάβει	 μέρος	
στην	 Εθνική	 Αντίσταση.	 Η	 ζωή	 του	 λοιπόν	 υπήρξε	 ιδιαίτερα	 ταραγμένη	 και	
περιπετειώδης,	σημαδεύτηκε	από	ασθένειες	και	σίγουρα	η	έντασή	της	επηρέασε	

καθοριστικά	τον	ποιητικό	του	λόγο.	
 Για	να	ανταπεξέλθει	στα	οικονομικά	του	προβλήματα	εργάστηκε	ακόμα	και	

ως	 χορευτής,	 ενώ	 ασχολήθηκε	 ερασιτεχνικά	 με	 τη	 ζωγραφική	 και	 τη	 μουσική.	
Υπήρξε,	επίσης,	τακτικός	συνεργάτης	της	εφημερίδας	Ριζοσπάστης	του	Κ.Κ.Ε.	Στην	
ελληνική	ποίηση	 εμφανίζεται	 το	 1934	 (σε	 ηλικία	 25	 μόλις	 ετών)	 με	 την	 ποιητική	
του	 συλλογή	 «Τρακτέρ».	 Ακολούθησαν	 στη	 σειρά	 και	 άλλες	 (1935	 «Πυραμίδες»,	
1936	«Επιτάφιος»,	 1937	«Το	 τραγούδι	 της	αδελφής	μου»).	 Από	 τις	 πρώτες	αυτές	
ποιητικές	του	απόπειρες,	φάνηκε	ότι	ο	Ρίτσος	θα	σημαδέψει	καθοριστικά	με	το	έργο	
του	την	ελληνική	ποίηση	και	θα	της	προσφέρει	με	το	λόγο	του	μεγάλες	στιγμές.		

 Ο	μεγάλος	Κωστής	Παλαμάς	διέγνωσε	αμέσως	ότι	η	ποιητική	φυσιογνωμία	
του	Ρίτσου	ήταν	μοναδικά	μεγαλειώδης.	Έφτασε	μάλιστα	στο	σημείο,	με	αφορμή	το	
έργο	του	Το	τραγούδι	της	αδελφής	μου,	να	πει	γι’	αυτόν:	«Παραμερίζουμε	ποιητή	
για	να	περάσεις».	Το	1968	ο	Ρίτσος	προτάθηκε	από	Γάλλους	ακαδημαϊκούς	για	το	
Βραβείο	Νόμπελ.	Ένα	βραβείο	που	ήδη	είχε	δοθεί	στο	Γ.	Σεφέρη	το	1963	και	έμελλε	
να	πάρει	αργότερα	και	ο	Οδ.	Ελύτης	το	1979.	Ο	Ρίτσος,	δυστυχώς,	δε	γνώρισε	αυτή	
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τη	 διάκριση.	 Κάποιοι	 ισχυρίζονται	 ότι	 αυτό	 ήταν	 αναμενόμενο,	 λόγω	 των	
ιδεολογικών	του	πεποιθήσεων.	Σε	κάθε	περίπτωση,	εκτός	του	ότι	τιμήθηκε	με	πολλά	
άλλα	 εξίσου	 μεγάλα	 λογοτεχνικά	 βραβεία,	 το	 μεγαλείο	 του	 τον	 τοποθετεί	
ανεπιφύλακτα	στα	«ιερά	τέρατα»	της	νεοελληνικής	ποιητικής	μας	παραγωγής.	

 Κύρια	χαρακτηριστικά	της	ποίησής	του	είναι:	α)	η	οικειότητα,	β)	ο	αγώνας	

ενάντια	στο	άδικο	και	την	καταπίεση,	γ)	το	όραμα	ενός	δίκαιου	κόσμου	και	δ)	η	

κοινωνική	διάσταση	που	αποπνέουν	τα	έργα	του.	Ο	ίδιος	συνήθιζε	να	λέει	για	τον	
ποιητικό	 εαυτό	 του	 ότι	 «είναι	 διχασμένος	 και	 διπλός».	 Πρόκειται	 για	 εύστοχη	
παρατήρηση,	η	οποία	εξηγείται	από	το	γεγονός	ότι	ο	Ρίτσος	υπήρξε	τόσο	ο	βάρδος	
των	λαϊκών	αγώνων	και	ο	σφοδρός	επαναστάτης,	που	πάντα	προσέβλεπε	σε	έναν	

καλύτερο	 κόσμο,	 όσο	 και	 ο	 ερωτικός	 –	 αισθησιακός	 δημιουργός,	 που	 ρουφάει	

όλους	 του	 χυμούς	 της	 ζωής,	 εκφράζεται	 υπαρξιακά	 και	 συνδιαλέγεται	 με	 τον	

αμείλικτο	χρόνο	και	το	θάνατο.	
	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΤΗΣ	ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ	ΤΟΥ	ΠΟΡΕΙΑΣ:	

	

 Α΄	φάση	 (1934	 –	 1936):	Μέσα	από	 τον	παραδοσιακό	στίχο,	εκφράζει	 τους	
νέους	 προσανατολισμούς	 του,	 επιχειρώντας	 μία	 ρίξη	 (σε	 επίπεδο	 ποιητικής	
θεματικής	–	στροφή	στα	κοινωνικά	προβλήματα),	που	αποδεικνύεται	όμως	αρκετά	
επώδυνη.	Χαρακτηριστικό	παράδειγμα	το	έργο	του	«Επιτάφιος»,	εμπνευσμένο	από	
την	 αιματηρή	 καταστολή	 της	 διαδήλωσης	 των	 απεργών	 καπνεργατών	 στη	
Θεσσαλονίκη	(Μάιος	1936).	

 Β΄	φάση	(1937	–	1943):	Είναι	η	περίοδος	της	λυρικής	έκρηξης	για	το	Ρίτσο,	ο	
οποίος	 μπολιάζει	 τα	 έργα	 του	 με	 ποικίλα	 συναισθήματα,	 προερχόμενα	 είτε	
απευθείας	 από	 την	 ψυχή	 του	 (έρωτας)	 είτε	 από	 το	 οικογενειακό	 του	 δράμα	
(ψυχική	 ασθένεια	 του	 πατέρα	 του	 και	 της	 αδελφής	 του	 Λούλας)	 είτε	 από	 την	
δύσκολη	 ιστορική	συγκυρία	 της	πατρίδας	μας	 (εφιαλτική	 λαίλαπα	 του	 ναζισμού	

και	 κατοχική	 καταπίεση).	 Ο	 στίχος	 του	 Ρίτσου	 στη	 φάση	 αυτή	 διακρίνεται	 για	 το	
μοντέρνο	λυρισμό	και	την	ελεύθερη	τεχνική	του,	η	οποία	μετουσιώνει	στοιχεία	από	
τον	υπερρεαλισμό	 (ονειρικές	εικόνες	και	οργιώδης	φαντασία),	ενώ	καταλήγει	στην	
υιοθέτηση	 «του	 προτύπου	 της	 απλής	 συνομιλίας»,	 που	 είναι	 χαρακτηριστικό	
μοτίβο	της	ποίησής	του.	

 Γ΄	 φάση	 (1944	 –	 1953):	 Πρόκειται	 για	 ταραγμένη	 περίοδο	 για	 τον	 ποιητή.	
Στην	Κατοχή	είναι	 καθηλωμένος	στο	κρεβάτι	από	μία	σοβαρή	ασθένεια.	Αργότερα	
(έως	το	1952),	εξορίζεται	σε	διάφορα	νησιά.	Τα	ποιήματα	των	χρόνων	αυτών	έχουν	
μια	 θεματική	 συνάφεια�	 Μεταφέρουν	 τις	 δυσάρεστες	 και	 εξαιρετικά	 νωπές	

εμπειρίες	του	Ρίτσου	από	τον	κατοχικό	αγώνα	και	την	εξορία	(ιδιαίτερα	στα	έργα	
«Ρωμιοσύνη»,	 «Η	 Κυρά	 των	 αμπελιών»,	 «Πέτρινος	 Χρόνος»,	 «Ημερολόγια	
εξορίας»).	Η	χρονική	αυτή	φάση	καταλήγει	με	την	απελευθέρωση	του	Ρίτσου	(1952)	
από	την	εξορία	και	την	επιστροφή	του	στη	«μουδιασμένη»	και	«εκσυγχρονισμένη»	
Αθήνα.	 Ο	 ίδιος,	 όπως	 και	 ολόκληρος	 ο	 ελληνικός	 λαός,	 προσπαθεί	 να	
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επανενταχθεί,	 καταβάλλοντας	 εσωτερικό	αγώνα	για	 την	ανάκτηση	 των	 χαμένων	

ελπίδων.	
 Δ΄	 φάση	 (1954	 –	 1967):	 Ο	 Ρίτσος	 παντρεύεται	 με	 τη	 γιατρό	 Φαλίτσα	

Γεωργιάδη.	Τα	χρόνια	που	ακολουθούν	είναι	μία	ανάπαυλα	ειρήνης	και	γαλήνης	

στο	σπιτικό	περιβάλλον,	που	τόσο	είχε	στερηθεί	ο	ίδιος.	Η	γέννηση	της	κόρης	του	

Έρης	 θα	 φέρει	 μια	 καινούρια	 καρποφορία	 στο	 έργο	 του.	 Είναι	 η	 εποχή	 των	

υψηλών	 συλλήψεων	 και	 των	 ευρηματικών	 μορφικών	 τρόπων	 της	 Τέταρτης	
Διάστασης	(17	μακροσκελή	ποιήματα,	ένα	εκ	των	οποίων	είναι	και	Η	Σονάτα	του	
Σεληνόφωτος).	 Στα	 πολύστιχα	 αυτά	 ποιήματα	 (δραματικοί	 μονόλογοι	 τα	

περισσότερα),	 ο	 Ρίτσος	 μέσα	 από	 διαφορετικές	 περσόνες,	 σύγχρονες	 ή	

μυθολογικές,	θα	πραγματοποιήσει	 καταβυθίσεις	στο	σκοτεινό	πηγάδι	 της	ψυχής	

και	 του	 υποσυνείδητου,	 θα	 μιλήσει	 για	 τη	 μοναξιά,	 την	 ερωτική	 στέρηση,	 το	

γήρασμα	του	σώματος	και	των	πραγμάτων.		
 Ε΄	 φάση	 (1968	 –	 1972):	Αμέσως	 μετά	 το	 πραξικόπημα	 του	 1967,	 ο	 Ρίτσος	

οδηγείται	πάλι	στις	εξορίες:	Γυάρος,	Λέρος,	και,	στη	συνέχεια,	τίθεται	σε	κατ’	οίκον	
περιορισμό	στη	Σάμο,	ως	το	τέλος	του	1970.	Μαζί	με	τους	δυνάστες,	το	φάσμα	του	
θανάτου	είναι	συνεχώς	παρόν	(νοσηλεύεται	στον	Άγιο	Σάββα	φρουρούμενος).	Από	
την	άλλη,	η	διάσπαση	του	Κ.Κ.Ε.	και	η	επέμβαση	στη	Τσεχοσλοβακία	δεν	ήρθαν	να	
τονώσουν	 το	 ηθικό	 του.	 Κι	 όμως	η	 ζοφερή	 επταετία	 ήταν	 η	πιο	παραγωγική	 του	
περίοδος.	 Το	 πλήθος	 των	 βραβείων	 και	 των	 τιμητικών	 διακρίσεων	 στο	 εξωτερικό	
εξάλλου,	 όπως	 και	 οι	 μεταφράσεις	 σε	 διάφορες	 γλώσσες,	 μαρτυρούν	 τη	 διεθνή	
απήχηση	του	έργου	του,	που	ολοένα	θα	αυξάνεται.			

 Στ΄	φάση	 (1973	 –	1983):	Το	 ύφος	 του	 λόγου	 του,	 στην	 προχωρημένη	αυτή	
φάση,	 διαπνέεται	 από	 το	 αίσθημα	 της	 ποιητικής	 υπερωριμότητας,	 η	 οποία	
εκφράζεται	 μέσα	 από	 ενοραματικές	 συλλήψεις,	 παράφορο	 λυρισμό,	 μετα	 –	
υπερρεαλιστικούς	τρόπους	γραφής	και	συνδυασμό	λόγιας	και	λαϊκής	γλώσσας.	
	

--------------------------------------------------------------	
	

 Ο	Γιάννης	Ρίτσος	πέθανε	στις	11	Νοεμβρίου	1990,	αφήνοντας	50	ανέκδοτες	
συλλογές	ποιημάτων.	Με	το	έργο	του	εισήλθε	σ’	όλα	τα	ορατά	και	αόρατα,	άντλησε	
από	 το	 βάθος	 του	 χρόνου	 και	 το	 πλάτος	 του	 κοινωνικού	 χώρου.	 Εκμεταλλεύθηκε	
δυναμικά	 τον	 αστείρευτο	 πλούτο	 της	 νεοελληνικής	 γλώσσας.	 Συμφιλίωσε	 τους	
αγώνες	 για	 τα	 καίρια	προβλήματα	 της	 εποχής	 μας	 με	 την	 εσωτερική	 βίωση	 των	

πραγμάτων	και	την	αναζήτηση	του	νοήματος	της	ύπαρξης.	Στις	μείζονες	συνθέσεις	
και	 στα	 μικρά	 ποιήματα,	 όπως	 και	 στα	 δοκίμιά	 του,	 ανέδειξε	 μία	 σύγχρονη	
ευαισθησία,	 προσαρμόζοντας	 τη	 φωνή	 του	 στους	 χαμηλούς	 τόνους	 της	 βαθιάς	
επικοινωνίας	και	της	εξομολογητικότητας.	

 Οι	συλλογές	που	εκδόθηκαν	αμέσως	μετά	το	θάνατό	του	με	τον	τίτλο	Αργά,	
πολύ	 αργά	 μέσα	 στη	 νύχτα	 είναι	 η	 ύστατη	 χειρονομία	 του.	 Προδομένος	 από	 το	
όραμά	 του,	 κοιτάζει	 κατάματα	 το	θάνατο	μεταγγίζοντας	 και	 τις	 τελευταίες	στιγμές	
του	στο	λόγο:	«Γεύση	βαθιά	του	τέλους	προηγείται	του	ποιήματος.	Αρχή».	
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Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ 	 Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ 	 Σ Τ Α 	 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α 	 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 	

Κ Α Ι 	 Τ Η Ν 	 Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 	 Τ Ο Υ 	 Γ Ι Α Ν Ν Η 	 Ρ Ι Τ Σ Ο Υ 	

	

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	–	ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ:	

	

 Ο	μεγάλος	ποιητής	Γιάννης	Ρίτσος	γεννήθηκε	την	Πρωτομαγιά	του	1909	στη	
Μονεμβασιά	του	νομού	Λακωνίας	και	πέθανε	στην	Αθήνα	το	1990.	Πρόκειται	για	
έναν	πολυγραφότατο	λογοτέχνη	(κυρίως	ποιητή),	που	το	έργο	του	είναι	ιδεολογικά	
και	 πολιτικά	 προσανατολισμένο	 στη	 μαρξιστική	 ιδεολογία,	 απηχεί	 το	 χώρο	 της	

ελληνικής	 Αριστεράς	 και	 συγκαταλέγεται	 στους	 πιστούς	 οπαδούς	 της	

στρατευμένης	κοινωνικής	ποίησης.			
 Έγραψε	 πάνω	 από	 100	 ποιητικές	 συλλογές	 και	 συνθέσεις	 (μία	 εκ	 των	

οποίων	 συμπεριλαμβάνει	 και	 τη	 Σονάτα	 του	 Σεληνόφωτος,	 ανάμεσα	 στα	 17	
μακροσκελή	ποίηματά	της,	με	το	γενικό	τίτλο	Τέταρτη	Διάσταση,	δημοσιευμένη	το	
1956	 και	 βραβευμένη	 με	 το	 Α΄	 Κρατικό	 Βραβείο	 Ποίησης),	 9	 πεζογραφήματα,	 4	
θεατρικά,	μελέτες	για	ομότεχνούς	του,	πολυάριθμες	μεταφράσεις,	χρονογραφήματα	
και	πολλά	άλλα	δημοσιεύματα	σε	εφημερίδες	και	περιοδικά.	

 Ο	 πατέρας	 του	 ήταν	 κτηματίας,	 αλλά	 έχασε	 την	 περιουσία	 του	 και	 πολύ	
νωρίς	ο	ποιητής	δυστήχησε	οικονομικά.	Το	ενδιαφέρον	του	γρήγορα	στράφηκε	στην	
ποίηση	και	στα	μεγάλα	κοινωνικοπολιτικά	προβλήματα	της	εποχής	του.	Για	τις	ιδέες	
του	 φυλακίστηκε	 και	 εξορίστηκε	 πολλές	 φορές	 (1948	 –	 1952	 εξορία	 στα	 νησιά	
Λήμνος,	Μακρόνησος,	Αϊ	–	Στράτης	/	1967	–	1970	εξορία	στα	νησιά	Λέρος,	Γυάρος,	
Σάμος	 /	 1970	 οριστική	 του	 απελευθέρωση),	 ενώ	 προηγουμένως	 είχε	 λάβει	 μέρος	
στην	 Εθνική	 Αντίσταση.	 Η	 ζωή	 του	 λοιπόν	 υπήρξε	 ιδιαίτερα	 ταραγμένη	 και	
περιπετειώδης,	σημαδεύτηκε	από	ασθένειες	και	σίγουρα	η	έντασή	της	επηρέασε	

καθοριστικά	τον	ποιητικό	του	λόγο.	
 Για	να	ανταπεξέλθει	στα	οικονομικά	του	προβλήματα	εργάστηκε	ακόμα	και	

ως	 χορευτής,	 ενώ	 ασχολήθηκε	 ερασιτεχνικά	 με	 τη	 ζωγραφική	 και	 τη	 μουσική.	
Υπήρξε,	επίσης,	τακτικός	συνεργάτης	της	εφημερίδας	Ριζοσπάστης	του	Κ.Κ.Ε.	Στην	
ελληνική	ποίηση	 εμφανίζεται	 το	 1934	 (σε	 ηλικία	 25	 μόλις	 ετών)	 με	 την	 ποιητική	
του	 συλλογή	 «Τρακτέρ».	 Ακολούθησαν	 στη	 σειρά	 και	 άλλες	 (1935	 «Πυραμίδες»,	
1936	«Επιτάφιος»,	 1937	«Το	 τραγούδι	 της	αδελφής	μου»).	 Από	 τις	 πρώτες	αυτές	
ποιητικές	του	απόπειρες,	φάνηκε	ότι	ο	Ρίτσος	θα	σημαδέψει	καθοριστικά	με	το	έργο	
του	την	ελληνική	ποίηση	και	θα	της	προσφέρει	με	το	λόγο	του	μεγάλες	στιγμές.		

 Ο	μεγάλος	Κωστής	Παλαμάς	διέγνωσε	αμέσως	ότι	η	ποιητική	φυσιογνωμία	
του	Ρίτσου	ήταν	μοναδικά	μεγαλειώδης.	Έφτασε	μάλιστα	στο	σημείο,	με	αφορμή	το	
έργο	του	Το	τραγούδι	της	αδελφής	μου,	να	πει	γι’	αυτόν:	«Παραμερίζουμε	ποιητή	
για	να	περάσεις».	Το	1968	ο	Ρίτσος	προτάθηκε	από	Γάλλους	ακαδημαϊκούς	για	το	
Βραβείο	Νόμπελ.	Ένα	βραβείο	που	ήδη	είχε	δοθεί	στο	Γ.	Σεφέρη	το	1963	και	έμελλε	
να	πάρει	αργότερα	και	ο	Οδ.	Ελύτης	το	1979.	Ο	Ρίτσος,	δυστυχώς,	δε	γνώρισε	αυτή	
τη	 διάκριση.	 Κάποιοι	 ισχυρίζονται	 ότι	 αυτό	 ήταν	 αναμενόμενο,	 λόγω	 των	
ιδεολογικών	του	πεποιθήσεων.	Σε	κάθε	περίπτωση,	εκτός	του	ότι	τιμήθηκε	με	πολλά	
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άλλα	 εξίσου	 μεγάλα	 λογοτεχνικά	 βραβεία,	 το	 μεγαλείο	 του	 τον	 τοποθετεί	
ανεπιφύλακτα	στα	«ιερά	τέρατα»	της	νεοελληνικής	ποιητικής	μας	παραγωγής.	

 Κύρια	χαρακτηριστικά	της	ποίησής	του	είναι:	α)	η	οικειότητα,	β)	ο	αγώνας	

ενάντια	στο	άδικο	και	την	καταπίεση,	γ)	το	όραμα	ενός	δίκαιου	κόσμου	και	δ)	η	

κοινωνική	διάσταση	που	αποπνέουν	τα	έργα	του.	Ο	ίδιος	συνήθιζε	να	λέει	για	τον	
ποιητικό	 εαυτό	 του	 ότι	 «είναι	 διχασμένος	 και	 διπλός».	 Πρόκειται	 για	 εύστοχη	
παρατήρηση,	η	οποία	εξηγείται	από	το	γεγονός	ότι	ο	Ρίτσος	υπήρξε	τόσο	ο	βάρδος	
των	λαϊκών	αγώνων	και	ο	σφοδρός	επαναστάτης,	που	πάντα	προσέβλεπε	σε	έναν	

καλύτερο	 κόσμο,	 όσο	 και	 ο	 ερωτικός	 –	 αισθησιακός	 δημιουργός,	 που	 ρουφάει	

όλους	 του	 χυμούς	 της	 ζωής,	 εκφράζεται	 υπαρξιακά	 και	 συνδιαλέγεται	 με	 τον	

αμείλικτο	χρόνο	και	το	θάνατο.	
	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΤΗΣ	ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ	ΤΟΥ	ΠΟΡΕΙΑΣ:	

	

 Α΄	φάση	 (1934	 –	 1936):	Μέσα	από	 τον	παραδοσιακό	στίχο,	εκφράζει	 τους	
νέους	 προσανατολισμούς	 του,	 επιχειρώντας	 μία	 ρίξη	 (σε	 επίπεδο	 ποιητικής	
θεματικής	–	στροφή	στα	κοινωνικά	προβλήματα),	που	αποδεικνύεται	όμως	αρκετά	
επώδυνη.	Χαρακτηριστικό	παράδειγμα	το	έργο	του	«Επιτάφιος»,	εμπνευσμένο	από	
την	 αιματηρή	 καταστολή	 της	 διαδήλωσης	 των	 απεργών	 καπνεργατών	 στη	
Θεσσαλονίκη	(Μάιος	1936).	

 Β΄	φάση	(1937	–	1943):	Είναι	η	περίοδος	της	λυρικής	έκρηξης	για	το	Ρίτσο,	ο	
οποίος	 μπολιάζει	 τα	 έργα	 του	 με	 ποικίλα	 συναισθήματα,	 προερχόμενα	 είτε	
απευθείας	 από	 την	 ψυχή	 του	 (έρωτας)	 είτε	 από	 το	 οικογενειακό	 του	 δράμα	
(ψυχική	 ασθένεια	 του	 πατέρα	 του	 και	 της	 αδελφής	 του	 Λούλας)	 είτε	 από	 την	
δύσκολη	 ιστορική	συγκυρία	 της	πατρίδας	μας	 (εφιαλτική	 λαίλαπα	 του	 ναζισμού	

και	 κατοχική	 καταπίεση).	 Ο	 στίχος	 του	 Ρίτσου	 στη	 φάση	 αυτή	 διακρίνεται	 για	 το	
μοντέρνο	λυρισμό	και	την	ελεύθερη	τεχνική	του,	η	οποία	μετουσιώνει	στοιχεία	από	
τον	υπερρεαλισμό	 (ονειρικές	εικόνες	και	οργιώδης	φαντασία),	ενώ	καταλήγει	στην	
υιοθέτηση	 «του	 προτύπου	 της	 απλής	 συνομιλίας»,	 που	 είναι	 χαρακτηριστικό	
μοτίβο	της	ποίησής	του.	

 Γ΄	 φάση	 (1944	 –	 1953):	 Πρόκειται	 για	 ταραγμένη	 περίοδο	 για	 τον	 ποιητή.	
Στην	Κατοχή	είναι	 καθηλωμένος	στο	κρεβάτι	από	μία	σοβαρή	ασθένεια.	Αργότερα	
(έως	το	1952),	εξορίζεται	σε	διάφορα	νησιά.	Τα	ποιήματα	των	χρόνων	αυτών	έχουν	
μια	 θεματική	 συνάφεια�	 Μεταφέρουν	 τις	 δυσάρεστες	 και	 εξαιρετικά	 νωπές	

εμπειρίες	του	Ρίτσου	από	τον	κατοχικό	αγώνα	και	την	εξορία	(ιδιαίτερα	στα	έργα	
«Ρωμιοσύνη»,	 «Η	 Κυρά	 των	 αμπελιών»,	 «Πέτρινος	 Χρόνος»,	 «Ημερολόγια	
εξορίας»).	Η	χρονική	αυτή	φάση	καταλήγει	με	την	απελευθέρωση	του	Ρίτσου	(1952)	
από	την	εξορία	και	την	επιστροφή	του	στη	«μουδιασμένη»	και	«εκσυγχρονισμένη»	
Αθήνα.	 Ο	 ίδιος,	 όπως	 και	 ολόκληρος	 ο	 ελληνικός	 λαός,	 προσπαθεί	 να	

επανενταχθεί,	 καταβάλλοντας	 εσωτερικό	αγώνα	για	 την	ανάκτηση	 των	 χαμένων	

ελπίδων.	
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 Δ΄	 φάση	 (1954	 –	 1967):	 Ο	 Ρίτσος	 παντρεύεται	 με	 τη	 γιατρό	 Φαλίτσα	

Γεωργιάδη.	Τα	χρόνια	που	ακολουθούν	είναι	μία	ανάπαυλα	ειρήνης	και	γαλήνης	

στο	σπιτικό	περιβάλλον,	που	τόσο	είχε	στερηθεί	ο	ίδιος.	Η	γέννηση	της	κόρης	του	

Έρης	 θα	 φέρει	 μια	 καινούρια	 καρποφορία	 στο	 έργο	 του.	 Είναι	 η	 εποχή	 των	

υψηλών	 συλλήψεων	 και	 των	 ευρηματικών	 μορφικών	 τρόπων	 της	 Τέταρτης	
Διάστασης	(17	μακροσκελή	ποιήματα,	ένα	εκ	των	οποίων	είναι	και	Η	Σονάτα	του	
Σεληνόφωτος).	 Στα	 πολύστιχα	 αυτά	 ποιήματα	 (δραματικοί	 μονόλογοι	 τα	

περισσότερα),	 ο	 Ρίτσος	 μέσα	 από	 διαφορετικές	 περσόνες,	 σύγχρονες	 ή	

μυθολογικές,	θα	πραγματοποιήσει	 καταβυθίσεις	στο	σκοτεινό	πηγάδι	 της	ψυχής	

και	 του	 υποσυνείδητου,	 θα	 μιλήσει	 για	 τη	 μοναξιά,	 την	 ερωτική	 στέρηση,	 το	

γήρασμα	του	σώματος	και	των	πραγμάτων.		
 Ε΄	 φάση	 (1968	 –	 1972):	Αμέσως	 μετά	 το	 πραξικόπημα	 του	 1967,	 ο	 Ρίτσος	

οδηγείται	πάλι	στις	εξορίες:	Γυάρος,	Λέρος,	και,	στη	συνέχεια,	τίθεται	σε	κατ’	οίκον	
περιορισμό	στη	Σάμο,	ως	το	τέλος	του	1970.	Μαζί	με	τους	δυνάστες,	το	φάσμα	του	
θανάτου	είναι	συνεχώς	παρόν	(νοσηλεύεται	στον	Άγιο	Σάββα	φρουρούμενος).	Από	
την	άλλη,	η	διάσπαση	του	Κ.Κ.Ε.	και	η	επέμβαση	στη	Τσεχοσλοβακία	δεν	ήρθαν	να	
τονώσουν	 το	 ηθικό	 του.	 Κι	 όμως	η	 ζοφερή	 επταετία	 ήταν	 η	πιο	παραγωγική	 του	
περίοδος.	 Το	 πλήθος	 των	 βραβείων	 και	 των	 τιμητικών	 διακρίσεων	 στο	 εξωτερικό	
εξάλλου,	 όπως	 και	 οι	 μεταφράσεις	 σε	 διάφορες	 γλώσσες,	 μαρτυρούν	 τη	 διεθνή	
απήχηση	του	έργου	του,	που	ολοένα	θα	αυξάνεται.			

 Στ΄	φάση	 (1973	 –	1983):	Το	 ύφος	 του	 λόγου	 του,	 στην	 προχωρημένη	αυτή	
φάση,	 διαπνέεται	 από	 το	 αίσθημα	 της	 ποιητικής	 υπερωριμότητας,	 η	 οποία	
εκφράζεται	 μέσα	 από	 ενοραματικές	 συλλήψεις,	 παράφορο	 λυρισμό,	 μετα	 –	
υπερρεαλιστικούς	τρόπους	γραφής	και	συνδυασμό	λόγιας	και	λαϊκής	γλώσσας.	
	

--------------------------------------------------------------	
	

 Ο	Γιάννης	Ρίτσος	πέθανε	στις	11	Νοεμβρίου	1990,	αφήνοντας	50	ανέκδοτες	
συλλογές	ποιημάτων.	Με	το	έργο	του	εισήλθε	σ’	όλα	τα	ορατά	και	αόρατα,	άντλησε	
από	 το	 βάθος	 του	 χρόνου	 και	 το	 πλάτος	 του	 κοινωνικού	 χώρου.	 Εκμεταλλεύθηκε	
δυναμικά	 τον	 αστείρευτο	 πλούτο	 της	 νεοελληνικής	 γλώσσας.	 Συμφιλίωσε	 τους	
αγώνες	 για	 τα	 καίρια	προβλήματα	 της	 εποχής	 μας	 με	 την	 εσωτερική	 βίωση	 των	

πραγμάτων	και	την	αναζήτηση	του	νοήματος	της	ύπαρξης.	Στις	μείζονες	συνθέσεις	
και	 στα	 μικρά	 ποιήματα,	 όπως	 και	 στα	 δοκίμιά	 του,	 ανέδειξε	 μία	 σύγχρονη	
ευαισθησία,	 προσαρμόζοντας	 τη	 φωνή	 του	 στους	 χαμηλούς	 τόνους	 της	 βαθιάς	
επικοινωνίας	και	της	εξομολογητικότητας.	

 Οι	συλλογές	που	εκδόθηκαν	αμέσως	μετά	το	θάνατό	του	με	τον	τίτλο	Αργά,	
πολύ	 αργά	 μέσα	 στη	 νύχτα	 είναι	 η	 ύστατη	 χειρονομία	 του.	 Προδομένος	 από	 το	
όραμά	 του,	 κοιτάζει	 κατάματα	 το	θάνατο	μεταγγίζοντας	 και	 τις	 τελευταίες	στιγμές	
του	στο	λόγο:	«Γεύση	βαθιά	του	τέλους	προηγείται	του	ποιήματος.	Αρχή».	
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Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ε Σ 	 Σ ΗΜ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 	
	

Η	ζωή	και	το	έργο	του	Γιάννη	Ρίτσου:	

	

Κορυφαίος	Έλληνας	ποιητής.	 Γεννήθηκε	στη	Μονεμβασιά	 την	Πρωτομαγιά	 του	
1909	 και	 πέθανε	 στην	 Αθήνα	 το	 1990.	 Πάνω	 από	 εκατό	 ποιητικές	 συλλογές	 και	
συνθέσεις,	εννέα	πεζογραφήματα	(μυθιστορήματα	τα	ονομάζει),	τέσσερα	θεατρικά,	
όπως	 και	 μελέτες	 για	 ομότεχνους	 συγκροτούν	 το	 κύριο	 σώμα	 του	 έργου	 του.	
Πολυάριθμες	 μεταφράσεις,	 χρονογραφήματα	 και	 άλλα	 δημοσιεύματα	
συμπληρώνουν	την	εικόνα	του	δημιουργού.	

Ο	πατέρας	του	ήταν	κτηματίας,	αλλά	έχασε	την	περιουσία	του	και	πολύ	νωρίς	ο	
ποιητής	δυστύχησε	οικονομικά.	

Γρήγορα	 το	 ενδιαφέρον	 του	 στράφηκε	 στην	 ποίηση	 και	 στα	 μεγάλα	
κοινωνικοπολιτικά	προβλήματα	της	εποχής	του.	Οι	νέες	ιδέες	του	ήταν	μαρξιστικές.	
Αυτές	 οι	 ιδέες	 στάθηκαν	 αφορμή	 για	 περιπέτειες.	 Φυλακίστηκε,	 εξορίστηκε	 και	
εκτοπίστηκε	πολλές	φορές.	Τόποι	εξορίας	του	υπήρξαν	η	Μακρόνησος	και	ο	Άγιος	
Ευστράτιος	παλιά,	η	Γυάρος,	η	Λέρος	και	η	Σύρος	στην	επταετία	της	χούντας.	Η	ζωή	
του	 ποιητή	 υπήρξε	 ταραγμένη	 και	 περιπετειώδης.	 Χαρακτηρίζεται	 από	 ασθένειες	
και	πολιτικές	διώξεις.	Σίγουρα	όλη	αυτή	η	ένταση,	επηρέασε	την	ποίησή	του.	

Το	1921	άρχισε	να	συνεργάζεται	με	τη	«Διάπλαση	των	Παίδων».	Πολλά	από	τα	
νεανικά	 του	 ποιήματα	 δημοσιεύτηκαν	 στο	 φιλολογικό	 παράρτημα	 της	 «Μεγάλης	
Ελληνικής	Εγκυκλοπαίδειας»	του	Πυρσού.		

Για	 να	 ανταπεξέλθει	 στις	 βιοτικές	 ανάγκες	 εργάστηκε	 ως	 χορευτής	 σε	
επιθεωρησιακό	 μπαλέτο	 (1930),	 αφού	 φοίτησε	 στη	 σχολή	 Μοριάνοφ.	 Επίσης,	 ο	
Ρίτσος	ασχολήθηκε	ερασιτεχνικά	με	τη	ζωγραφική	και	τη	μουσική.		

Το	 1934	 εκδόθηκε	 η	 πρώτη	 ποιητική	 συλλογή	 του	 με	 τίτλο	 «Τρακτέρ»,	 ενώ	
άρχισε	 και	 τη	 συνεργασία	 του	 με	 το	 «Ριζοσπάστη»,	 με	 τα	 «Γράμματα	 για	 το	
Μέτωπο».	 Το	 1935	 κυκλοφορούν	 οι	«Πυραμίδες»,	 το	 1936	 ο	«Επιτάφιος»	 και	 το	
1937	«Το	τραγούδι	της	αδελφής	μου».	Έλαβε	ενεργό	μέρος	στην	Εθνική	Αντίσταση,	
ενώ	κατά	το	χρονικό	διάστημα	1948	–	1952	εξορίστηκε	σε	διάφορα	νησιά.	Το	1956	
τιμήθηκε	με	το	Α΄	Κρατικό	Βραβείο	Ποίησης	για	τη	«Σονάτα	του	Σεληνόφωτος».			

Το	 1968	 προτάθηκε	 για	 το	 βραβείο	 Νόμπελ	 από	 75	 Γάλλους	 ακαδημαϊκούς,	
συγγραφείς	 και	 νομπελίστες,	 το	 1975	 αναγορεύτηκε	 επίτιμος	 διδάκτορας	 του	
Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης	 και	 το	 1987	 του	 Εθνικού	 και	
Καποδιστριακού	Πανεπιστημίου	Αθηνών.			

Διακρίθηκε	όμως	και	με	πολλά	ξένα	βραβεία.	«Μέγα	διεθνές	βραβείο	ποίησης»	
(Βέλγιο,	 1972),	 διεθνές	 βραβείο	 «Γκεόργκι	 Δημητρώφ»	 (Βουλγαρία,	 1975),	 μέγα	
βραβείο	 ποίησης	 «Αλφρέ	 ντε	 Βινύ»	 (Γαλλία,	 1975),	 διεθνές	 βραβείο	 «Αίτνα	 –	
Ταορμίνα»	 (Ιταλία,	1976),	«βραβείο	Λένιν	για	την	ειρήνη»	 (Ε.Σ.Σ.Δ.,	1977),	διεθνές	
βραβείο	«Μποντέλο»	(1978).		

Ποιος	 είναι	 λοιπόν	 ο	 Ρίτσος;	 Ο	 βάρδος	 των	 λαϊκών	 αγώνων	 ή	 ο	 μοναχικός	
σκεπτικιστής,	 ο	 «απαρηγόρητος	 παρηγορητής	 του	 κόσμου»;	 Ο	 αισθησιακός	 που	
ρουφάει	με	όλους	τους	πόρους	του	τους	χυμούς	της	ζωής,	αυτός	που	κλείνει	μέσα	
στ’	ανθρώπινο	σώμα	τον	φυσικό	κόσμο	και,	αντίστροφα,	μεταμορφώνει	το	σύμπαν	
σε	παλλόμενη	σάρκα;	Ο	ερωτικός,	που	σκιρτά	σ’	όλα	 τα	ανοίγματα	 των	σωμάτων	
και	των	αγαλμάτων,	ή	ο	ασκητής	που	«απωθεί»	και	«θεώνεται»;	Ή	μήπως	ο	φύσει	
υπαρξιακός	που	εκθέτει	 την	αγωνία	 του	στον	ψιθυριστό	διάλογό	 του	με	 το	χρόνο	
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και	 το	θάνατο;	Ο	«διχασμένος	και	διπλός»,	μας	λέει	ο	 ίδιος,	επιβεβαιώνοντας	τον	
υπερβατικό	λόγο	της	ποίησης.		

Και	 μία	 απλή	 καταγραφή	 του	 τεράστιου	 σε	 όγκο	 έργου	 του	 (πάνω	 από	 100	
ποιητικά	 βιβλία,	 4	 θεατρικά,	 πεζά,	 δοκίμια,	 μεταφράσεις)	 θ’	 απαιτούσε	 πολλές	
σελίδες.	Ας	αρκεστούμε	σε	μια	συνοπτική	παρακολούθηση	της	ποιητικής	πορείας.		

1934	 –	 1936:	 Μέσα	 από	 τον	 παραδοσιακό	 στίχο,	 στις	 παράλληλες	 συλλογές	
Τρακτέρ	 (1930	 –	 1934),	 Πυραμίδες	 (1930	 –	 1935),	 εκφράζει	 τους	 νέους	
προσανατολισμούς	 του	 επιχειρώντας	 μία	 ρήξη,	 που	 αποδεικνύεται	 όμως	 αρκετά	
επώδυνη.		

Τον	 Μάιο	 του	 1936,	 η	 αιματηρή	 καταστολή	 της	 διαδήλωσης	 των	 απεργών	
καπνεργατών	 στη	 Θεσσαλονίκη,	 του	 εμπνέει	 τον	 Επιτάφιο,	 αυτό	 το	 μοιρολόι	 της	
μάνας	 μπροστά	 στο	 σώμα	 του	 σκοτωμένου	 γιου	 της,	 που	 μετατρέπεται	 σε	
κοινωνική	 διαμαρτυρία	 και	 εξέγερση.	 Στον	 ομοιοκατάληκτο	 δεκαπεντασύλλαβο	
μετακενώνεται	η	δημοτική	 και	 λόγια	παράδοση,	φορτίζοντας	 το	σύγχρονο	δράμα,	
ενώ	 η	 ανάκληση	 του	 χριστιανικού	 μύθου	 ευαγγελίζεται	 μια	 άλλη	 διάσταση.	 Ο	
Επιτάφιος	παραδόθηκε	στην	πυρά	από	του	δικτάτορες	της	4ης	Αυγούστου.		

1937	–	1943:	Είναι	η	περίοδος	της	λυρικής	έκρηξης.	Ένας	μοντέρνος	λυρισμός,	
σε	 ελεύθερο	 στίχο,	 όπου	 η	 μουσική	 ροή	 και	 τα	 ενσωματωμένα	 στοιχεία	 του	
υπερρεαλισμού	 πειθαρχούν	 στον	 ειρμό	 του	 αισθήματος	 και	 του	 στοχασμού.	 Ο	
υπαίθριος	χώρος	εισβάλλει	με	τολμηρές	φωτεινές	και	ονειρικές	εικόνες.	Οργιώδης	
φαντασία	που	ξέρει	να	γειώνεται	ακουμπώντας	πάντα	στα	απλά	πράγματα.		

Το	 1937,	 συγκλονισμένος	 από	 την	ψυχική	 ασθένεια	 της	 αδερφής	 του	 Λούλας,	
που	οδηγείται	στο	Δαφνί,	 γράφει	Το	 τραγούδι	 της	αδελφής	μου.	 (Σημειωτέον	ότι	
στο	ίδιο	ίδρυμα	βρίσκεται	ο	πατέρας	του	ποιητή	από	το	1932).	Είναι	το	ποίημα	που	
θα	του	χαρίσει	το	«χρίσμα»	του	γέρου	Παλαμά:	«Παραμερίζουμε,	ποιητή,	για	να	
περάσεις».		

Η	 Εαρινή	 συμφωνία	 (1937	 –	 1938)	 έρχεται	 να	 επουλώσει	 πληγές:	 ψυχική	
ανάταση	 και	 θάμβος	 μπροστά	 στο	 θαύμα	 του	 πρωτοφανέρωτου	 έρωτα.	 Στο	
Εμβατήριο	του	ωκεανού,	 (1939	–	1940),	το	όνειρο	του	μεγάλου	ταξιδιού	τρέφεται	
με	μνήμες	μονεμβασιώτικου	βράχου.	Αναπόληση	μέσα	στην	άξενη	πολιτεία,	όπου	
προβάλλεται	 κιόλας	 η	 εφιαλτική	 εικόνα	 της	 ναζιστικής	 θηριωδίας:	 «Οι	 άνθρωποι	
ετοιμάζουν	σκάλες	με	ανθρώπινα	κόκαλα	για	ν’	ανέβουν».	

Την	 έντονη	 μουσικότητα	 διαδέχεται	 ένας	 υπόγειος	 ρυθμός	 στην	 Παλιά	
μαζούρκα	 σε	 ρυθμό	 βροχής	 (Μακρινή	 εποχή	 της	 εφηβείας),	 1942,	 και	 στη	
Δοκιμασία	 (1935	 –	 1943),	 όπου	 θα	 εισχωρήσουν	 προοδευτικά	 συμβολικές	
αναφορές	στην	κατοχική	καταπίεση.	Ο	στίχος	εκτείνεται	και	το	ύφος	πλησιάζει	«το	
πρότυπο	της	απλής	συνομιλίας»,	τη	χαρακτηριστική	φωνή	του	Ρίτσου.		

1944	–	1953:	Σ’	όλη	τη	διάρκεια	της	κατοχής	ο	ποιητής	είναι	καθηλωμένος	στο	
κρεβάτι	 από	 μία	 σοβαρή	 υποτροπή	 της	 αρρώστιας.	 Συμμετέχει	 στο	 καλλιτεχνικό	
τμήμα	 του	 Ε.Α.Μ.	 Πολλά	 από	 τα	 γραπτά	 του,	 μεταξύ	 των	 οποίων	 κι	 ένα	
μυθιστόρημα,	 καταστράφηκαν	 στα	 Δεκεμβριανά.	 Στον	 εμφύλιο,	 εξορίζεται	 στη	
Λήμνο	(1948),	στη	Μακρόνησο	(1949),	στον	Άη	Στράτη	(1950).	Απελευθερώνεται	το	
1952.			

Από	 την	Τελευταία	Π.Α.	 εκατονταετία	 (1942),	που	γράφεται	παράλληλα	με	 τη	
Δοκιμασία,	 αρχίζει	 μία	 καινούρια	 περίοδος,	 η	 οποία	 καλύπτει	 αυτά	 τα	 δύσκολα	
χρόνια.	 Σχεδόν	 αποκλειστικά,	 ποιήματα	 του	 αγώνα	 και	 της	 εξορίας,	 που,	 αν	 και	
διαφέρουν	μορφικά	μεταξύ	τους,	τα	συνδέει	η	θεματική	συνάφεια	και	η	μεταφορά	
της	νωπής	εμπειρίας.		
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Η	κοινότητα	 του	πόνου	θα	 εκφραστεί	με	 τη	μορφή	 του	 χορικού	 (Τρία	 χορικά,	
1944	 –	 1947).	 Την	 εποποιία	 της	 Αντίστασης	 ζωντανεύουν	 τα	 δίδυμα	 έργα	
Ρωμιοσύνη,	 Η	 Κυρά	 των	 αμπελιών	 (1945	 –	 1947).	 Κλέφτες	 του	 ΄21	 κι	 αντάρτες	
πολεμούν	 μαζί	 με	 τον	 κατακτητή.	 Σε	 αντιστοιχία,	 η	 αναβίωση	 της	 παράδοσης	 με	
δημοτικούς	 ρυθμούς	 και	 παραστάσεις	 γονιμοποιεί	 το	 μοντέρνο,	 κάποτε	
υπερρεαλίζοντα,	 στίχο	 στις	 επικολυρικές	 αυτές	 συνθέσεις.	 Στον	 Πέτρινο	 Χρόνο	
(1949),	 αντίθετα,	 ο	 λόγος	 απογυμνώνεται,	 γίνεται	 κραυγή	 που	 ανεβαίνει	 από	 την	
κόλαση	 της	 Μακρονήσου.	 Συμπύκνωση,	 εξομολογητικότητα	 στα	 απέριττα	
Ημερολόγια	εξορίας,	 ενώ,	παράλληλα,	κυλάει	ένα	ποίημα	ποταμός	 (5.500	στίχοι),	
Οι	γειτονιές	του	κόσμου	(1949	–	1951),	το	«χρονικό»	της	δεκαετίας	1940	–	1950.	Με	
πολλά	ενδιάμεσα	στάδια,	όπου	η	προσπάθεια	 να	συντηρηθεί	η	φλόγα	 της	πίστης	
αποκαλύπτει	 τα	 ρήγματα	 της	 ήττας	 της	 Αριστεράς,	 ο	 κύκλος	 κλείνει	 με	 τα	
συγκλονιστική	Ανυπόταχτη	Πολιτεία	 (1952	 –	 1953):	 Συνειδητοποίηση	 του	 βάθους	
της	 ήττας	 με	 την	 επιστροφή	 στη	 μουδιασμένη	 και	 «εκσυγχρονισμένη»	 Αθήνα.	
Προσπάθεια	 επανένταξης	 κι	 εσωτερικός	 αγώνας	 για	 την	 ανάκτηση	 των	 χαμένων	
ελπίδων.		

1954	–	1967:	Το	1954	ο	Ρίτσος	παντρεύεται	με	τη	γιατρό	Φαλίτσα	Γεωργιάδη.	Τα	
χρόνια	 που	 ακολουθούν	 είναι	 μία	 ανάπαυλα	 ειρήνης	 και	 γαλήνης	 στο	 σπιτικό	
περιβάλλον.	 Η	 γέννηση	 της	 κόρης	 του	 Έρης	 του	 χαρίζει	 το	 ευφρόσυνο	 Πρωινό	
άστρο	 (1955).	 Η	 εποχή	 αυτή	 θα	 φέρει	 μία	 καινούρια	 καρποφορία.	 Εσωτερικές	
διεργασίες	 κι	 αντικειμενικές	 συνθήκες	 (σχετική	 ύφεση	 του	 ψυχρού	 πολέμου	 και	
κάποια	φιλελευθεροποίηση	 και	 στον	 τομέα	 της	 αισθητικής	 μετά	 το	 20ο	 σοβιετικό	
συνέδριο)	 αποδεσμεύουν	 μία	 πολύτιμη	 ύλη	 που	 θα	 οδηγήσει	 το	 έργο	 του	 στην	
αιχμή	 της	 σύγχρονης	 ποίησης.	 Είναι	 η	 περίοδος	 των	 υψηλών	συλλήψεων	 και	 των	
ευρηματικών	μορφικών	τρόπων	της	Τέταρτης	Διάστασης,	που	εγκαινιάζεται	με	την	
κλασική	 στην	 οικονομία	 της	 και	 την	 υποβλητική	 της	 γοητεία	 Σονάτα	 του	
σεληνόφωτος	(1956,	Α΄	κρατικό	βραβείο	ποίησης).	

Στα	πολύστιχα	αυτά	ποιήματα	(δραματικοί	μονόλογοι	τα	περισσότερα),	ο	Ρίτσος	
μέσα	από	διαφορετικές	περσόνες,	σύγχρονες	ή	μυθολογικές,	θα	πραγματοποιήσει	
καταβυθίσεις	 στο	 σκοτεινό	 πηγάδι	 της	ψυχής	 και	 του	 υποσυνείδητου,	 θα	μιλήσει	
για	τη	μοναξιά,	την	ερωτική	στέρηση,	το	γήρασμα	του	σώματος	και	των	πραγμάτων	
(Σονάτα…,	 Το	 νεκρό	 σπίτι,	 1959,	 Κάτω	 απ’	 τον	 ίσκιο	 του	 βουνού,	 1960),	 θα	
αναδείξει	την	αξία	της	απλής	ζωής	όπου	συντελείται	το	θαύμα,	αποενοχοποιώντας	
τον	αντιήρωα	 (Ισμήνη,	 1966	–	1971),	 θα	ανατάμει	 τις	 συνειδησιακές	συγκρούσεις	
του	 ατόμου	 –	φορέα	 της	 κοινωνικής	 πράξης	 (Ορέστης,	 1962	 –	 1966,	Φιλοκτήτης,	
1963	 –	 1965).	 Κι	 ακόμα	 θα	 επιχειρήσει	 μία	 δυναμική	 ανακατάκτηση	 του	 χρόνου	
μέσα	από	την	ατομική	και	ιστορική	μνήμη	(Όταν	έρχεται	ο	Ξένος,	1958).		

Οι	αρχαιόθεμοι	μονόλογοι	αντλούν	το	θέμα	τους	από	τον	κύκλο	των	Ατρειδών,	
των	 Λαβδακιδών	 και	 τον	 τρωικό	 κύκλο.	 Ο	 μύθος	 συγχωνεύεται	 με	 τις	 κοινωνικό-
ιστορικές	εμπειρίες	όπως	και	με	την	ιστορία	της	επίσης	τραγικής	μονεμβασιώτικης	
οικογένειας.	 Τα	 ετερόκλητα	 στοιχεία	 οργανώνονται	 μέσα	 σε	 μία	 ιδιότυπη,	
ερεθιστική	 συγχρονία.	 Ο	 σχεδόν	 δοκιμιακός	 στοχασμός	 καλύπτεται	 από	 τη	
σεμνότροπη	εξομολογητικότητα	της	καθημερινής	κουβέντας.		

Παράλληλα	 με	 τις	 συνθέσεις	 της	 Τέταρτης	 Διάστασης,	 καλλιεργείται	
συστηματικά	 το	 ολιγόστιχο	 ποίημα,	 που	 σαν	 να	 συμπυκνώνει	 τους	 πληθωρικούς	
μονολόγους.	 Λιτό,	 συχνά	 αινιγματικό,	 καταγράφει	 χαμηλόφωνα	 τις	 ελάχιστες	
χειρονομίες,	 τους	 ψυχικούς	 κραδασμούς,	 καθηλώνει	 το	 φευγαλέο	 καθαγιάζοντας	
την	καθημερινότητα.	Ο	ποιητής	διαλέγεται	με	τον	κόσμο	των	πραγμάτων	 (έπιπλα,	
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σκεύη,	 εργαλεία	 της	 δουλειάς),	 αυτών	 των	 «απλών,	 απτών,	 αδιανόητων	 και	
κατευναστικών	 αντικειμένων,	 αυτών	 των	 μικρών	 συσσωρευτών	 της	 χρήσιμης	
ανθρώπινης	 ενέργειας»,	 καθώς	 λέει	 ο	 ίδιος	 σχολιάζοντας	 τις	Μαρτυρίες	 (1957	 –	
1965).	Τα	αντικείμενα,	όπως	όλα	τα	ζώντα	ή	άψυχα	του	σύμπαντος,	βρίσκονται	σε	
συνεχή	ανταπόκριση	με	τον	άνθρωπο.	Κι	αυτή	η	ποιητική	όραση	που	νοηματοδοτεί	
τον	κόσμο	είναι	ίσως	η	μεγαλύτερη	χάρη	και	δωρεά	του	ριτσικού	έργου.		

1967	–	1972:	Αμέσως	μετά	το	πραξικόπημα	του	1967,	ο	Ρίτσος	οδηγείται	πάλι	
στις	εξορίες:	Γυάρος,	Λέρος,	και,	στη	συνέχεια,	τίθεται	σε	κατ’	οίκον	περιορισμό	στη	
Σάμο,	ως	το	τέλος	του	1970.	Μαζί	με	τους	δυνάστες,	το	φάσμα	του	θανάτου	είναι	
συνεχώς	 παρόν	 (νοσηλεύεται	 στον	 Άγιο	 Σάββα	 φρουρούμενος).	 Από	 την	 άλλη,	 η	
διάσπαση	του	Κ.Κ.Ε.	και	η	επέμβαση	στη	Τσεχοσλοβακία	δεν	ήρθαν	να	τονώσουν	το	
ηθικό	 του.	 Κι	 όμως	 η	 ζοφερή	 επταετία	 ήταν	 η	 πιο	 παραγωγική	 του	 περίοδος.	 Το	
πλήθος	των	βραβείων	και	των	τιμητικών	διακρίσεων	στο	εξωτερικό	εξάλλου,	όπως	
και	οι	μεταφράσεις	σε	διάφορες	γλώσσες,	μαρτυρούν	τη	διεθνή	απήχηση	του	έργου	
του	που	θα	αυξάνεται	ολοένα.		

Οι	δραματικές	συνθήκες	που	σφράγισαν	όλη	αυτή	την	περίοδο	μας	επιβάλλουν	
να	την	ξεχωρίσουμε	από	την	προηγούμενη,	μολονότι	κι	εδώ	καλλιεργούνται	οι	ίδιες	
ποιητικές	 μορφές.	 Η	 αλλαγή	 οπτικής	 και	 διάθεσης	 –	 όχι	 διαθεσιμότητας	 –	
υπαγορεύει	 και	 αλλαγές	 στο	 ύφος	 και	 στη	 γραφή:	 εισχωρεί	 ο	 σαρκασμός	 και	 η	
ειρωνεία,	προπάντων	στοιχείο	του	παραλόγου.		

Η	 τριπλή	συλλογή	Πέτρες,	 Επαναλήψεις,	 Κιγκλίδωμα	 (1968	 –	 1969)	 εκδόθηκε	
δίγλωσση	στη	Γαλλία:	Καταγγελία	του	καθεστώτος	αλλά	και	έκφραση	πικρίας	–	ένα	
αίσθημα	«απορφανισμού,	ύστερα	από	την	κρίση	στις	σοσιαλιστικές	χώρες.	Χωρίς	να	
λείπει	 η	 αντιστασιακή	 δόνηση,	 όπως	 π.χ.	 στο	 χορικό:	 Ο	 αφανισμός	 της	 Μήλος	
(1969)	ή	στα	Δεκαοχτώ	λιανοτράγουδα	της	πικρής	πατρίδας	(1968),	το	κύριο	σώμα	
των	ποιημάτων	αυτών	διαποτίζεται	από	μία	αίσθηση	ματαιότητας	και	θανάτου.	Σε	
συλλογές	όπως:	Ο	τοίχος	μέσα	στον	καθρέφτη	(1967	–	1971),	Διάδρομος	και	σκάλα	
(1970),	 Γραφή	 τυφλού	 (1972	 –	 1973),	 εισβάλλει	 ο	 κόσμος	 του	 «ημερινού	 και	
νυχτερινού	εφιάλτη».	Ένας	κόσμος	σακατεμένος,	παραμορφωμένος,	παρανοϊκός.		

Αλλά	 και	 σε	 μονολόγους	 της	 Τέταρτης	 Διάστασης,	 όπως	 ο	 Αγαμέμνων,	 η	
Χρυσόθεμις,	η	Ελένη	(1970),	Η	επιστροφή	της	Ιφιγένειας	(1971	–	1972),	το	κέντρο	
βάρους	μετατίθεται	στο	υπαρξιακό	πεδίο.	Είναι	η	ώρα	των	απολογισμών:	Ο	Τρωικός	
πόλεμος,	η	θυσία	 της	 Ιφιγένειας,	 η	 (σε	προηγούμενη	φάση,	στο	ποίημα	Ορέστης)	
καθαρτήρια	 μητροκτονία,	 θέτουν	 τώρα	 το	 τραγικό,	 αναπάντητο	 ερώτημα:	 «προς	
τι;».	Η	έλλειψη	νοήματος,	 το	«μέγα	τίποτα»	κυριαρχεί.	Η	 ιστορία	είμαι	μία	αέναη	
επανάληψη	 παθών,	 και	 ο	 ζωοποιός	 λόγος	 αυτοακυρώνεται.	 Μένει	 ο	 ηρωικός	
πεσιμισμός	 της	 Ελένης:	 «…Ωστόσο	 –	 ποιος	 ξέρει	 –	 ίσως	 εκεί	 που	 κάποιος	
αντιστέκεται	χωρίς	ελπίδα,	ίσως	εκεί	να	αρχίζει	η	ανθρώπινη	ιστορία,	που	λέμε,	κι	η	
ομορφιά	 του	 ανθρώπου…»	 Κι	 όμως	 μέσα	 στη	 δικτατορία	 θ’	 ακουστούν	 αιφνίδια	
συνθέσεις	 εξόδου	 που	 προοιωνίζονται	 μία	 εύφορη	 δημιουργία,	 ενδεικτική	 της	
εγρήγορσης,	της	θεληματικότητας	και	της	μανίας	του	ακατάβλητου	ποιητή.		

1972	 –	 1983:	 Το	Κωδωνοστάσιο	 και	 η	 Γκραγκάντα	 (1972)	 ευαγγελίζονται	 την	
εξέγερση	που	ήταν	να	έρθει,	αλλά	και	εγκαινιάζουν	νέους	εκφραστικούς	τρόπους.	
Μετά	 –υπερρεαλιστική,	 εξπρεσιονιστική	 γραφή,	 αμάλγαμα	 λόγιας	 και	 λαϊκής	
γλώσσας.	 Ένας	 κόσμος	 ρευστός,	 όπου	 άνθρωποι,	 ζώα,	 πράγματα	 συνδιαλέγονται	
απειθάρχητα:	 «…Και	 τα	 λόγια	 διασταυρούμενα,	 ανταποκρίσεις,	 απομακρύνσεις,	
παρεξηγήσεις,	 τυχαίες	 συνέχειες	 –	 το	 πιότερο	 μονόλογοι	 –	 λόγια	 ασυνάρτητα,	
ασήμαντα,	 ερευνητικά,	 αναπάντητα,	 απαραίτητα…»,	 σχολιάζει	 ο	 ίδιος.	 Ένα	
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αλλόκοτο	σύμπαν	μυρμηγκιάζει	στη		αστείρευτη	φαντασία.	 Ίσως	αυτό	να	σημαίνει	
Γίγνεσθαι	 (συγκεντρωτικός	 τόμος	 που	 εκδόθηκε	 το	 1977),	 σε	 σχέση	 μ’	 ένα	
προηγούμενο	 «είναι».	 Τα	 Επινίκια,	 επίσης	 συγκεντρωτικός	 τόμος	 που	 περικλείει	
συνθέσεις	 από	 το	 1977	ως	 το	 1983,	 ανακαλούν	 επικές	 μνήμες	 που	προβάλλονται	
στο	 μέλλον.	 Ενοραματικές	 συλλήψεις	 του	 υπερώριμου	 Ρίτσου,	 ο	 οποίος	 επενδύει	
αξιωματικά	μ’	όλη	του	την	ποιητική	σκευή	και	τον	παράφορο	λυρισμό	του,	άλλη	μια	
φορά,	στο	ιστορικό	στοίχημα.		

Προέκταση	της	ποίησης	του,	η	πεζή	εννεαλογία	Εικονοστάσιο	ανώνυμων	αγίων	
(1983	 –	 1986),	 σύντηξη	 ατομικών	 όπως	 και	 κοινωνικών	 βιωμάτων	 και	 ερωτικών	
φαντασιώσεων.	Διάφορα	προσωπεία	 του	επιτρέπουν	να	εκφράσει	μύχιες	σκέψεις	
και	 επιθυμίες	 με	 δραματικούς	 ή	 παιγνιώδεις	 τρόπους,	 με	 μια	 τολμηρή,	 κάποτε	
ελευθεριάζουσα	γλώσσα.	

Ο	 Γιάννης	 Ρίτσος	 πέθανε	 στις	 11	 Νοεμβρίου	 1990,	 αφήνοντας	 50	 ανέκδοτες	
συλλογές	ποιημάτων.	Με	το	έργο	του	εισήλθε	σ’	όλα	τα	ορατά	και	αόρατα,	άντλησε	
από	 το	 βάθος	 του	 χρόνου	 και	 το	 πλάτος	 του	 κοινωνικού	 χώρου.	 Εκμεταλλεύθηκε	
δυναμικά	 τον	 αστείρευτο	 πλούτο	 της	 νεοελληνικής	 γλώσσας.	 Συμφιλίωσε	 τους	
αγώνες	 για	 τα	 καίρια	 προβλήματα	 της	 εποχής	 μας	 με	 την	 εσωτερική	 βίωση	 των	
πραγμάτων	και	την	αναζήτηση	του	νοήματος	της	ύπαρξης.	Στις	μείζονες	συνθέσεις	
και	 στα	 μικρά	 ποιήματα,	 όπως	 και	 στα	 δοκίμιά	 του,	 ανέδειξε	 μία	 σύγχρονη	
ευαισθησία,	 προσαρμόζοντας	 τη	 φωνή	 του	 στους	 χαμηλούς	 τόνους	 της	 βαθιάς	
επικοινωνίας	και	της	εξομολογητικότητας.	

Οι	 συλλογές	 που	 εκδόθηκαν	 αμέσως	 μετά	 το	 θάνατό	 του	 με	 τον	 τίτλο	Αργά,	
πολύ	 αργά	 μέσα	 στη	 νύχτα	 είναι	 η	 ύστατη	 χειρονομία	 του.	 Προδομένος	 από	 το	
όραμά	του,	κοιτάζει	κατάματα	το	θάνατο	μεταγγίζοντας	και	τις	 τελευταίες	στιγμές	
του	στο	λόγο:	«Γεύση	βαθιά	του	τέλους	προηγείται	του	ποιήματος.	Αρχή».	

	
«Βαθύ	Καρλοβασίτικο	φεγγάρι	πάνω	απ’	τις	κραυγές	των	εραστών	βατράχων»	
	
	

« Η 	 Σ ο ν ά τ α 	 τ ο υ 	 Σ ε λ η ν ό φ ω τ ο ς » 	

ΤΟ	ΕΡΓΟ:	

Η	 Σονάτα	 του	 Σεληνόφωτος	 εγκαινιάζει	 τη	 φάση	 εκείνη	 της	 δημιουργίας	 του	
Ρίτσου,	κατά	την	οποία	συνθέτει	τα	πολύστιχα	λυρικά	ποιήματα	που	θα	ενταχθούν	
στην	 ποιητική	 συλλογή	 Τέταρτη	 Διάσταση.	 Η	 συλλογή	 αυτή	 ανήκει	 στην	 τέταρτη	
φάση	(1956	–	1966)	της	ποιητικής	δημιουργίας	του.	Τα	επακόλουθα	της	ήττας	της	
αριστερής	 παράταξης	 στον	 Εμφύλιο	 αλλά	 και	 τα	 πολιτικά	 γεγονότα	 της	 διεθνούς	
σκηνής	(20ο	συνέδριο	Κ.Κ.Σ.Ε.,	μεταθανάτια	αποκήρυξη	του	Στάλιν,	καθαίρεση	του	
Νίκου	 Ζαχαριάδη	 και	 εισβολή	 των	 σοβιετικών	 στρατευμάτων	 στην	 Ουγγαρία)	
επηρεάζουν	 τον	 ποιητή.	 Πρόκειται	 για	 γεγονότα	 κρίση	 και	 διάλυσης,	 που	 τον	
αναγκάζουν	 να	 καταφύγει	 στην	 ανάλυση,	 η	 οποία	 συχνά	 αποτελεί	 και	
αυτοανάλυση.		

Κύρια	χαρακτηριστικά	της	ποιητική	συλλογής	είναι	οι	σχοινοτενείς	μονόλογοι	σε	
μετρικά	 και	 ρυθμικά	 ελεύθερους	 στίχους,	 συχνά	 μακρόσυρτους,	 οι	 οποίοι	
απαγγέλλονται	 από	 ένα	 πρόσωπο	 προς	 ένα	 βουβό	 ακροατή.	 Οι	 μονόλογοι	
πλαισιώνονται	 με	 «σκηνική»	 εισαγωγή	 και	 «σκηνικό»	 επίλογο,	 στοιχεία	 που	
λειτουργούν	ως	«ειρωνική	αποστασιοποίηση	και	διαλεκτική	άρση	του	μονολόγου».	
Η	λειτουργία	της	ποιητικής	διαδικασίας	είναι	η	ανάλυση	 και	στόχος	της	η	γνώση.	
Έτσι	τα	ποιήματα	αποκτούν	τέταρτη	διάσταση	από	την	υιοθέτηση	και	την	αποδοχή	
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της	οπτικής	γωνίας	του	αντικειμένου	τους,	δηλαδή	του	μονολογούντος	προσώπου,	
με	 αποτέλεσμα	 να	 «χάσουν»	 σε	 ιδεολογική	 ευκρίνεια	 και	 καθαρότητα	 αλλά	 να	
κερδίσουν	σε	πολλαπλότητα	αναγνώσεων	–	προσεγγίσεων.		

Η	 Σονάτα	 του	 Σεληνόφωτος,	 που	 δημοσιεύτηκε	 το	 1956	 και	 απέσπασε	 το	 Α΄	
κρατικό	βραβείο	ποίησης,	είναι	ένα	πολύστιχο	λυρικό	ποίημα	που	αποτελείται	από	
227	μετρικά	 ελεύθερους	στίχους	 και	 «σκηνικές»	 οδηγίες	 στην	αρχή	 και	 στο	 τέλος	
του.	 Το	 ποίημα	 χωρίζεται	 –	 με	 διάκενα	 –	 σε	 22	 επιμέρους	 στροφικά	 –	 λυρικά	
«σύνολα».			

Καθένα	από	αυτά	περιλαμβάνει	από	4	έως	20	στίχους.	Το	α΄	ημιστίχιο	«Άφησέ	
με	νάρθω	μαζί	σου»	 του	πρώτου	στίχου	του	ποιήματος	επαναλαμβάνεται	αρκετές	
φορές	σαν	 leit	motiv·	στην	αρχή	και	στο	τέλος	του	πρώτου	και	του	τρίτου	λυρικού	
συνόλου	 και	 κατόπιν	 μόνο	 στο	 τέλος	 του	 4ου,	 8ου,	 9ου,	 10ου,	 11ου,	 12ου,	 14ου,	 16ου,	
18ου	και	21ου	λυρικού	συνόλου.		

Ακολουθεί	 πίνακας	 με	 «σχηματική»	 αναπαράσταση	 του	 κυρίως	 ποιήματος,	
όπου	 απαριθμούνται	 τα	 λυρικά	 σύνολα,	 παρατίθεται	 ο	 αριθμός	 των	 στίχων	 του	
καθενός,	γίνεται	μία	προσπάθεια	προσδιορισμού	του	χώρου	και,	τέλος,	επιχειρείται	
τιτλοφόρηση	 κάθε	 λυρικού	 συνόλου	 ή	 ομάδας	 συνόλων,	 όπου	 αυτά	 ταυτίζονται	
σημασιολογικά:		

	
Αρίθμηση	

Λυρικού	

Συνόλου	

Στίχοι	
Αριθμός		

Στίχων	
Χώρος	 Τίτλος	

1ο	 1	–	5	 5	 έξω	 Το	φεγγάρι	έξω	

2ο	 6	–	9	 4	 μέσα		
Το	 φεγγάρι	

μέσα	

3ο	 10	–	18	 9	 έξω	 Η	πολιτεία	

4ο	 19	–	32	 14	 έξω	
Η	 φαντασίωση	

του	πετάγματος	

5ο	 33	–	36	 4	 	 Η	μοναξιά	

6ο	 37	–	43	 8	 μέσα	 Τα	σύμβολα:		

η	πολυθρόνα,		

το	μαντίλι,		

η	μουσική	

7ο	 44	–	57	 14	 μέσα	

8	 58	–	73	 16	 μέσα	

9ο	 74	–	93	 20	 	 Ο	

ανικανοποίητος	

ερωτισμός		
10ο	 94	–	101	 8	 	

11ο	 102	–	112	 11	 μέσα	

Το	 σπίτι	 –	

σύμβολο		

12ο	 113	–	118	 16	 μέσα	

13ο	 119	–	128	 10	 μέσα	

14ο	 129	–	134	 6	 μέσα	

15ο	 135	–	152	 18	 	 Το	σύμβολο	της	

αρκούδας	16ο	 153	–	160	 8	 	

17ο	 161	–	171	 11	 μέσα	
Ο	 βυθός	 και	 οι	

θησαυροί	του	18ο	 172	–	181	 10	
«μέσα»	 =	

βυθός	

19ο	 182	–	185	 4	 	 Η	απόφαση	

20ο	 186	–	204	 19	 μέσα	
Ο	 «εξαίσιος	

ίλιγγος»	
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21
ο
	 205	–	215	 11	 μέσα	

Μία	 «άλλη»	

φυγή	

22
ο
	 216	–	227	 12	 έξω	 Η	πολιτεία		

	
	 	
	

ΤΟ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

Σύμφωνα	με	 τη	 «σκηνική»	 οδηγία	 της	 αρχής,	 το	 κυρίως	 ποίημα	περιλαμβάνει	
έναν	εκτεταμένο	μονόλογο	μιας	ηλικιωμένης	γυναίκας,	της	Γυναίκας	με	τα	Μαύρα,	
προς	ένα	βουβό	πρόσωπο,	το	Νέο.	Χώρος	του	μονολόγου	είναι	ένα	μεγάλο	δωμάτιο	
παλιού	σπιτιού	που	φωτίζεται	από	ένα	«αμείλικτο	φεγγαρόφωτο»	 και	χρόνος	 ένα	
ανοιξιάτικο	 βράδυ.	 Η	 «σκηνική»	 οδηγία	 είναι	 δοσμένη	 με	 λιτότητα	 και	 σκόπιμη	
αφέλεια	 (π.χ.	 «Ξέχασα	 να	 πω…»),	 ενώ	 δεν	 λείπει	 και	 μια	 χροιά	 ειρωνείας	 στο	
χαρακτηρισμό	των	ποιητικών	συλλογών	της	Γυναίκας	ως	«θρησκευτικής	πνοής».		

Το	 περιεχόμενο	 του	 μονολόγου	 της	 Γυναίκας	 χωρίζεται	 στα	 παρακάτω	 λυρικά	
σύνολα:	

	
1.	Το	φεγγάρι	έξω	(στ.	1	–	5):	

Το	 πρώτο	 λυρικό	 σύνολο	 αρχίζει	 με	 μια	 επίκληση	 της	 Γυναίκας	 με	 τα	Μαύρα	
προς	το	Νέο:	«Άφησέ	με	νάρθω	μαζί	σου».	Στη	συνέχεια	αναφέρεται	στο	φεγγάρι	
που	 το	 χαρακτηρίζει	«καλό»,	 καθώς	θα	μετατρέψει	πάλι	σε	 χρυσά	 τα	μαλλιά	 της,	
άρα	 θα	 δώσει	 σ’	 αυτήν	 μια	 επίφαση	 νεότητας	 και	 στο	 Νέο	 μια	 ψευδαίσθηση.	 Η	
μαγική	μεταμόρφωση,	την	οποία	ελπίζει	και	περιμένει	από	το	φεγγάρι,	θα	συμβεί	
έξω	από	το	σπίτι,	στον	ανοιχτό	χώρο.	Το	σύνολο	τελειώνει	με	την	επανάληψη	της	
επίκλησης.		

	
2.	Το	φεγγάρι	μέσα	(στ.	6	–	9):	

Στο	 δεύτερο	 λυρικό	 σύνολο	 η	 Γυναίκα	 περιγράφει	 τη	 δυσμενή	 έως	 εφιαλτική	
λειτουργία	 του	 φεγγαρόφωτου	 μέσα	 στο	 σπίτι:	 α)	 μεγαλώνουν	 οι	 σκιές,	 με	
αποτέλεσμα	 να	 αισθάνεται	 δέος,	 β)	 αόρατα	 χέρια	 τραβούν	 τις	 κουρτίνες,	 με	
αποτέλεσμα	 να	 κυριαρχήσει	 σκοτάδι	 και	 γ)	 πάνω	 στη	 σκόνη	 του	 από	 καιρό	
κλεισμένου	 πιάνου	 κάποια	 αόρατα	 χέρια	 γράφουν	 λησμονημένα	 λόγια	 που	 δεν	
θέλει	 να	 τ’	 ακούει,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 κυριεύεται	 από	 οδύνη.	 Η	 προστακτική	
«Σώπα»	αναφέρεται	είτε	στους	φορείς	των	λόγων	είτε	στον	ίδιο	τον	εαυτό	της,	που	
του	επιβάλλει	να	μην	τα	επαναλάβει.		

	
3.	Η	πολιτεία	(στ.	10	–	18):	

Το	τρίτο	λυρικό	σύνολο	αρχίζει	και	τελειώνει	με	τη	γνωστή	επίκληση	–	leit	motiv:	
«Άφησέ	με	νάρθω	μαζί	σου».	Ως	τώρα	δε	γνωρίζαμε	ποιο	χώρο	εννοούσε	η	Γυναίκα	
με	τη	φράση	«νάρθω	μαζί	σου».	Τώρα,	όμως,	ο	χώρος	αυτός	προσδιορίζεται	με	μια	
πεζολογική	 –	 αντιποιητική	 λιτότητα:	 «λίγο	 πιο	 κάτου,	 ως	 τη	 μάντρα	 του	
τουβλάδικου»·	δηλαδή	ως	το	σημείο	που	φαίνεται	η	πολιτεία	την	οποία	η	Γυναίκα	
στην	 απομόνωση	 της	 μοναξιάς	 της	 φαντάζεται	 και	 περιγράφει	 ρεαλιστικά	 και	
ταυτόχρονα	φανταστικά	στοιχεία:	«τσιμεντένια	 κι	 αέρινη»,	 «αδιάφορη	 και	 άυλη»,	
«θετική	σαν	μεταφυσική».	Παρατηρούμε	πως	υπερισχύει	στο	λόγο	της	Γυναίκας	μια	
ιδεαλιστική	αντίληψη	για	 την	πολιτεία,	 καθώς	περιγράφεται	με	ποιητικές	εικόνες:	
«ασβεστωμένη	 με	 φεγγαρόφωτο»	 και	 αντιμετωπίζεται	 σχεδόν	 προσωποποιημένη,	
αφού	η	Γυναίκα	απ’	αυτήν	αναμένει	να	αναιρέσει	την	αιτία	της	φθοράς	της.	

έξω μέσα 
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Η	 εικόνα	 της	 πολιτείας	 που	 παρουσιάζεται	 εδώ	 βρίσκεται	 σε	 αντίστιξη	 αλλά	
ταυτόχρονα	και	σε	πλήρη	αντίθεση	με	την	εικόνα	του	τελευταίου	λυρικού	συνόλου	
(22ου).	Η	μία	εικόνα	είναι	καθαρά	λυρική	–	δημιούργημα	της	φαντασίας,	ενώ	η	άλλη	
επίσης	λυρική	αλλά	και	ρεαλιστική,	όπου	η	προσωποποίησή	της	αντιστοιχεί	με	τον	
εργαζόμενο	και	αγωνιζόμενο	πληθυσμό	της.	

	
4.	Η	φαντασίωση	του	πετάγματος	(στ.	19	–	32):	

Η	φανταστική	αντίληψη	που	έχει	η	Γυναίκα	για	την	πολιτεία	και,	γενικότερα,	για	
τον	έξω	κόσμο,	της	δίνει	τη	δυνατότητα	να	μεταβάλει	την	προσδοκία	της	εξόδου	της	
με	το	Νέο	από	το	σπίτι	σε	φαντασίωση	μιας	πτήσης.	Ο	ανοιξιάτικος	αέρας,	καθώς	
θα	φυσάει	 την	 ίδια	και	 το	Νέο,	θα	δημιουργήσει	 την	εντύπωση	μιας	φανταστικής	
απογείωσης,	ανάλογης	με	άλλες	που	έχει	 βιώσει	η	 ίδια	στο	παρελθόν,	ακόμη	και	
μέχρι	πρόσφατα.	Ο	θόρυβος	του	φουστανιού	της,	καθώς	το	κολπώνει	ο	αέρας,	της	
δίνει	 την	 ψευδαίσθηση	 δύο	 δυνατών	 φτερών	 που	 ανοιγοκλείνουν	 και	 την	
απογειώνουν	μέσα	στους	«μυώνες	του	γαλάζιου	αγέρα»	ή	στα	«ρωμαλέα	νεύρα	του	
ύψους»,	 πράγμα	 που	 δίνει	 στην	 υπόστασή	 της	 μια	 έντονη	 αίσθηση	 φυσικής	
ανανέωσης:	 «νιώθεις	 κρουστό	 το	 λαιμό	 σου,	 τα	 πλευρά	 σου,	 τη	 σάρκα	 σου».	
Παρατηρούμε	ότι	όλη	η	εικόνα	υπαινίσσεται	και	έναν	κρυμμένο	ερωτισμό	με	βάση	
τις	 λέξεις	 «μυώνες»,	 «ρωμαλέα	 νεύρα»,	 «σάρκα».	 Η	 φυσική	 αυτή	 ανανέωση	 την	
κάνει	αδιάφορη	για	τον	προορισμό	της	πτήσης,	για	το	αν	φεύγει	ή	γυρίζει	ή	για	το	
αν	 ασπρίσαν	 τα	 μαλλιά	 της.	 Της	 αρκεί	 δηλαδή	 το	 γεγονός	 να	 βιώνει	 –	 σχεδόν	
ερωτικά	 –	 την	 εμπειρία	 της	 πτήσης	 και	 να	 ξεχνά	 τη	 φθορά	 που	 έχει	 επιφέρει	 ο	
χρόνος,	 παρ’	 όλο	 που	 συνειδητοποιεί,	 τελικά,	 πως	 αυτή	 δεν	 επιφέρει	
ουσιαστικότερες	και	διαρκέστερες	μεταβολές:	«η	λύπη	μου	είναι	που	δεν	ασπρίζει	
κ’	η	καρδιά	μου».	

	
5.	Η	μοναξιά	(στ.	33	–	36):	

Στην	 αρχή	 του	 σύντομου	 αυτού	 λυρικού	 συνόλου	 παρατίθεται	 με	 γνωμικό,	
αποφθεγματικό	ύφος	μια	σκέψη	της	γυναίκας	–	καρπός	της	πείρας	της:	«Καθένας	
μοναχός	 πορεύεται	 στον	 έρωτα,	 μοναχός	 στη	 δόξα	 και	 στο	 θάνατο»·	 δηλαδή	 η	
συντροφικότητα	είναι	αδύνατη	στις	κορυφαίες	στιγμές	της	ζωής	μας.	Η	επιλογή	των	
τριών	παραπάνω	στιγμών	βασίζεται	στο	ότι	ο	έρωτας	είναι	οριακή	στιγμή	της	ζωής	
για	όλα	 τα	ανθρώπινα	πλάσματα,	η	δόξα	 αφορά	και	 ενδιαφέρει	 τη	 Γυναίκα	λόγω	
της	 ποιητικής	 της	 ιδιότητας	 και,	 τέλος,	 ο	 θάνατος	 είναι	 μια	 κοντινή	 ζοφερή	
προοπτική	 γι’	 αυτή,	 λόγω	 της	 ηλικίας	 της.	Η	 επίγνωση	 της	 μοναξιάς	ακόμη	 και	 σ’	
αυτές	 τις	 κορυφαίες	 στιγμές	 της	 ζωής	 αποτελεί	 για	 τη	 Γυναίκα	 μια	 πικρή	 και	
ανώφελη	εμπειρία.	Γι’	 	αυτό	καταλήγει	και	πάλι	στη	γνωστή	επίκληση	–	 leit	motiv	
προς	το	Νέο.		

	
6.7.8.	Τα	σύμβολα:	η	πολυθρόνα,	το	μαντίλι,	η	μουσική	(στ.	37	–	43,	44	–	57,	

58	–	73):		

Στα	τρία	αυτά	λυρικά	σύνολα,	που	αποτελούν	μια	θεματική	ενότητα	η	Γυναίκα	
θέλει	να	αιτιολογήσει	τη	διάθεση	φυγής	της	(σε	αντίθεση	με	τα	λυρικά	σύνολα	3	και	
4,	 όπου	 «εικονογράφησε»	 τις	 προσδοκίες	 της).	 Το	 παλιό	 σπίτι	 όπου	 κατοικεί,	 ο	
χώρος,	-	κυριολεκτικά	και	μεταφορικά	–	μέσα	στον	οποίο	έζησε,	έχει	στοιχειώσει	
και	 τη	 διώχνει.	 Το	 κυριότερο	 απωθητικό	 χαρακτηριστικό	 του	 χώρου	 της	 είναι	 η	
φθορά.	 Η	 αίσθηση	 της	 διαρκούς	 φθοράς	 δίνεται	 με	 τρεις	 εικόνες	 και	 τρεις	
παρομοιώσεις.	 Οι	 εικόνες,	 οι	 οποίες	 προηγούνται,	 εμφανίζουν	 μια	 χρονική	
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αλληλουχία:	α)	«τα	καρφιά	ξεκολλάνε»,	δηλαδή	έχουν	χάσει	την	ικανότητά	τους	να	
στηρίζουν,	 β)	 στη	 συνέχεια	 «τα	 κάδρα	 …	 βουτάνε	 στο	 κενό»	 και	 τέλος	 γ)	 «οι	
σουβάδες	πέφτουν	αθόρυβα».	 Στο	όλο	εικονικό	σύστημα	η	έννοια	 του	σταδιακού	
αλλά	ταυτόχρονα	διαρκούς	δίνεται	με	τις	αργές,	αδιόρατες	κινήσεις	και	την	έλλειψη	
θορύβου	 («ξεκολλάνε»,	 «βουτάνε	 στο	 κενό»,	 «αθόρυβα»),	 για	 να	 σχηματιστεί	 η	
αίσθηση	της	συνεχούς	και	αδιάλειπτης	φθοράς.		

Η	 αίσθηση	 αυτή	 ενισχύεται	 με	 τις	 τρεις	 παρομοιώσεις	 που	 ακολουθούν:	 α)	
«όπως	 πέφτει	 το	 καπέλο	 …	 διάδρομο»	 (στ.41),	 β)	 «όπως	 πέφτει	 το	 …	 γάντι	 της	
σιωπής	…»	(στ.42),	γ)	«όπως	πέφτει	μια	λουρίδα	φεγγάρι	…	πολυθρόνα»	(στ.43).			

Η	 επανάληψη	 του	 ρήματος	 «πέφτει»	 εξισώνει	 τις	 απώλειες	 που	 είναι	
τοποθετημένες	σε	φθίνουσα	κλίμακα.	Μια	αποσυμβολοποίηση	των	παρομοιώσεων	
είναι	η	εξής:	α)	θάνατος,	β)	απουσία	λόγου	–	ανθρώπινης	παρουσίας,	γ)	φθορά	
και	 καταστροφή	 των	 υλικών	 αντικειμένων.	 Με	 τις	 τρεις	 αυτές	 παρομοιώσεις	
διευκρινίζεται	και	γεμίζει	περιεχόμενο	η	φθορά.		

Μεταβαίνοντας	 στο	 επόμενο	 λυρικό	 σύνολο	 αλλά	 παραμένοντας	 στην	 ίδια	
θεματική	 ενότητα,	 παρατηρούμε	 ότι	 η	 γυναίκα	 με	 μια	συνειρμική	 λειτουργία	 της	
μνήμης	αγκιστρώνεται	από	την	τελευταία	παρομοίωση	και	επικεντρώνει	το	λόγο	της	
στην	πολυθρόνα,	κάνοντας	ταυτόχρονα	αναδρομή	στο	παρελθόν.	Η	ξεκοιλιασμένη	
πολυθρόνα,	 που	 ήταν	 κάποτε	 καινούρια,	 αναβαθμίζεται	 σε	 σύμβολο	 όλου	 του	
παρωχημένου	υλικού	αλλά	κυρίως	του	πνευματικού	κόσμου	της.	Επίσης,	συμβολίζει	
και	την	ίδια,	ως	βιολογική	ύπαρξη.	Έτσι,	δεν	είναι	άσχετη	μ’	αυτήν	η	παρέκβασή	της	
για	 τη	φωτογραφία,	 την	 οποία	 παρατηρεί	 ο	Νέος:	 όπως	 η	 ίδια	 η	 γυναίκα	 υπήρξε	
κάποτε	 νέα	 –	 όπως	 εικονίζεται	 στη	 φωτογραφία	 –	 έτσι	 συνέβη	 και	 με	 την	
πολυθρόνα	και,	κατ’	επέκταση	με	όλο	τον	«κόσμο»	της.		

Η	χρηστικότητα	της	πολυθρόνας	(«πολύ	αναπαυτική	…	ονειρεύεσαι»)	συνδέεται	
με	τρόπους	ζωής	και	πρότυπα	που	εγκρίθηκαν	από	τη	Γυναίκα	και	έγιναν	αποδεκτά,	
τουλάχιστον	στη	νιότη	της.	Ένα	απ’	αυτά	είναι	η	ονειροπόληση	ποικίλων	εικονικών	–	
ονειρικών	 θεμάτων,	 η	 οποία	 μπορεί	 να	 μεταγραφεί	 και	 ως	 φυγή	 από	 την	
πραγματικότητα.	

Έτσι,	στην	πολυθρόνα	μπορεί	να	ονειρεύεται	κανείς	«μιαν	αμμουδιά	στρωτή	…»	
(στ.47),	 δηλαδή	μια	εικόνα	άδολης	φυσιολατρίας,	η	οποία	όμως	ακυρώνεται	 από	
την	απομυθοποιητική	παρομοίωσή	της	με	τα	φθαρμένα	λουστρίνια	της	Γυναίκας.	Οι	
ιδιότητες	των	παλιών	λουστρινιών,	που	χρειάζονται	μηνιαία	στίλβωση,	αποδίδονται	
στην	 αμμουδιά	 και	 ιδιαίτερα	 στην	ψυχρή,	 φυσιολατρική	 διάθεση	 με	 την	 οποία	
προσεγγίζεται	η	φύση,	θεωρούμενη,	τελικά,	ως	ένα	παρωχημένο	μοντέλο	σκέψης.		

Το	δεύτερο	θέμα	που	μπορεί	να	ονειρεύεται	κανείς	καθισμένος	στην	πολυθρόνα	
είναι	 «ένα	 πανί	 ψαρόβαρκας	 …	 λοξά	 μόνο	 στα	 δυο»	 (στ.49	 –	 50),	 εικόνα	 που	
μεταγράφει	και	πάλι	μια	διάθεση	φυγής	και	συνοδεύεται	από	μια	παρομοίωση:	το	
τριγωνικό	 πανί	 παρομοιάζεται	 με	 μαντίλι,	 το	 οποίο	 όμως	 εκπληρώνει	 μόνο	
διακοσμητικό	ρόλο,	καθώς	δεν	έχει	«τίποτα	να	κλείσει	ή	να	κρατήσει»,	δηλαδή	δεν	
έχει	καμία	πρακτική	χρησιμότητα,	ούτε	«ν’	ανεμίσει	διάπλατο	σε	αποχαιρετισμό»,	
δηλαδή	να	αποτελέσει	το	σύμβολο	μιας	ανθρώπινης	σχέσης.	

Το	περιεχόμενο	της	παρομοίωσης	(μαντίλι)	«αναρπάζει»	και	πάλι	τη	Γυναίκα	σ’	
έναν	από	τους	μνημονικούς	συνειρμούς	της:	θυμάται	και	καταθέτει	τη	σχέση	της	με	
τα	μαντίλια.	(Ο	συνειρμός	που	ακολουθεί,	αποτελεί,	όπως	θα	δούμε,	ανάπτυξη	της	
προηγούμενης	 παρομοίωσης.)	 Το	 πανί	 της	 βάρκας	 –	 εικόνα	 της	 ονειροπόλησης	 –	
μοιάζει	 με	 μαντίλι·	 είναι	 όμως	 ένα	 μαντίλι	 ομόλογο	 με	 τις	 αντιλήψεις	 και	 την	
ψυχοσύνθεση	 της	 Γυναίκας	 με	 τα	Μαύρα,	 το	 οποίο	 έχει	 αποδεσμευτεί	 τόσο	 από	
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χρηστικές	λειτουργίες	όσο	και	από	ανθρώπινες	διαπλοκές,	άρα	είναι	ένα	μαντίλι	–	
αισθητικό	αντικείμενο.		

Όπως,	λοιπόν,	το	μαντίλι	(παρομοιαζόμενο)	είναι	απλώς	αισθητικό	αντικείμενο,	
έτσι	 και	 η	 εικόνα	 της	 βάρκας	 (παρομοιάζον)	 είναι	 μόνο	 αισθητική	 ονειροπόληση·	
συνεπώς,	 και	 η	 Γυναίκα	 αποδεικνύεται	 ένας	αισθητικός	 τύπος	 (πρόσωπο	 δηλαδή	
που	 θεωρεί	 το	 ωραίο	 ως	 θεμελιώδη	 αξία).	 Αγαπά	 τα	 μαντίλια,	 όχι	 όμως	 για	 τη	
χρηστική	 τους	 αξία,	 πράγμα	 που	 κάνουν	 συνήθως	 οι	 απλοί	 άνθρωποι	 του	 λαού,	
όπως	περιγράφεται	κλιμακωτά	στη	συνέχεια:	

(	 Με	 υπερβολική	 λιτότητα	 αντιμετωπίζουν	 πρακτικά	 την	 καθημερινότητα:	
φυλάνε	σπόρους	λουλουδιών	ή	μαζεύουν	χαμομήλι	(γυναικεία	χρήση).	

(	 Το	 «φοράνε	 οι	 εργάτες	 στ’	 αντικρυνό	 γιαπί».	 Το	 μαντίλι	 χρησιμοποιείται	 ως	
καπέλο	 από	 τους	 ανθρώπους	 του	 χειρωνακτικού	 μόχθου	 (ανδρική	 χρήση).	 Οι	
άνδρες	αυτοί	 βρίσκονται	πολύ	 κοντά,	 στ’	 αντικρυνό	 γιαπί,	 στην	ουσία	όμως	πολύ	
μακριά	από	τη	Γυναίκα	με	τα	Μαύρα.	

(	«να	σκουπίζω	τα	μάτια	μου»:	Εδώ,	ο	ποιητής	αναφέρεται	υπαινικτικά	σε	ένα	
άλλο	 γνωστό	 ρόλο	 του	 μαντιλιού.	 Είναι	 το	 συνακόλουθο	 του	 θρήνου	 είτε	 για	 τα	
βάσανα	της	καθημερινότητας	είτε	για	τις	μεγάλες	συμφορές	της	ζωής.	Όμως	αυτή	
τη	χρήση	του	μαντιλιού	από	τους	απλούς	ανθρώπους	η	Γυναίκα	δεν	την	κατάλαβε.	
Γι’	αυτό	παραθέτει	το	σχόλιο:	«διατήρησα	καλή	την	όρασή	μου»	και	αμέσως	μετά	
«ποτέ	 μου	 δε	 φόρεσα	 γυαλιά».	 Στο	 σημείο	 αυτό	 είναι	 φανερή	 η	 ειρωνεία	 του	
ποιητή.	Η	πολύ	καλή	λειτουργία	της	όρασης	της	Γυναίκας	δεν	τη	βοήθησε	να	«δει»	
την	αλήθεια,	δηλαδή	την	αιτία	της	τρίτης	και	ίσως	κυριότερης	χρήσης	του	μαντιλιού	
από	 τους	 ανθρώπους	 γύρω	 της:	 τον	 ανθρώπινο	 πόνο.	 Αντίθετα,	 αυτή	 παρέμεινε	
προσκολλημένη	στα	μαντίλια	από	«απλή	ιδιοτροπία».		

Η	 συνειρμική	 λειτουργία	 της	 μνήμης	 οδηγεί	 (λυρικό	 σύνολο	 8)	 και	 πάλι	 τη	
σκέψη	 της	 Γυναίκας	 από	 το	 άσκοπο	 δίπλωμα	 των	 μαντιλιών	 («ν’	 απασχολώ	 τα	
δάχτυλά	 μου»)	 σε	 μια	 άλλη	 ασχολία	 της:	 την	 εκμάθηση	 της	 μουσικής,	 που	 είναι	
αφορμή	για	μια	καταβύθιση	στην	εποχή	της	νεότητάς	της,	όταν	πήγαινε	στο	ωδείο.	
Έτσι,	από	την	ανάμνηση	αυτή	ξεπηδούν	ευχάριστες	εικόνες:	πρώτα	πρώτα	η	ίδια	η	
Γυναίκα,	 που	 ήταν	 τότε	 μια	 χαριτωμένη	 μαθήτρια	 με	 «μπλε	 ποδιά»	 και	 «ξανθές	
πλεξούδες».	 Η	 παρένθετη	 αναφορά	 στους	 αριθμούς	 της	 ρυθμικής	 αγωγής	 που	
ακολουθεί	 στον	 επόμενο	 στίχο	 («8,	 16,	 32,	 64»)	 αποτελεί	 υπαινιγμό	 στην	
προοδευτικά	 αυξανόμενη	 ταχύτητα	 του	 χρόνου	 και,	 τελικά,	 στην	 ηλικία	 της	
Γυναίκας,	παρ’	όλο	που	στον	επόμενο	στίχο	επανέρχεται	η	αίσθηση	της	νεότητας	με	
μια	ακόμα	ποιητική	εικόνα:	αυτή	της	μικρής	φίλης	ως	«ροδακινιάς	όλο	φως	και	ροζ	
λουλούδια»,	χαρακτηριστικά	σύμβολα	της	τρυφερότητας,	της	φωτεινότητας	και	της	
ευδιαθεσίας	 της	 νεανικής	 ηλικίας.	 Όμως,	 η	 τρυφερή	 αυτή	 εικόνα	 ακυρώνεται,	
καθώς	στον	επόμενο	στίχο	–	παρενθετικά	–	αποδίδεται	μόνο	στην	«κακή	συνήθεια»	
της	Γυναίκας	να	γράφει	ποιήματα,	αποτελεί	δηλαδή	ένα	ποιητικό	μοτίβο	και	είναι	
αμφίβολο	αν	αποδίδει	πια	ένα	πραγματικό	αίσθημα	(φιλία,	τρυφερότητα).	

Στη	 συνέχεια	 επανέρχονται	 οι	 αριθμοί	 της	 ρυθμικής	 αγωγής,	 αλλά	 μόνο	 οι	
μεγαλύτεροι	(32,	64),	πράγμα	που	αποτελεί	εντονότερη	υπόμνηση	στο	πέρασμα	του	
χρόνου	και	στη	σημερινή	ηλικία	της	Γυναίκας.	Με	μια	τελευταία	ειρωνεία	για	το	ότι	
οι	 οικείοι	 της	 «στήριζαν	 μεγάλες	 ελπίδες	 στο	 μουσικό	 της	 ταλέντο»,	 κλείνει	 η	
συνειρμική	αναφορά	στη	μουσική	της	παιδεία,	που,	όπως	φαίνεται,	δεν	αποτέλεσε	
ποτέ	 για	 την	 ίδια	 μεγάλο	 πάθος,	 αλλά	 μόνο	 μια	 ευχάριστη	 ενασχόληση	 και	 μια	
οικογενειακή	φιλοδοξία.	Έτσι,	ούτε	η	μουσική	αποτελεί	για	τη	Γυναίκα	καταφύγιο	
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ή	παρηγοριά,	αλλά	μόνο	υπόμνηση	φθοράς.	Γι’	αυτό	την	εγκαταλείπει	σύντομα	και	
επανέρχεται	στο	αρχικό	αντικείμενο	–	σύμβολο,	την	πολυθρόνα.		

Φορτικά,	 με	 πεζολογικό	 –	 αντιποιητικό	 ύφος,	 περιγράφεται	 η	 σημερινή	 της	
κατάσταση:	 «οι	 σκουριασμένες	 σούστες,	 τα	 άχερα»	 και	 το	 μάταιο	 οποιασδήποτε	
επισκευής	 της,	 καθώς	 δεν	 είναι	 το	 μοναδικό	 αντικείμενο	 που	 χρειάζεται	
επιδιόρθωση·	όλα	τα	αντικείμενα	που	περιβάλλουν	τη	Γυναίκα	με	τα	Μαύρα,	όλος	
ο	κόσμος	της	χρειάζεται	ριζική	επιδιόρθωση,	κάτι	που	είναι	ανέφικτο	για	την	ίδια.	
Γι’	αυτό	σκέφτεται,	προς	στιγμή,	να	καλύψει	την	πολυθρόνα	μ’	ένα	λευκό	σεντόνι.	
Απορρίπτει	όμως	κι	αυτή	τη	σκέψη,	καθώς	η	εικόνα	της	καλυμμένης	με	το	σεντόνι	
πολυθρόνας	 αποτελεί	 ευκρινέστατη	 υπόμνηση	 θανάτου,	 ιδίως	 κάτω	 από	 το	
φεγγαρόφωτο.							

Οι	 σκέψεις	 της	 Γυναίκας	 για	 την	 πολυθρόνα	 –	 σύμβολο	 υποδηλώνουν	 το	
αδύνατο	 τόσο	 της	 «επισκευής»	 όσο	 και	 της	 συγκάλυψης	 του	 κόσμου	 της,	 ενός	
κόσμου	 απραξίας,	 φθοράς	 και	 παρακμής.	 Η	 συνειδητοποίηση	 αυτή	 την	 αίρει	 στη	
γενικευτική	αντίληψη	της	ματαιότητας	των	ονείρων:	«Εδώ	κάθισαν	άνθρωποι	που	
ονειρεύτηκαν	μεγάλα	όνειρα	…	και	 τώρα	ξεκουράζονται	κάτω	από	το	χώμα,	δίχως	
να	 ενοχλούνται	 απ’	 τη	 βροχή	 ή	 το	 φεγγάρι».	 Η	 διαπίστωση	 του	 ανέφικτου	 της	
πραγματοποίησης	των	ονείρων	αφορά	κυρίως	την	ίδια,	αλλά	απευθύνεται	και	στο	
Νέο.	 Έτσι,	 αποτελεί	 μια	 συγκεκαλυμμένη	 υπόμνηση	 της	 ματαιότητας	 του	 να	
ονειρεύεται	 κι	 ο	 ίδιος,	 καθώς	 η	 τελική	 απόληξη	 αυτών	 που	 ονειρεύονται	 είναι	 ο	
θάνατος.	Οι	αλλαγές	είναι	ανέφικτες	και	μόνο	τα	φυσικά	στοιχεία	επαναλαμβάνουν	
τον	 αιώνιο	 κύκλο	 τους.	 Έτσι,	 λοιπόν,	 η	 Γυναίκα	 καταφεύγει	 και	 πάλι	 στη	 γνωστή	
επίκλησή	 της	 ως	 μοναδική	 λύση	 στην	 κατάσταση	 φθοράς	 και	 ματαιότητας	 που	
βιώνει.		

	
9.10.	Ο	ανικανοποίητος	ερωτισμός	(στ.	74	–	101):	

Σ’	αυτό	το	λυρικό	σύνολο,	η	Γυναίκα	φαντάζεται	ότι	η	έξοδός	της	από	το	σπίτι	
μαζί	 με	 το	Νέο	προεκτείνεται	 μέχρι	«την	 κορφή	 της	μαρμάρινης	σκάλας	 του	Αη	–	
Νικόλα»,	 δηλαδή	 το	 ξέφωτο	 ενός	 θαλασσινού	 –	 ίσως	 νησιώτικου	 –	 οικισμένου	
τοπίου,	 στο	 οποίο	 και	 θα	 χωρίσουν.	 Ο	 Νέος	 θα	 κατέβει	 τη	 σκάλα	 (που	 οδηγεί	
προφανώς	στην	πολιτεία),	 ενώ	 εκείνη	θα	 γυρίσει	πίσω,	 έχοντας	όμως	αποκομίσει	
από	την	έξοδό	της	τρία	«λάφυρα»:	

α)	«τη	ζέστα	απ’	το	τυχαίο	άγγιγμα	του	σακκακιού»	του	Νέου,	
β)	«μερικά	τετράγωνα	φώτα	από	μικρά	συνοικιακά	παράθυρα»	και	
γ)	«την	πάλλευκη	άχνα	απ’	το	φεγγάρι».	
Μεταγραφόμενα,	τα	τρία	«λάφυρα»	της	εξόδου	της	Γυναίκας	αποτελούν:	
α)	μια	ερωτική	–	αισθησιακή	συγκίνηση	(ερωτικό	στοιχείο),	
β)	 μια	 θέαση	 του	 κόσμου	 της	 πολιτείας,	 αντιμετωπιζόμενη	 όμως	 μόνο	 ως	

αισθητική	 εικόνα	 και	 όχι	 ως	 πραγματική	 κατανόηση	 (τα	 «μικρά	 συνοικιακά	
παράθυρα»	 υποδηλώνουν	 την	 περιφέρεια	 της	 πόλης,	 εκεί	 που	 κατοικούν	 οι	
ασθενέστερες	οικονομικά	τάξεις	με	τη	φτώχεια	και	τα	προβλήματά	τους)	και	

γ)	μια	ποιητική	εικόνα	του	φεγγαρόφωτου,	που	παρομοιάζεται	με	«μια	μεγάλη	
συνοδεία	ασημένιων	κύκνων»,	καθόλα	«νόμιμη»	και	επιτρεπτή	στη	Γυναίκα,	καθώς	
διαθέτει	την	ιδιότητα	της	ποιήτριας.		

Η	 φυσική	 ομορφιά	 του	 φεγγαρόφωτου	 θα	 την	 οδηγήσει	 σε	 μια	 αισθητική	
απόλαυση,	η	οποία	θα	την	άρει	στο	μεταφυσικό	επίπεδο,	καθώς	θα	της	υπομνήσει	
ανάλογες	 αισθητικές	 –	 μεταφυσικές	 απολαύσεις	 του	 παρελθόντος,	 που,	 όπως	 θα	
φανεί	παρακάτω,	αποτέλεσαν	γι’	αυτήν	υποκατάστατα	του	ερωτικού	βιώματος.		
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Έτσι,	 η	 Γυναίκα	 μεταφέρεται	 στο	 παρελθόν	 και	 εξομολογείται	 ότι	 πολλές	
ανοιξιάτικες	νύχτες	συνομίλησε	με	το	Θεό	που	της	εμφανίστηκε	«ντυμένος	την	αχλύ	
και	τη	δόξα	ενός	τέτοιου	σεληνόφωτος».	

Με	 βάση	 τα	 παραπάνω,	 διαπιστώνουμε	 πως	 στο	 παρελθόν	 της	 Γυναίκας	 η	
αισθητική	απόλαυση	από	την	ομορφιά	της	φύσης	έχει	μετατραπεί	σε	μεταφυσικό	
βίωμα:	 «συνομίλησα	 άλλοτε	 με	 το	 Θεό».	 Άρα,	 η	 φύση	 αποτέλεσε	 το	 χώρο	
εμφάνισης	 της	 θεότητας,	 η	 οποία	 έγινε	 αντιληπτή	 με	 τις	 αισθήσεις	 (Θεία	
Επιφάνεια).	 Τα	φυσικά	στοιχεία	από	 την	άλλη	 έχουν	μετατραπεί	σε	διάκοσμο	 της	
θεότητας.		

Η	 σχέση,	 λοιπόν,	 της	 γυναίκας	 με	 το	 Θεό	 («συνομίλησα»)	 αποτελεί	 τη	
μετουσίωση	της	φυσικής	–	αισθητικής	απόλαυσης	σε	μεταφυσικό	βίωμα·	αποτελεί	
επίσης	το	υποκατάστατο	–	σε	πνευματικό	επίπεδο	–	του	ερωτικού	βιώματος.	Σωστά	
έχει	 παρατηρηθεί	 ότι	 η	 εικόνα	 της	 Θείας	 Επιφάνειας	 των	 στίχων	 80	 –	 81	 θυμίζει	
ανάλογες	 εικόνες	 της	 αρχαίας	 ελληνικής	 μυθολογίας,	 για	 παράδειγμα	 εμφανίσεις	
του	Δία	στις	κατά	καιρούς	ερωμένες	του.		

Σε	 κάθε	 περίπτωση	 η	 παραπάνω	 εικόνα	 υποδηλώνει	 ξεκάθαρα	 τον	
υποκατάστατο	–	παραπληρωματικό	ρόλο	της	θεότητας	–	αλλά	και	της	ποίησης	–	σε	
σχέση	με	το	ερωτικό	ένστικτο.	Η	Γυναίκα	θυσίασε	στο	Θεό	πολλούς	ωραίους	νέους,	
ωραιότερους	 από	 το	 βουβό	 Νέο	 που	 τώρα	 την	 ακούει,	 καθώς	 προτίμησε	 την	
αγνότητά	 της	 και	 την	 αφοσίωση	 στην	 ποιητική	 δημιουργία.	 Η	 αγνότητά	 της	
περιγράφεται	 ποιητικά	 ως	 λευκότητα:	 «λευκή	 κι	 απρόσιτη	 –	 μες	 στη	 λευκή	 μου	
φλόγα»	(στ.	83),	σε	πλήρη	αντιστοιχία	με	τη	«λευκότητα	του	σεληνόφωτος»,	αλλά	η	
εικόνα	 της	 λευκής	 φλόγας	 υπονοεί	 και	 προϋποθέτει,	 όπως	 θα	 δούμε,	 έναν	
εσωτερικό	αγώνα.			

Έτσι,	 η	 Γυναίκα	 στη	 νεότητά	 της,	 κολακευμένη	 τόσο	 από	 τον	 εμφανή	 ερωτικό	
πόθο	των	ανδρών	όσο	και	από	τη	διστακτική	επιθυμία	των	εφήβων,	επέλεξε	ύστερα	
από	σκληρό	εσωτερικό	αγώνα	να	παραμείνει	απλώς	ένα	αντικείμενο	θαυμασμού.	
Απόδειξη	 του	 αγώνα	 της	 είναι	 το	 ότι	 πρόσεξε	 και	 περιέγραψε	 λεπτομερώς	 τα	
σφριγηλά	 ανδρικά	 σώματα,	 που	 αποδεικνύουν	 βιολογική	 ρώμη,	 αλλά	 και	 το	
υπάρχον	μέσα	στη	Γυναίκα	αντίστοιχο	βιολογικό	αίτημα,	το	οποίο	όμως	καταπνίγει.	
Ενώ	 αρχικά	 «έκανε	 πως	 δεν	 τάβλεπε»,	 στη	 συνέχεια,	 κολακευμένη	 από	 το	
θαυμασμό	των	ανδρών,	κατέληξε	να	περιχαρακωθεί	στον	αυτοθαυμασμό	της	και	να	
διαπιστώσει	ότι	«αλήθεια	δεν	τάβλεπε».	

Από	 το	 θαυμασμό	 των	 ανδρικών	 σωμάτων	 η	 Γυναίκα	 αίρεται	 σ’	 ένα	
ναρκισσιστικό	σύμπλεγμα	που	αποδίδεται	με	τον	παρένθετο,	αποφθεγματικό	στίχο	
89:	 «ξέρεις,	 καμμιά	 φορά,	 θαυμάζοντας,	 ξεχνάς,	 ό,τι	 θαυμάζεις,	 σου	 φτάνει	 ο	
θαυμασμός	 σου».	 Από	 τον	 κύκλο	 των	 ερωτικών	 θαυμαστών	 της	 νεότητάς	 της	
διατηρεί	μόνο	την	καταπληκτική	εικόνα	των	ματιών	–	άστρων	που	είναι	στραμμένα	
επάνω	της	και	 την	αποθεώνουν,	ενώ	εκείνη	επιλέγει	 την	απόρριψή	τους,	παρά	το	
εσωτερικό	της	κόστος.	Τώρα	όμως,	έχοντας	επίγνωση	της	ωριμότητας,	διαπιστώνει	
πως	 η	 επιλογή	 της	 αγνότητας	«δε	φτάνει»	 και	 καταλήγει	 πάλι	 στην	 επίκλησή	 της	
προς	το	Νέο.	

Στο	 επόμενο	 και	 ομόλογο	 λυρικό	 σύνολο	 (10),	 η	 Γυναίκα	 διαπιστώνει	 πως	 «η	
ώρα	πια	είναι	περασμένη»,	 δηλαδή	ομολογεί	πως	έχει	 επίγνωση	 του	μάταιου	 της	
τροποποίησης	 των	 παλαιών	 της	 επιλογών.	Παρ’	 όλα	αυτά,	 με	 το	 β΄	 ημιστίχιο	 του	
στίχου	94	(«Άφησέ	με»)	εκλιπαρεί	το	Νέο	εκφράζοντας	και	πάλι	–	ατελή	τώρα	–	την	
επίκλησή	 της,	 καθώς	 συνειδητοποιεί	 το	 τίμημα	 της	 επιλογής	 της:	 τη	 μοναξιά.	 Η	
τριπλή	επανάληψη	της	λέξης	«μόνη»	με	τη	διπλή	επανάληψη	της	λέξης	«πάναγνη»	
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και	 την	υπενθύμιση	 της	αιτίας	 («ανένδοτη»)	 γιγαντώνει	 το	αίσθημα	 της	μοναξιάς,	
δημιουργώντας	το	παρακάτω	σχήμα.	

	
	 μέρες	 	 πάναγνη		–		 μόνη		
Χρόνια	 νύχτες																		 	 ανένδοτη	–		 μόνη	
	 μεσημέρια	 	 πάναγνη		–		 μόνη	
	

Ο	επιμερισμός	του	χρόνου	σε	«μέρες	και	νύχτες	και	πορφυρά	μεσημέρια»	έχει	
σκοπό	 να	 δώσει	 εντονότερα	 το	 αίσθημα	 της	 διάρκειας.	 Εξάλλου,	 ο	 μοναδικός	
επιθετικός	 προσδιορισμός	 «πορφυρά»,	 που	 αποδίδεται	 στα	 μεσημέρια,	
επικεντρώνει	 την	 προσοχή	 σε	 μια	 συγκεκριμένη	 στιγμή	 της	 μοναξιάς,	 ίσως	 την	
κορυφαία,	τα	μεσημέρια.	Φαίνεται,	όμως,	πως	για	τη	Γυναίκα	η	απόλυτη	αγνότητα,	
παρά	τον	–	προφανώς	–	συμβατικό	γάμο	της,	αποτελούσε	απαραίτητη	προϋπόθεση	
της	 καλλιτεχνικής	 δημιουργίας.	 Οι	 στίχοι	 της	 γράφτηκαν	 «στα	 γόνατα	 του	Θεού»,	
δηλαδή	μέσα	στο	βίωμα	της	Θείας	Επιφάνειας,	που	αποτέλεσε	υποκατάστατο	του	
ερωτικού	 βιώματος,	 και	 χαρακτηρίζονται	 «ένδοξοι».	 Με	 τη	 λέξη	 «ένδοξοι»	
υπονοείται	 η	 θεϊκή	 μεγαλοπρέπεια	 και	 η	 τεχνική	 αρτιότητα	 των	 στίχων,	 για	 τους	
οποίους	 φαίνεται	 υπερήφανη	 η	 Γυναίκα:	 «σε	 διαβεβαιώ,	 θα	 μείνουμε	 σα	
λαξευμένοι	 σε	 άμεμπτο	 μάρμαρο».	 Αλλά	 η	 παρομοίωση	 («σα	 λαξευμένοι	 σε	
άμεμπτο	 μάρμαρο»)	 δημιουργεί	 μια	 αίσθηση	 ψυχρότητας	 και	 απουσίας	
ανθρώπινης	πνοής,	πράγμα	που	διευκρινίζεται	με	τον	επόμενο	στίχο:	«πέρα	απ’	τη	
ζωή	μου	και	τη	ζωή	σου,	πέρα	πολύ».	

Τελικά,	 οι	 στίχοι	 της	 Γυναίκας,	 παρά	 την	 τεχνική	 τους	 αρτιότητα	 και	 τη	 στενά	
καλλιτεχνική	αξία	 τους,	 δεν	 έχουν	αφετηρία	 τη	 ζωή.	 Είναι	 άψυχα	δημιουργήματα	
και,	 όπως	 ομολογεί	 η	 ίδια,	 αυτό	 «δε	 φτάνει».	 Επομένως,	 όπως	 η	 μέχρι	 τώρα	
ανθρώπινη	 στάση	 της	 στο	 ερωτικό	 πεδίο	 ακυρώνεται	 και	 απορρίπτεται	 με	 τη	
διαπίστωση	 της	 μοναξιάς,	 έτσι	 και	 τα	 ποιητικά	 δημιουργήματά	 της,	 παρά	 τη	
μορφική	 τους	 τελειότητα,	 ακυρώνονται	 και	 απορρίπτονται	 με	 τη	 διαπίστωση	
απουσίας	ζωής	σ’	αυτά.	Το	αποτέλεσμα	είναι	να	καταλήγει	η	Γυναίκα	και	πάλι	στην	
επίκληση	–	leit	motiv:	«Άφησέ	με	νάρθω	μαζί	σου».	

	
11.12.13.14.	Το	σπίτι	–	σύμβολο	(στ.	102	–	134):	

Η	επόμενη	ενότητα	λυρικών	συνόλων	(11,	12,	13,	14)	φαίνεται	ν’	αποτελεί	μια	
επιπλέον	 δικαιολογία	 της	 επίκλησης	 της	 Γυναίκας	 με	 τα	Μαύρα,	 η	 οποία	 έχει	ως	
αντικείμενο	το	σπίτι	–	σύμβολο	στο	σύνολό	του.	Έτσι,	τα	λυρικά	σύνολα	11	και	12	
αρχίζουν	 με	 την	 ίδια	 φράση:	 «Τούτο	 το	 σπίτι»,	 το	 13	 με	 την	 ταυτόσημη	 φράση:	
«Εδώ»,	 ενώ	 το	 14	 αναφέρεται	 σ’	 ένα	 συγκεκριμένο	 αντικείμενο	 του	 σπιτιού:	«Τα	
χείλη	του	ποτηριού».	

Αρχικά	στο	 λυρικό	σύνολο	11	 το	σπίτι	αποτελεί	 ένα	συνοπτικό	σύμβολο	 και	η	
σχέση	του	με	τη	Γυναίκα	εκφέρεται	αντιθετικά:	«δε	με	σηκώνει	πια»	≠	«Δεν	αντέχω	
να	το	σηκώνω	στη	ράχη	μου».		

Το	σπίτι	αποτελεί	 το	χώρο	–	κουβούκλιο	μέσα	στον	οποίο	έχει	περιχαρακωθεί	
και	απομονωθεί	η	 Γυναίκα·	με	άλλα	λόγια	αποτελεί	τον	κόσμο	της.	Πρόκειται	 για	
έναν	κόσμο	παλιό,	που	η	συντήρηση	και	η	διατήρησή	του	την	κουράζει.	Τα	σύμβολα	
στα	οποία	επιμερίζεται	το	σπίτι	(τοίχος,	μπουφές,	τραπέζι,	καρέκλες,	δοκάρι,	πιάνο)	
αποτελούν	αντικείμενα	της	μέριμνάς	της	και	απαιτείται	η	συνεχής	διατήρηση	μιας	
λεπτής	 ισορροπίας	 για	 να	 προληφθεί	 η	 κατάρρευση.	 Εκτός,	 όμως,	 από	 τα	
ετοιμόρροπα	αντικείμενα	–	σύμβολα,	που	απαιτούν	αλληλοστήριξη,	μέσα	στο	σπίτι	
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υπάρχουν	και	κρυμμένα	μυστικά:	«Και	το	πιάνο,	σα	μαύρο	φέρετρο	κλεισμένο.	Δεν	
τολμάς	 να	 τ’	 ανοίξεις».	 Η	 καθημερινή,	 λοιπόν,	 στήριξη	 αυτού	 του	 ετοιμόρροπου	
κόσμου	έχει	οδηγήσει	τη	Γυναίκα	στην	απόγνωση	(«Δεν	αντέχω»),	που	την	οδηγεί	
και	πάλι	στη	γνωστή	επίκληση.		

Στο	λυρικό	σύνολο	12,	αντιθετικά	με	το	προηγούμενο	που	μας	άφησε	έντονη	την	
αίσθηση	 της	 κατάρρευσης	 και	 της	 φθοράς,	 διαπιστώνουμε	 μια	 εσωτερική	 τάση	
επιβίωσης	 αυτού	 του	 σπιτιού	 –	 συμβόλου:	 «Τούτο	 το	 σπίτι	 …	 δεν	 εννοεί	 να	
πεθάνει»,	 που	 εκτείνεται	 και	 διευκρινίζεται	 παρακάτω:	 «Επιμένει	 να	 ζει	 με	 τους	
νεκρούς	του	να	ζει	απ’	τους	νεκρούς	του».	

Η	 τάση	 του	σπιτιού	για	διατήρηση	 της	 ζωής,	 ενώ	αρχικά	εμφανίζεται	μόνο	ως	
τοπική	 και	 χρονική	 συνύπαρξη	 με	 τους	 νεκρούς,	 στη	 συνέχεια	 αποκαλύπτει	 μια	
αιτιώδη	 σχέση·	 δηλαδή	 το	 σπίτι	 εξακολουθεί	 να	 ζει,	 ακριβώς	 επειδή	 κάποιοι	
πεθαίνουν,	 εκμεταλλευόμενο	 το	 θάνατο	 κάποιων,	 και	 μάλιστα	 αυτών	 που,	 όπως	
φάνηκε	 από	 το	 προηγούμενο	 λυρικό	 σύνολο,	 το	 σηκώνουν	 και	 το	 στηρίζουν.	 Το	
σπίτι	 –	 κόσμος	 ή,	 με	 βάση	 μια	 άλλη,	 τολμηρότερη	 ίσως,	 ερμηνεία,	 το	 σπίτι	 –	
σύστημα	επιβιώνει	«νοικοκυρεύοντας»	τους	νεκρούς	του,	«μουμιοποιώντας»όσους	
το	στήριξαν.	 Ίσως	η	συνειδητοποίηση	της	Γυναίκας	ότι	μια	ανάλογη	τραγική	μοίρα	
περιμένει	και	την	ίδια,	την	οδηγεί	γι’	άλλη	μια	φορά	στη	γνωστή	επίκληση.		

Στο	λυρικό	σύνολο	13	αποδίδεται	με	ποιητικές	εικόνες	η	αίσθηση	της	φθοράς	
(«ένα	 τζάμι	 ραγίζει	 ή	 κάποιος	 καθρέφτης»)	 και	 της	μεταμέλειας,	 η	 οποία	 αρχικά	
δίνεται	 υπαινικτικά	 («κάποια	 βήματα	 ακούγονται»)	 αλλά	 στη	 συνέχεια	
αποφθεγματικά	 και	 ταυτόχρονα	 μεταφορικά	 («η	 μεταμέλεια,	 λένε,	 φοράει	
ξυλοπάπουτσα»),	δηλαδή	είναι	ένα	αίσθημα	έντονο	και	βασανιστικό.	Στη	συνέχεια,	
επανερχόμενη	 η	 Γυναίκα	 στο	 μοτίβο	 της	φθοράς	 αποκαλύπτει	 πως	 ο	 τεμαχισμός,	
που	 δημιουργεί	 στο	 είδωλο	 του	 προσώπου	 της	 ο	 ραγισμένος	 καθρέπτης	
(επιμερισμένη	 φθορά),	 δεν	 αφορά	 μόνο	 το	 είδωλό	 της	 αλλά	 και	 την	 ίδια.	 Το	
πρόσωπό	 της,	 δηλαδή	 η	 προσωπικότητά	 της,	 δεν	 διατηρήθηκε	 «καθάριο	 και	
αδιαίρετο»,	αλλά	ανεπίγνωστα,	χωρίς	τη	βούλησή	της,	ρυπάνθηκε	και	τεμαχίστηκε.		

Η	συνειδητοποίηση	λοιπόν	ότι	οι	 επιδιώξεις	 της	 Γυναίκας	 για	καθαρότητα	 και	
ολότητα	διαψεύσθηκαν,	ότι	παρά	τη	θέλησή	της	χρησιμοποιήθηκε	(για	τη	στήριξη,	
ίσως,	αυτού	του	κόσμου)	την	οδηγεί	σε	μια	βασανιστική	αίσθηση	μεταμέλειας	για	
τις	 επιλογές	 της	 νιότης	 της.	 Και	 είναι	 τόσο	 πιο	 βασανιστική	 η	 μεταμέλεια	 όσο	
συνειδητοποιεί	ότι	δεν	υπάρχει	επιστροφή.		

Στο	 επόμενο	 λυρικό	 σύνολο	 (14)	 η	 Γυναίκα	 αποκλείει	 την	 εξεύρεση	
οποιασδήποτε	παρηγοριάς	–	δροσιάς	–	ξεδιψάσματος,	με	μια	οξύτατη	μεταφορική	
εικόνα:	 τα	 χείλη	 του	 ποτηριού	 γυαλίζουν	 στο	 φεγγαρόφωτο	 σαν	 ένα	 κυκλικό	
ξυράφι·	είναι	αδύνατο	να	τα	φέρει	στα	χείλη	της	και	να	ξεδιψάσει.	Το	φεγγαρόφωτο	
εκείνο	 που	 υπήρξε	 το	 ονειρικό	 σκηνικό	 για	 τις	 μεταφυσικές	 εμπειρίες	 και	 την	
ποιητική	 δημιουργία	 της	 νιότης	 της	 τώρα	 έχει	 οπλιστεί	 με	 μια	 δύναμη	 εφιαλτική,	
καθώς	μετατρέπει	το	ποτήρι	σε	κυκλικό	ξυράφι,	δηλαδή	προσδίδει	ανατριχιαστικές	
ιδιότητες	ακόμη	και	σε	αντικείμενα	καθημερινής	χρήσης	και	εκδιώκει	από	παντού	
την	παραμικρή	ελπίδα	παρηγοριάς.		

Όμως,	 η	 παραπάνω	 παρομοίωση	 (ποτήρι	 σαν	 κυκλικό	 ξυράφι)	 γίνεται	
ταυτόχρονα	αντικείμενο	αυτοειρωνείας	της	Γυναίκας,	καθώς	η	ίδια	είναι	δέσμια	της	
ποιητικής	ιδιότητάς	της·	το	μόνο	που	αποδεικνύει	είναι	η	επαλήθευση	της	ύπαρξής	
της	 χωρίς	 ν’	 αποτελεί	 καταφύγιο	 και	 παρηγοριά	 για	 την	 ίδια.	 Γι’	 αυτό	 και	 πάλι	
καταλήγει	στη	γνωστή	επίκληση.		
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15.16.	Το	σύμβολο	της	αρκούδας	(στ.	135	–	160):	

Στα	 δύο	 λυρικά	 σύνολα	 15	 (στ.	 135	 –	 152)	 και	 16	 (στ.	 153	 –	 160),	 η	 Γυναίκα	
καταφεύγει	 σ’	 ένα	 άλλο	 σύμβολο	 για	 να	 εκφράσει	 –	 αρχικά	 τουλάχιστον	 –	 την	
κατάστασή	της·	το	σύμβολο	της	αρκούδας.	Περιγράφει,	λοιπόν,	λεπτομερειακά	την	
αρκούσα	 –	 δεσμώτη	 που	 κάτω	 από	 τις	 εντολές	 του	 αρκουδιάρη	 περιφέρεται	 στο	
συνοικιακό	δρόμο.	Είναι	γριά	και	βαριά,	με	το	μαλλί	της	όλο	αγκάθια	και	τριβόλια,	
πορεύεται	κουρασμένη,	χωρίς	να	ξέρει	πού,	ενώ	έχει	χάσει	πια	τις	 ικανότητές	της,	
καθώς	 «δεν	 μπορεί	 πια	 να	 χορεύει	 στα	 πισινά	 της	 πόδια»	 και	 «δεν	 μπορεί	 να	
φοράει	τη	δαντελένια	σκουφίτσα	της	να	διασκεδάζει	τα	παιδιά,	τους	αργόσχολους,	
τους	απαιτητικούς».	Έχει	φτάσει	στην	παραίτηση	αδιαφορώντας	για	τη	μεταχείριση	
που	 της	 επιφυλάσσουν.	 Όμως,	 μέσα	 από	 την	 παραίτηση	 και	 έχοντας	
συνειδητοποιήσει	ορισμένα	πράγματα,	η	αρκούδα	παίζει	το	τελευταίο	παιχνίδι	της.		

Δείχνει	ανυπακοή:	
? Στα	συμφέροντα	των	άλλων.	
? Στους	κρίκους	των	χειλιών	της.	
? Στην	ανάγκη	των	δοντιών	της.	
? Στον	πόνο	και	τη	ζωή.	
? Στο	θάνατο.		
Και	εκδηλώνει	την	τάση	να	επιλέξει	για	τη	συνέχεια	τον	ανηφορικό	δρόμο	«με	

γνώση	και	με	πράξη»,	ώστε,	τελικά,	να	ξεπεράσει	τη	σκλαβιά	της.	
Το	σύμβολο	της	αρκούδας	μπορεί	να	εφαρμοσθεί	σε	τρία	επίπεδα:	
α)	στην	ίδια	τη	Γυναίκα	με	τα	Μαύρα	(αφετηριακό	επίπεδο).	
β)	στη	γυναίκα	γενικά	ως	φύλο	(μερικό	επίπεδο),	
γ)στον	άνθρωπο	(γενικευτικό	επίπεδο).	
Η	 αρκούδα,	 λοιπόν,	 είναι	 το	 σύμβολο	 της	 εκούσιας	 υποταγής	 (ή	 του	 εθισμού	

στην	 υποταγή)	 του	 ασθενέστερου	 στον	 ισχυρότερο:	 «να	 χορεύει	 στα	 πισινά	 της	
πόδια»	 και	 «να	 φοράει	 τη	 δαντελένια	 σκουφίτσα	 της	 να	 διασκεδάζει	 …	 τους	
απαιτητικούς».	Η	υποταγή	αυτή	εκφράζεται	στη	γυναίκα	(αλλά	και	γενικότερα	στον	
άνθρωπο)	 με	 την	 αποδοχή	 κάποιων	 ρόλων	 που	 προϋποθέτουν	 καταπίεση.	 Η	
καταπίεση	και	η	υποταγή	οδηγούν	τη	γυναίκα	 (και	γενικότερα	τον	άνθρωπο)	στην	
αδιαφορία	και	την	παραίτηση	από	όλες	τις	δεσμεύσεις·	 τόσο	από	τα	συμφέροντα	
των	 άλλων	 όσο	 και	 από	 το	 δικό	 της	 βιολογικό	 αίτημα	 για	 επιβίωση.	 Το	 επόμενο	
βήμα	 είναι	 η	 ανυπακοή	 και	 η	 βαθύτερη	 επίγνωση	 πως	 μόνο	 «η	 γνώση	 και	 η	
πράξη»,	δηλαδή	η	θεωρητική	μελέτη	και	ο	αγώνας	θα	την	οδηγούσαν	έξω	από	τη	
σκλαβιά	της.	Η	σκλαβιά	για	τη	Γυναίκα	με	τα	Μαύρα	είναι	το	σπίτι	–	κόσμος	της,	
δηλαδή	 το	 ονειρικό	 –	φανταστικό	 υπερσύστημα	 μέσα	 στο	 οποίο	 ζει	 και	 το	 οποίο	
υποκαθιστά	 τον	 πραγματικό	 –	 εξωτερικό	 κόσμο.	 Για	 τις	 γυναίκες	 γενικά,	 σκλαβιά	
είναι	όλοι	εκείνοι	οι	θεσμοί	που	τις	καταπιέζουν	λόγω	του	φύλου	τους	και,	 τέλος,	
για	 τον	 άνθρωπο	 γενικά,	 όλες	 οι	 πολιτικές	 και	 κοινωνικές	 συμβάσεις	 που	 τον	
εξαθλιώνουν.		

Όμως	(λυρικό	σύνολο	16),	η	Γυναίκα	με	τα	Μαύρα,	παρ’	όλο	που	οδηγήθηκε	στο	
συμπέρασμα	πως	μοναδική	διέξοδος	σε	κάθε	μορφής	καταναγκασμούς	(ακόμα	και	
σε	όσους	έχουμε	εθιστεί)	είναι	«η	γνώση	και	η	πράξη»,	δηλαδή	η	σύζευξη	θεωρίας	
και	αγωνιστικότητας,	αναγνωρίζει	τη	δυσκολία	μιας	τέτοιας	αντίδρασης	,	δυσκολία	
που	 φτάνει	 ως	 το	 ανέφικτο:	 «Μα	 ποιος	 μπορεί	 να	 παίξει	 ως	 το	 τέλος	 αυτό	 το	
παιχνίδι;».	 Έτσι,	 επανερχόμενη	 στο	 ποιητικό	 σύμβολο	 της	 αρκούδας,	 δείχνει	 πως	
μοναδική	 επιλογή	 της,	 τελικά,	 είναι	 η	 πρόθυμη	 υποταγή	 «στο	 λουρί	 της,	 στους	
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κρίκους	της,	στα	δόντια	της»,	δηλαδή	σε	όλους	τους	εξωτερικούς	καταναγκασμούς	
αλλά	 και	 τις	 δικές	 της	 βιολογικές	 ανάγκες,	 αρκούμενη	 «στις	 πενταροδεκάρες	 και	
λέγοντας	ευχαριστώ».	

Η	 συνειδητοποίηση	 της	 χρησιμοποίησης	 και	 της	 καταπίεσης	 είναι	 πολύ	
οδυνηρή.	Όμως,	η	απόφαση	της	ανυπακοής	είναι	πολύ	δύσκολη,	είναι	αδύνατη	για	
τις	«αρκούδες	που	γεράσανε»,	 δηλαδή	για	 τους	ανθρώπους	που,	σαν	 τη	 Γυναίκα,	
εθίστηκαν	 στο	 μακροχρόνιο	 καταναγκασμό.	 Έτσι,	 και	 πάλι	 ως	 μοναδική	 διέξοδος	
φαντάζει	η	γνωστή	επίκληση.			

	
17.18.	Ο	βυθός	και	οι	θησαυροί	του	(στ.	161	–	181):	

Στα	 λυρικά	 σύνολα	 17	 (στ.	 161	 –	 171)	 και	 18	 (στ.	 172	 –	 181)	 η	 Γυναίκα,	
επανερχόμενη	στα	προηγούμενα	σύμβολά	 της,	 βιώνει	 τη	διαμονή	 της	στο	σπίτι	 –	
κόσμο	 της,	 δηλαδή	στο	 χώρο	 του	καταναγκασμού	 της,	σαν	ένα	αίσθημα	πνιγμού:	
«Τούτο	 το	 σπίτι	 με	 πνίγει».	 Και,	 διατηρώντας	 από	 την	 προηγούμενη	 θεματική	
ενότητα	 την	 ανάμνηση	 της	 γυναικείας	 καταπίεσης,	 επικεντρώνει	 το	 αίσθημα	 του	
πνιγμού	στον	κατεξοχήν	«γυναικείο	 χώρο»	 του	σπιτιού,	 την	κουζίνα.	Ο	 χώρος	 της	
κουζίνας	 παρομοιάζεται	 με	 το	 βυθό	 της	 θάλασσας,	 τα	 διάφορα	 σκεύη	 (μπρίκια,	
πιάτα)	 με	 θαλάσσια	 ζώα.	 Η	 Γυναίκα,	 εμπλεκόμενη	 σ’	 αυτό	 το	 χώρο	 («φύκια	 κι	
όστρακα	πιάνονται	στα	μαλλιά	μου»),	παραιτείται	(«σωριάζομαι»),	όπως	η	αρκούδα	
–	 σύμβολο	 της	 προηγούμενης	 ενότητας,	 και	 αποδέχεται	 την	 κατάσταση	
(«προσπαθώ	να	διασκεδάσω»).	

Όμως	 (λυρικό	 σύνολο	 18),	 μέσα	 στην	 αποδοχή	 της	 διεκδικεί	 έναν	 άλλο	 ρόλο,	
αυτόν	 του	 «δύτη	 που	 ανιχνεύει	 τους	 βυθούς».	 Η	 αντιθετική	 παράθεση	 των	 δύο	
ρόλων:	 «πως	 πνίγεται	 κάποιος»	 VS	 «πως	 ένας	 δύτης	 ανιχνεύει	 τους	 βυθούς»	
αισθητοποιεί	 την	 προσπάθεια	 της	 Γυναίκας	 να	 μετατρέψει	 το	 αίσθημα	πνιγμού	

που	 νιώθει	 σε	 δημιουργία.	 Έτσι,	 η	 ανίχνευση	 στο	 παρελθόν	 της	 και	 γενικά	 στον	
κόσμο	της	την	οδηγεί	στην	ανακάλυψη	«θησαυρών»:	«κοράλλια	και	μαργαριτάρια	
και	θησαυρούς	ναυαγισμένων	πλοίων	…	κοράλλια	και	μαργαριτάρια	και	ζαφείρια».		

Οι	 θησαυροί	 του	 βυθού	 έχουν	 να	 κάνουν	 τόσο	 με	 το	 παρελθόν	 («θησαυροί	
ναυαγισμένων	 πλοίων»)	 όσο	 και	 με	 το	 μέλλον	 («μιαν	 επαλήθευση	 σχεδόν	
αιωνιότητας	…	κάποιο	χαμόγελο	αθανασίας»),	αλλά	ταυτόχρονα	η	ανακάλυψή	τους	
αποτελεί	 ιδεώδη	βίωση	του	παρόντος	 («μιαν	ευτυχία,	μια	μέθη,	κ’	ενθουσιασμόν	
ακόμη»).		

Πρόκειται,	 τελικά,	 για	 τη	 διαδικασία	 αλλά	 και	 τα	 προϊόντα	 της	 ποιητικής	
δημιουργίας:	 πολύτιμα	 ευρήματα,	 προϊόντα	 μιας	 μοναχικής	 απελπισίας,	
αναζητήσεις	 στο	 παρελθόν	 και	 ονειρικοί	 οραματισμοί	 του	 μέλλοντος	 που	
δημιουργούν	 μια	 έντονη	 ψυχική	 ευφορία.	 Έτσι,	 η	 ποιητική	 δημιουργία,	 που	
αποτελεί	 λύση	 –	 διέξοδο	 στην	 κατάσταση	 πνιγμού	 που	 βιώνει	 η	 Γυναίκα,	
παρουσιάζεται	ως	μια	μοναχική	περιπλάνηση	σε	ποικίλους	 χώρους	με	απρόοπτες	
συναντήσεις,	πολύτιμα	«ευρήματα»	και	μοναχική	ευδαιμονία,	την	οποία	η	Γυναίκα	
επιχειρεί	 να	 μοιραστεί	 με	 τους	άλλους.	 Όμως,	 μη	 γνωρίζοντας	 πώς	 να	 δώσει	 τα	
πολύτιμα	 ευρήματα	 –	 ποιήματά	 της	 νιώθει	 αμηχανία,	 νομίζει	 προς	 στιγμή	 ότι	 οι	
άλλοι	δεν	μπορούν	να	τα	πάρουν.	Μέσα	σ’	αυτή	τη	διελκυστίνδα	του	ανεπίδοτου	
μηνύματος	της	ποίησης	της	Γυναίκας,	ίσως	κρύβεται	ένας	υπαινιγμός:	απουσιάζει	ο	
κοινωνικός	 ρόλος	 της	 ποίησης,	 απουσιάζουν	 συγκεκριμένοι	 στόχοι	 και	 έτσι	 τη	
στερούν	από	τους	παραλήπτες	της,	με	συνέπεια	και	πάλι	τη	μοναξιά	της.	Καθώς	δεν	
μπορεί	να	μοιραστεί	με	άλλους	τη	μοναχική	χαρά	της	δημιουργίας	 της,	η	Γυναίκα	
καταλήγει	και	πάλι	στη	γνωστή	επίκληση.		
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19.	Η	απόφαση	(στ.	182	–	185):	

Το	σύντομο	 λυρικό	σύνολο	19	 (στ.	 182	 –	 185)	 εικονογραφεί	 την	απόφαση	 της	
γυναίκας	να	ακολουθήσει	τελικά	το	Νέο.	Καθυστερεί	όμως	μια	στιγμή	για	να	πάρει	
τη	 ζακέτα	 της	 (σ’	 έναν	 αποσυμβολισμό	 της	 φράσης:	 παίρνει	 μαζί	 της	 και	 τις	
επιφυλάξεις	 της),	 καθώς	 το	 φεγγάρι,	 που	 τη	 βραδιά	 αυτή	 παίζει	 έναν	
απομυθοποιητικό	ρόλο,	επιτείνει	την	ψύχρα.		

	
20.	Ο	«εξαίσιος	ίλιγγος»	(στ.	186	–	204):	

Στο	λυρικό	σύνολο	20	(στ.	186	–	204),	λίγο	μετά	την	απόφαση	και	πριν	από	την	
αναχώρησή	 της,	 η	 Γυναίκα	 βιώνει	 την	 εμπειρία	 του	 εξαίσιου	 ιλίγγου:	 η	 ιδέα	 της	
ψύχρας	 του	 προηγούμενου	 λυρικού	 συνόλου,	 που	 την	 επιτείνει	 το	 φεγγάρι,	
δημιουργεί	 στη	 γυναίκα	 τη	 διάθεση	 να	 προστατέψει	 το	 Νέο	 κουμπώνοντας	 το	
πουκάμισό	του	και	θαυμάζοντας,	ταυτόχρονα,	το	δυνατό	στήθος	του.	Η	παραπάνω	
ενέργειά	της	εκτός	από	το	μισοκρυμμένο	ερωτισμό	της	υποδηλώνει	και	μια	διάθεση	
εξάρτησης	του	Νέου	και	κατεύθυνσής	του	στον	προσωπικό	της	χώρο:	της	μοναξιάς	
και	των	παραισθήσεων.	

Η	 δύναμη	 του	 φεγγαρόφωτος	 μεταμορφώνει	 το	 ίχνος	 του	 φλιτζανιού	 στο	
τραπέζι	σε	μια	«τρύπα	σιωπής»	(δηλαδή	αισθητοποιεί	τη	μοναξιά	της),	την	οποία	η	
Γυναίκα	 κλείνει	 βιαστικά.	Όμως,	ο	 κόσμος	 της	 Γυναίκας	 είναι	 διάτρητος	 (δηλαδή	
απροστάτευτος	 από	 τη	 μοναξιά).	 Τώρα	 το	 ίδιο	 το	 φεγγάρι	 παρομοιάζεται	 με	 μια	
τρύπα	 στο	 κρανίο	 του	 κόσμου,	 η	 οποία	 διαθέτει	 τεράστια	 ελκτική	 δύναμη.	 Η	
Γυναίκα,	απευθυνόμενη	στο	Νέο	αλλά	ταυτόχρονα	και	σ’	ένα	φανταστικό	κοινό,	με	
αποτρεπτικές	φράσεις	προσπαθεί	να	τους	απομακρύνει	από	την	ιλιγγιώδη	και	όμως	
ωραία	 και	 δελεαστική	 έλξη	 του	 κενού.	 Έτσι,	 λοιπόν,	 μ’	 ένα	 «παραισθητικό»	 λόγο	
βιώνει	τον	ίλιγγο	της	πτώσης	και	ταυτόχρονα	της	ανάβασης	μέσα	σ’	ένα	μυστηριακό	
κόσμο,	όπου	την	οδηγεί	το	φεγγάρι	–	μαρμάρινο	πηγάδι.	Η	Γυναίκα	έχει	καταστήσει	
το	προνόμιο	της	«ταλάντευσης»,	δηλαδή	μια	ονειρική	βίωση	της	μοναξιάς	και	της	
ενδοστρέφειάς	 της,	 στην	 οποία	 έχει	 δώσει	 ποικίλες	 προεκτάσεις	 εκφρασμένες	
ποιητικά:	

o «ίσκιοι	σαλεύουν	και	βουβά	φτερά»	à	η	σιωπή	της	μοναξιάς,	
o «μυστηριακές	φωνές»	à	ίσως	το	παρελθόν,	
o «το	 αέρινο	 άγαλμα	 …	 φτερά	 μου»	à	 η	 ευφορία	 της	 φυγής	 σε	 άλλους	

κόσμους,	

o «τρέμουσες	φωταψίες	της	άλλης	όχθης»	à	η	θέαση	του	μεταφυσικού.		
Τελικά,	 καταλήγει	 στο	 συμπέρασμα	 ότι	 είναι	 εξαίσιος	 τούτος	 ο	 ίλιγγος,	 αλλά	

αποτελεί	προσωπική	της	εμπειρία.		
	
21.	Μια	«άλλη»	φυγή	(στ.	205	–	215):	

Στο	 λυρικό	 σύνολο	 21	 (στ.	 205	 –	 215)	 θα	 διαπιστώσουμε	 το	 ανώφελο	 του	
«εξαίσιου	 ιλίγγου»,	 μιας	 τέτοιου	 είδους	 απόδρασης	 από	 την	 πραγματικότητα.	
Έχουμε,	 ήδη	 από	 το	 τέλος	 του	 προηγούμενου	 συνόλου,	 επανέλθει	 σ’	 ένα	 ύφος	
πεζολογικό,	 με	 το	 οποίο	 τώρα	 περιγράφονται	 στιγμιότυπα	 της	 καθημερινότητας	
(«Συχνά	 πετάγομαι	 στο	 φαρμακείο	 …»),	 με	 μοναδικό	 σκοπό	 να	 δείξουν	 πως	 η	
μοναξιά	 και	 η	 οδύνη	 παραμένουν.	 Ο	 πονοκέφαλος	 αντιμετωπίζεται	 είτε	 με	
ασπιρίνη,	 μέσο	 τελείως	 ανίσχυρο	 για	 να	 θεραπεύσει	 την	 αιτία	 του,	 δηλαδή	 την	
ανθρώπινη	 απουσία,	 που	 εικονίζεται	 με	 τον	 κούφιο	 θόρυβο	 του	 νερού	 στους	
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σωλήνες,	 είτε	 με	 τους	 δύο	 καφέδες	 που	 ετοιμάζει	 η	 Γυναίκα,	 ενώ	 δεν	 υπάρχει	
κανείς	 να	 πιει	 το	 δεύτερο,	 και	 τέλος	 με	 το	 εφιαλτικότερο,	 την	 παρομοίωση	 του	
γλόμπου	 του	 φαρμακείου	 με	 το	 «πράσινο	 φως	 ενός	 αθόρυβου	 τραίνου»	 που	
έρχεται	να	την	πάρει	μαζί	με	τα	σήματα	της	ύπαρξής	της:		

o τα	μαντίλια	της	à	σύμβολα	μιας	αισθητικής	ιδιοτροπίας,	
o τα	στραβοπατημένα	παπούτσια	της	à	σύμβολα	φθοράς,	
o τη	μαύρη	τσάντα	της	à	σύμβολο	πένθους	–	θλίψης,	
o τα	ποιήματά	της	à	σύμβολα	της	αδυναμίας	επικοινωνίας	με	τους	άλλους.		
Η	 προοπτική	 αυτή	 της	 τελεσίδικης	 φυγής	 ωθεί	 τη	 Γυναίκα	 και	 πάλι	 –	 για	

τελευταία	φορά	–	στη	γνωστή	επίκληση.	
	
22.	Η	πολιτεία	(στ.	216	–	227):	

Στο	λυρικό	σύνολο	22	(στ.	216	–	227)	η	Γυναίκα	κάνει	μια	δραματική	μεταβολή:	
βλέποντας	 το	 Νέο	 να	 φεύγει,	 τον	 αποχαιρετά	 ψυχρά	 και	 δηλώνει	 την	 τελική	
απόφασή	της:	«Όχι,	δε	θάρθω»,	ενώ	επαναλαμβάνει	το	χαιρετισμό:	«Καληνύχτα».	
Εκείνη	 αποφασίζει	 να	 βγει	 –	 μόνη	 –	 σε	 λίγο.	 Γιατί	 επιτέλους	 κατανόησε	 την	
αναγκαιότητα	 της	 εξόδου	 της	 και	 γιατί	 πρέπει	 η	 έξοδος	 αυτή	 να	 είναι	μοναχική,	
χωρίς	εξωτερικά	κίνητρα.	Πρέπει	η	 ίδια	με	αυτόβουλη	απόφαση	 και	εκτέλεση	 να	
βγει	«απ’	αυτό	το	τσακισμένο	σπίτι»,	δηλαδή	να	εγκαταλείψει	ό,τι	αυτό	συμβολίζει	
(τον	 κόσμο	 της),	 για	 να	 δει	 «λιγάκι	 πολιτεία»	 και	 όχι	 το	 φεγγάρι,	 το	 οποίο	 τώρα	
πλέον	απορρίπτει	με	διπλή	άρνηση:	«όχι,	όχι	το	φεγγάρι».	

Το	φεγγάρι,	που	μέχρι	τώρα	ήταν	το	σύμβολο	του	κόσμου	της	(ενός	κόσμου	έξω	
από	τους	ανθρώπους),	το	απορρίπτει	για	χάρη	της	πολιτείας,	ενός	νέου	κόσμου	που	
πρέπει	να	ανακαλύψει	και	του	οποίου	τα	χαρακτηριστικά	παραθέτουμε	αμέσως	σε	
αντιδιαστολή	με	το	φεγγάρι:		
																											Πολιτεία																																VS																													Φεγγάρι	

με	τα	ροζιασμένα	χέρια	της		
(των	χειρονακτικά	εργαζόμενων).	 επιτείνει	την	ψύχρα.	

του	Μεροκάματου		
(των	φτωχών	εργατών,	του	λαού).	 μαρμάρινο	πηγάδι	το	φεγγάρι.	

που	ορκίζεται	 στο	ψωμί	 και	 στη	 γροθιά	
της	(της	αγωνιστικότητας).	

το	 φεγγάρι	 μια	 τρύπα	 στο	 κρανίο	 του	
κόσμου.	

που	όλους	μάς	αντέχει	(της	ανοχής).	 τα	 χείλη	 του	 ποτηριού	 γυαλίζουν	 στο	
φεγγαρόφωτο	σαν	κυκλικό	ξυράφι.	

με	τα	μεγάλα	βήματα	(η	ελπίδα	για	ένα	
καλύτερο	αύριο).	 	

Βλέπουμε	 πως	 στα	 τελευταία	 λυρικά	 σύνολα	 το	 φεγγάρι	 είχε	 επενδυθεί	 με	
αρνητικές	 συνυποδηλώσεις,	 και	 έτσι	 τώρα	 αντιπαρατίθεται	 προς	 την	 πολιτεία,	 η	
οποία	επενδύεται	θετικά	και	επιπλέον	της	αποδίδεται	ένας	ρόλος	πρωτοποριακός	–	
αναμορφωτικός:	«τα	μεγάλα	βήματα	της	πολιτείας».	
(ΤΕΛΟΣ	ΛΥΡΙΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΩΝ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ)	
------------------------------------	

Στις	«σκηνικές»	οδηγίες	 του	 τέλους	ο	αφηγητής	μάς	πληροφορεί	πως	 τώρα	το	
δωμάτιο	 σκοτεινιάζει,	 ενώ	 ταυτόχρονα	 αποκαλύπτει	 ποια	 ήταν	 η	 μουσική	 που	
συνόδευε	το	μονόλογο	της	Γυναίκας,	η	οποία	τώρα	δυναμώνει.		

Σχετικά	 με	 τα	 πρόσωπα	 της	 «σκηνής»	 ο	 αφηγητής	 μάς	 πληροφορεί	
λεπτομερειακά	για	τις	αντιδράσεις	του	Νέου:	κατηφορίζει	μ’	ένα	ειρωνικό	και	ίσως	
συμπονετικό	χαμόγελο,	ενώ	νιώθει	ένα	αίσθημα	απελευθέρωσης.	Φτάνοντας	στον	
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Αη	 –	 Νικόλα	 γελάει	 δυνατά	 λέγοντας	 τη	 φράση	 «Η	 παρακμή	 μιας	 εποχής»,	
ξεκουμπώνει	 το	πουκάμισό	του	και	 τραβά	ήσυχος	το	δρόμο	του.	Για	τη	Γυναίκα	ο	
αφηγητής	δηλώνει	άγνοια:	«δεν	 ξέρω	αν	βγήκε	 τελικά	απ’	 το	σπίτι»,	 ενώ	οι	σκιές	
μέσα	στο	δωμάτιο	«σφίγγονται	από	μιαν	αβάσταχτη	μετάνοια,	σχεδόν	οργή	για	την	
άχρηστη	 εξομολόγηση»,	 καθώς	 το	 ραδιόφωνο	 συνεχίζει	 να	 παίζει	 τη	 Σονάτα	 του	
Σεληνόφωτος	του	Μπετόβεν.		
	

------------------------------------	
	
ΤΑ	ΠΡΟΣΩΠΑ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

Η	Γυναίκα:	

Η	Γυναίκα	είναι	το	πρόσωπο	που	ομιλεί	και	αυτοαναλύεται	στο	κυρίως	ποίημα.	
Οι	πληροφορίες	όμως	γι’	αυτήν	δίνονται	ήδη	από	τη	«σκηνική»	οδηγία	της	αρχής:	
είναι	ηλικιωμένη,	φορεί	μαύρα	ρούχα,	κατοικεί	μόνη,	όπως	θα	φανεί	στη	συνέχεια,	
σ’	 ένα	 παλιό	 σπίτι	 και	 έχει	 εκδώσει	 δυο	 τρεις	 ποιητικές	 συλλογές	«θρησκευτικής	
πνοής».	

Τα	παραπάνω	στοιχεία	συνδυαζόμενα	με	άλλα	από	το	κυρίως	ποίημα,	δίνουν	το	
πορτραίτο	μιας	γυναίκας	με	σημαντική	κοινωνική	θέση	και	πνευματική	καλλιέργεια,	
η	 οποία	 βιώνει	 ένα	 πένθος,	 που	 αποτελεί	 το	 κυριότερο	 χαρακτηριστικό	 της	 (η	
Γυναίκα	 με	 τα	 Μαύρα),	 και	 ίσως	 είναι	 μια	 ανέχεια.	 Με	 τα	 παραπάνω	
χαρακτηριστικά	 η	 Γυναίκα	 συμβολοποιεί	 έναν	 ανθρώπινο	 και	 κοινωνικό	 ρόλο:	
αυτόν	 της	ώριμης	γενιάς,	που	διαθέτει	γνώση,	αν	και	συχνά	διαπιστώνει	πως	 της	
είναι	 άχρηστη.	 Βιώνει	 τη	 φθορά,	 τόσο	 την	 υλική	 και	 τη	 φυσική	 όσο	 και	 την	
πνευματική,	αλλά	και	τη	μοναξιά,	το	αίσθημα	της	ματαιότητας	και	τη	μεταμέλεια	
για	λανθασμένες	επιλογές.	Η	γενιά	αυτή	έχει	την	ειλικρίνεια	να	ομολογήσει	και	να	
παραδεχθεί	 τα	 λάθη	 της.	 Ταυτόχρονα,	 όμως,	 διαπιστώνει	 αδυναμία	 για	 ριζικές	
αλλαγές,	 καθώς	 αυτές	 απαιτούν	 κουράγιο	 και	 δύναμη	 που	 δεν	 διαθέτει,	 και	 γι’	
αυτό	προσκολλάται	στη	νεότερη	γενιά.		

Η	 προσκόλληση	 αυτή	 εκφράζεται	 αρχικά	 ως	 ερωτική	 έκκληση,	 αλλά	 στην	
πραγματικότητα	πρόκειται	για	κάτι	βαθύτερο:	την		αδυναμία	ανυπακοής	στις	κάθε	
είδους	συμβάσεις,	την	αδυναμία	επιλογής	ριζικών	αλλαγών	που	θα	αποτινάξουν	τη	
σκλαβιά	 (όπως	φάνηκε	με	το	σύμβολο	της	αρκούδας).	Αδυναμίες	που	οδηγούν	τη	
γενιά	 αυτή	 προς	 τη	 νεότητα,	 απ’	 όπου	 περιμένει	 να	 αντλήσει	 δύναμη	 αλλά	
ταυτόχρονα	να	ασκήσει	εξουσία,	να	απαιτήσει	εξάρτηση.	

Και	αυτός	ο	τελευταίος	λόγος	είναι	που	κάνει	τόσο	ωμά	αρνητική	την	αντίδραση	
του	Νέου.	

Οι	λόγοι	για	τους	οποίους	το	σύμβολο	της	παλαιότερης	γενιάς	μορφοποιείται	σε	
γυναίκα	 είναι	 πολλοί.	 Η	 γυναικεία	 φύση	 πραγματώνει	 εντονότερα	 πολλά	 από	 τα	
χαρακτηριστικά	που	θέλει	να	εκφράσει	ο	ποιητής,	καθώς:	

? Ρέπει	σε	φαντασιώσεις	και	εξιδανικεύσεις.	
? Βιώνει	συχνά	το	ερωτικό	αίσθημα	ως	προσφορά	και	θυσία.	
? Αποτελεί	γι’	αυτήν	οδυνηρό	τραύμα	η	σωματική	φθορά	και	η	μοναξιά.	
? Υφίσταται	 εντονότερη	 καταπίεση	 από	 ποικίλες	 συμβάσεις	 (ιδίως	

κοινωνικές).	
? Καταλήγει	ευκολότερα	στην	παραίτηση	και	την	αποδοχή	του	ρόλου	που	της	

αποδίδεται.		
? Μετατρέπει	συχνά	την	αδυναμία	αντίδρασης	και	το	«αίσθημα	πνιγμού»	που	
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την	καταλαμβάνει	σε	δημιουργική	διάθεση.	
? Δύσκολα	 επιλέγει	 μια	 αγωνιστική	 στάση,	 αν	 και	 συχνά	 αποδέχεται	 τις	

θυσίες.	
	
Ο	Νέος:	

Ο	Νέος	αποτελεί	 το	βουβό	πρόσωπο,	το	σιωπηλό	ακροατή	του	μονολόγου	της	
Γυναίκας	 στο	 κυρίως	 ποίημα.	 Πρόκειται	 για	 ένα	 ανώνυμο	 και	 άγνωστο	 πρόσωπο.	
Είναι	Νέος	με	Ν	κεφαλαίο.	Κύρια	ιδιότητά	του	είναι	η	νεότητα	και	γι’	αυτό	παίρνει	
διαστάσεις	 συμβόλου	 μέσα	 στο	 ποίημα,	 καθώς	 εκπροσωπεί	 μια	 γενιά	 και	 μια	
νοοτροπία	 προς	 την	 οποία	 απευθύνεται	 η	 Γυναίκα.	 Εκτός	 όμως	 από	 τη	 νεότητα,	
διαθέτει	ομορφιά	και	ρώμη	αλλά	ταυτόχρονα	απειρία	και	άγνοια.	Αυτό	τον	κάνει	
να	 δείχνει	 συχνά	 έπαρση,	 πρωτογονισμό	 και,	 ίσως,	αγένεια	 με	 τη	 συμπεριφορά	
του.	Εξάλλου,	είναι	φανερό	ότι	η	κοινωνική	προέλευση	του	Νέου	είναι	διαφορετική	
από	αυτήν	της	Γυναίκας,	με	αποτέλεσμα	να	διαφέρουν	και	οι	κοινωνικές	αλλά	και	οι	
γενικότερες	πεποιθήσεις	τους.	Ενδεικτικά	αναφέρουμε	την	απορριπτική	στάση	του	
Νέου	για	την	ποίηση	της	Γυναίκας	που,	 ίσως,	οφείλεται	σε	ουσιαστική	άγνοια	του	
κόσμου	 της,	 η	 οποία	 τελικά	 θα	 τον	 οδηγήσει	 στη	 σιωπηλή	 εγκατάλειψη.	 Τα	
περισσότερα,	 όμως,	 χαρακτηριστικά	 του	 Νέου	 συσσωρεύονται	 στις	 «σκηνικές»	
οδηγίες	 του	 τέλους.	 Αντιμετωπίζει	 το	 μονόλογο	 –	 εξομολόγηση	 της	 Γυναίκας	 με	
ειρωνική	 διάθεση,	 σημάδι	 πως	 παρέμεινε	 ανυποψίαστος	 και	 αμέτοχος	 στο	
εσωτερικό	δράμα	της.	Θεώρησε	τη	Γυναίκα	ως	σύμβολο	μιας	εποχής	αλλά	και	ως	
σύμβολο	εξάρτησης,	 γι’	αυτό	αισθάνεται	απελευθερωμένος	 όταν	απομακρύνεται.	
Το	 γέλιο	 που	 εκφράζει	 τη	 νεανική	σκληρότητα	 προς	 τις	 παλαιότερες	 γενιές	 και	 η	
φράση	του	«Η	παρακμή	μιας	εποχής»	δηλώνει	μια	συνοπτική	και	ίσως	μονόπλευρη	
εκτίμηση	της	Γυναίκας	και	του	κόσμου	της,	από	τα	οποία	απελευθερώνεται	με	μια	
συμβολική	κίνηση:	«θα	ξεκουμπώσει	πάλι	το	πουκάμισο».	Οι	παραπάνω	εκτιμήσεις	
για	 τη	 στάση	 του	 Νέου	 επαληθεύονται	 με	 την	 τελική	 φράση	 του	 αφηγητή:	
«αβάσταχτη	μετάνοια,	σχεδόν	οργή	…	για	την	άχρηστη	εξομολόγηση».	Δηλαδή,	κατά	
την	 εκτίμηση	 που	 φαίνεται	 να	 κάνουν	 οι	 «σκιές»	 του	 δωματίου	 της	 Γυναίκας,	 η	
εξομολόγησή	 της	δεν	μπόρεσε	 να	 τροποποιήσει	 την	αρχική	στάση	 του	Νέου	προς	
αυτήν.		

Με	βάση	τα	παραπάνω	μπορούμε	συνοπτικά	να	πούμε	για	το	Νέο:	
? Διαθέτει	φυσική	ομορφιά	και	δύναμη,	γεγονός	που	τον	οπλίζει	με	εξαιρετική	

αυτοπεποίθηση.	
? Έχει	 έντονη	 κριτική	 διάθεση	 για	 το	 παρελθόν	 και,	 συχνά,	 διατυπώνει	

απορριπτικές	απόψεις.	
? Τον	χαρακτηρίζει	βιασύνη,	απολυτότητα	και	ίσως	επιπολαιότητα	στις	κρίσεις	

και	τις	εκτιμήσεις	του.	
? Δεν	υπάρχει	σ’	αυτόν	η	διάθεση	λεπτομερούς	εξέτασης	και	εμβάθυνσης	στις	

διαφορετικές	απόψεις.	
? Κυριαρχεί	 στη	 στάση	 του	 μια	 απλοποιητική	 διάθεση,	 καθώς	 αγνοεί	 την	

πολυπλοκότητα	 της	 ζωής·	 για	 το	 λόγο	 αυτό,	 αντιμετωπίζεται	 με	 ειρωνική	
διάθεση	από	τον	αφηγητή	στις	σκηνικές	οδηγίες	του	τέλους.	

? Αποτελεί	 (παρά	 τα	 χαρακτηριστικά	 που	 του	 αποδόθηκαν)	 το	 σύμβολο	 του	
νέου	 κόσμου	 χωρίς	 μιζέριες,	 συμβάσεις,	 «μικρότητες,	 κακίες,	 έχθρες	 και	
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φιλοδοξίες».	Εκφράζει	μια	διάθεση	για	υγεία,	ανεξαρτησία	από	περίπλοκους	
ανώφελους	 στοχασμούς,	 καθώς	 διαθέτει	 μιαν	 αρραγή	 πίστη.	 Αποτελεί	
επομένως	 τον	 αντιπροσωπευτικότερο	 εκφραστή	 της	 πολιτείας,	 όπως	
παρουσιάστηκε	στο	λυρικό	σύνολο	22.	

	
Η	ΦΡΑΣΗ	–	ΑΙΤΗΜΑ	(LEIT	MOTIV)	ΤΗΣ	ΓΥΝΑΙΚΑΣ:	

Όπως	 έχουμε	 ήδη	 παρατηρήσει,	 η	 φράση	 «Άφησέ	 με	 νάρθω	 μαζί	 σου»	
ακούγεται	 αρκετές	 φορές	 μέσα	 στο	 ποίημα	 από	 τη	 Γυναίκα.	 Στα	 πρώτα	 λυρικά	
σύνολα	εμφανίζεται	συχνότερα,	στη	συνέχεια	αραιώνει	και	ακολουθεί	ύστερα	από	
κάθε	ολοκληρωμένο	 τμήμα	εξομολόγησης	–	αποκάλυψης	 του	εσωτερικού	κόσμου	
της.	

Η	 φράση	 αποτελεί	 ένα	 πολυσύνθετο	 σύμβολο	 που	 μπορεί	 να	 ερμηνευθεί	 με	
πολλούς	τρόπους:	

? Με	πρώτη	 ματιά	 η	φράση	φαίνεται	 να	 εκφράζει	 ένα	 αμήχανο,	 ίσως,	 αλλά	
σαφές	ερωτικό	κάλεσμα.	Η	Γυναίκα	ελκύεται	από	την	ομορφιά	και	τη	ρώμη	
του	 Νέου.	 Η	 άποψη	 αυτή	 ενισχύεται	 με	 τις	 εξομολογήσεις	 στα	 λυρικά	
σύνολα	 9	 και	 10,	 όπου,	 όπως	 είδαμε,	 η	 Γυναίκα	 έχει	 βιώσει	 την	 ερωτική	
στέρηση	με	αντάλλαγμα	–	υποκατάστατο	την	ποιητική	δημιουργία.	

? Σε	ένα	δεύτερο	επίπεδο	η	φράση	υποδηλώνει	μια	ομολογία	αποτυχίας	της	
Γυναίκας,	την	παραδοχή	της	ανθρώπινης	μοναξιάς	της	και	τη	μεταμέλεια	για	
ένα	πλήθος	επιλογών	της.	

? Σε	ένα	τρίτο	επίπεδο	η	φράση	υποδηλώνει	την	απόρριψη	και	εγκατάλειψη	
όλων	 των	συμβάσεων	 του	παρελθόντος,	 είτε	αυτές	αφορούν	 τη	 θέση	 της	
γυναίκας	στη	σύγχρονη	 κοινωνία	 είτε	αποτελούν	 γενικότερες	πολιτικές	 και	
κοινωνικές	συμβάσεις.	

? Τέλος,	 με	 την	 απελπισμένη	 επίκλησή	 της	 για	 συντροφική	 φυγή	 από	 τον	
«κόσμο	 της»,	 η	 Γυναίκα	 αναζητά	 τον	 άλλο	 άνθρωπο,	 το	 ανθρώπινο	
πρόσωπο,	που	παρέβλεψε	και	αγνόησε	τόσο	στη	ζωή	όσο	και	στην	ποιητική	
δημιουργία	της.		

	
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

Τα	θεατρικά	στοιχεία	που	απαντάμε	στην	ποιητική	συλλογή	του	Γιάννη	Ρίτσου	
Τέταρτη	Διάσταση	και	ειδικότερα	στη	Σονάτα	του	Σεληνόφωτος	αποτελούν	έκφραση	
των	 αισθητικών	 αναζητήσεων	 του	 ποιητή,	 ο	 οποίος	 θέλει	 να	 ανανεωθεί	 μορφικά	
αλλά	και	ουσιαστικά.	Η	επιλογή	του	θεατρόμορφου	μονολόγου	δανείζεται	από	το	
θεατρικό	 δρώμενο	 τη	 διαλεκτικότητα,	 την	 πολυεδρικότητα	 και	 την	 ισότιμη	
αποδοχή	ποικίλων	και	συχνά	αλληλοσυγκρουόμενων	ρόλων.		

Έτσι,	στη	Σονάτα	του	Σεληνόφωτος	θεατρικά	στοιχεία	είναι:	
? Ο	 «σκηνοθετικός»	 πρόλογος	 και	 ο	 «σκηνοθετικός»	 επίλογος,	 στους	

οποίους	 καθορίζεται	 ο	 χώρος,	 ο	 χρόνος	 και	 τα	 πρόσωπα	 με	 τα	 κύρια	
εξωτερικά	χαρακτηριστικά	τους.		

? Ο	 «θεατρικός»	 μονόλογος	 ενός	 προσώπου,	 της	 Γυναίκας,	 ενώπιον	 ενός	
ακροατή,	έστω	βουβού,	του	Νέου.	Στο	κύριο	μέρος	του	ποιήματος	υπάρχουν	
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δύο	πρόσωπα	που	εκφράζουν	δύο	διαφορετικές	στάσεις	 ζωής,	δηλαδή	μια	
γνήσια	 διαλογικότητα	 και,	 παρ’	 όλο	 που	 μόνο	 το	 ένα	 εκφέρει	 λόγο,	 στην	
ουσία	 συνομιλούν,	 καθώς	 ο	 λόγος	 του	 πρώτου	 καθορίζεται	 από	 τις	
αντιδράσεις	του	δεύτερου.		

? Ο	 μονόλογος	 της	 Γυναίκας,	 εκτός	 από	 την	 αφήγηση	 –	 εκδίπλωση	 της	
προσωπικότητάς	της,	περιγράφει	και	κάποια	–	ελάχιστη	–	δράση,	καθώς	και	
κάποιες	 αναθεωρήσεις:	 ο	 Νέος	 παρατηρεί	 τη	 φωτογραφία	 (στ.	 44),	 η	
Γυναίκα	 κινείται	 να	 πάρει	 τη	 ζακέτα	 της	 (στ.	 182)	 και	 ο	 Νέος,	 σιωπηλά,	
αποχωρεί	από	το	δωμάτιο,	ενώ	η	Γυναίκα,	αναθεωρώντας	την	απόφασή	της,	
δεν	 τον	 ακολουθεί	 (στ.	 216).	 Στοιχεία	 «υποτυπώδους»	 δράσης	 βρίσκονται	
επίσης	 και	 στο	 «σκηνικό»	 επίλογο	 του	 ποιήματος	 και	 αφορούν	 κυρίως	 το	
Νέο.		

Παρ’	 όλο	που	η	 Σονάτα	 του	 Σεληνόφωτος	 έχει	 παρασταθεί	 αρκετές	φορές	 και	
μάλιστα	 με	 μεγάλη	 επιτυχία	 στο	 θέατρο	 δεν	 αποτελεί	 θεατρικό	 έργο,	 ούτε	
προορίζεται	 για	 παράσταση,	 καθώς	 απουσιάζει	 το	 κυριότερο	 και	
χαρακτηριστικότερο	 θεατρικό	 στοιχείο,	 η	δράση	 και	 η	 εξέλιξη.	 Οι	 ήρωες	 (ιδίως	 ο	
ομιλών)	 ενδοσκοπούνται,	 επαναφέρουν	 και	αναλύουν	 γεγονότα	από	 το	παρελθόν	
και	 εκθέτουν	 τις	 προθέσεις	 τους,	 στην	 ουσία	 όμως	 παραμένουν	 στατικοί	 τόσο	
δραματουργικά	όσο	και	ψυχολογικά.	
	
ΤΑ	ΣΥΜΒΟΛΑ	ΣΤΗ	ΣΟΝΑΤΑ	ΤΟΥ	ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ:	

Το	φεγγάρι:	

Το	 φεγγάρι	 αποτελεί	 μόνιμη	 συνοδεία	 των	 ηρώων	 του	 ποιήματος,	 καθώς	
εμφανίζεται	 συνεχώς	 από	 τον	 τίτλο	 μέχρι	 το	 «σκηνικό»	 επίλογο	 και	 παίρνει	
διάφορους	χαρακτηρισμούς	και	ιδιότητες.		

Γενικά,	 το	 φεγγάρι	 αποτελεί	 το	 «έμβλημα»	 του	 κόσμου	 της	 Γυναίκας	 και	 τη	
συνοδεύει	σ’	όλες	τις	σκέψεις,	τις	ονειροπολήσεις	και	τις	εκδηλώσεις	της.	Αποτελεί	
το	 σιωπηλό	 μάρτυρα	 των	 νεανικών	 ονειροπολήσεών	 της	 (λυρικό	 σύνολο	 8),	 το	
«σκηνοθέτη»	των	αποδράσεών	της	από	την	πραγματική	ζωή	προς	ένα	μεταφυσικό	
βίωμα	–	υποκατάστατο	του	ερωτισμού	της	(11,	12),	το	σύμβολο	της	αγνότητάς	της	
(13).	

Όμως,	 η	 ονειρική	 ατμόσφαιρα	 που	 αυτό	 δημιουργούσε	 στο	 παρελθόν	
αποδείχθηκε,	 πλέον,	 ανεπαρκής	 ή	 ψεύτικη,	 γιατί	 ο	 κόσμος	 που	 συμβολίζει	 έχει	
φθαρεί	και,	όπως	η	ίδια	η	Γυναίκα	ομολογεί:	«Δε	φτάνει»	(στ.	92).	Γι’	αυτό	και,	όταν	
σήμερα	 το	 φεγγάρι	 εισβάλλει	 στο	 κόσμο	 (σπίτι)	 της,	 τον	 κάνει	 αποκρουστικό	 και	
φρικαλέο,	επιτείνει	την	υπόμνηση	θανάτου	(5,	7,	9,	10,	14,	15).	

Η	 Γυναίκα,	 βέβαια,	 προσπαθεί	 μέσα	απ’	 το	 σύμβολο	 «φεγγάρι»	 να	ανακτήσει	
την	 παλιά	 της	 δυνατότητα	 για	 ονειρική	φυγή,	 αλλά	 αυτό	 που	 βιώνει	 τελικά	 είναι	
ένας	εφιάλτης,	έναν	«εξαίσιος	ίλιγγος»	(15,	17,	18).		

Έτσι,	 καταλήγει	 στην	 απόρριψη	 του	 φεγγαριού	 ως	 συμβόλου,	 καθώς	 αυτό	
μορφοποιεί	τη	μέχρι	τώρα	ζωή	της	και	το	φθαρμένο	κόσμο	της,	και	καταφεύγει	στην	
πολιτεία	διατυπώνοντας	την	πρόθεσή	της	να	βγει	«από	το	τσακισμένο	σπίτι»	και	να	
δει	«λιγάκι	πολιτεία».	

Ο	επίλογος	του	ποιήματος	όμως,	που	λειτουργεί	εν	μέρει	ως	άρση	και	αναίρεση	
του	μονολόγου,	δηλώνει	άγνοια	για	το	αν	πραγματοποίησε	η	Γυναίκα	την	πρόθεσή	
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της.	Τέλος,	η	φράση	«Το	φεγγαρόφωτο	λάμπει	ξανά»	υπαινίσσεται	το	ανέφικτο	της	
μεταστροφής	της.	
	
Το	σπίτι:	

Το	σπίτι	αποτελεί	το	σύμβολο	της	φθοράς	και	της	καταπίεσης	που	υφίσταται	η	
Γυναίκα.	 Ήδη	 από	 το	 «σκηνικό»	 πρόλογο	 γνωρίζουμε	 ότι	 ο	 μονόλογος	 που	 θα	
ακολουθήσει	 εκφωνείται	 σε	 ένα	 «Μεγάλο	 δωμάτιο	 παλιού	 σπιτιού»,	 στο	 οποίο	
κατοικεί	η	Γυναίκα.	Όμως,	το	σπίτι,	ξεκινώντας	από	απλό	σκηνικό,	θα	πάρει	ποικίλες	
μεταμορφώσεις.		

Το	σπίτι	λοιπόν,	όπως	εμφανίζεται	στο	μονόλογο	της	Γυναίκας,	αποκτά	κάτω	απ’	
το	φεγγαρόφωτο	μια	 εφιαλτική	ατμόσφαιρα,	 είναι	απωθητικό	 λόγω	 της	διαρκούς	
φθοράς	του	(βλ.	λυρικό	σύνολο	6:	καρφιά,	κάδρα,	σουβάδες)	και	απαιτεί	συνεχείς	
προσπάθειες	 και	 θυσίες	 για	 τη	 διατήρησή	 του.	 Αυτές	 έχουν	 ως	 αποτέλεσμα	 να	
επιβιώνει	με	 τεράστιο	κόστος	 της	 Γυναίκας:	 τον	 τεμαχισμό	και	 την	παραμόρφωση	
του	προσώπου,	δηλαδή	της	προσωπικότητάς	της.	Η	επιβίωση	του	σπιτιού	οφείλεται	
σε	 μια	 «ανθρωποβόρα»	 διάθεσή	 του,	 που	 δημιουργεί	 στον	 ένοικο	 αίσθημα	
ασφυξίας	και	τάση	για	απόδραση.		

Η	 σχέση	 της	 Γυναίκας	 με	 το	 σπίτι	 συμβολίζει	 τη	 σχέση	 της	 με	 τον	 κόσμο	 της,	
δηλαδή	 τις	 μέχρι	 τώρα	 πεποιθήσεις,	 την	 ιδεολογία	 της,	 τον	 πολιτισμό	 της.	 Σε	
πολιτικό	 επίπεδο	 κόσμος	 της	 είναι	 η	 αστική	 κοινωνία,	 σε	 κοινωνικό	 επίπεδο	 οι	
συμβατικότητες	 που	 την	 καταπιέζουν	 ως	 γυναίκα	 και,	 τέλος,	 σε	 φιλοσοφικό	
επίπεδο	η	κοσμοαντίληψη	μιας	ολόκληρης	εποχής.	Στη	διάρκεια	του	μονολόγου	της	
η	Γυναίκα	νιώθει	απέχθεια	προς	τον	κόσμο	που	υπηρέτησε	σ’	ολόκληρη	τη	ζωή	της,	
αισθάνεται	θύμα	του	και	εκδηλώνει	την	πρόθεση	να	τον	εγκαταλείψει,	πρόθεση	η	
οποία	δεν	πραγματοποιείται	μέσα	στο	ποίημα.		
	
Η	αρκούδα:	

Τα	λυρικά	σύνολα	15	και	16	έχουν	κοινό	θέμα	τους	το	σύμβολο	της	αρκούδας.	Η	
Γυναίκα	 περιγράφει	 το	 εξημερωμένο	 ζώο,	 που	 περιφέρεται	 στις	 γειτονιές	
εκτελώντας	 διάφορα	 νούμερα	 και	ψυχαγωγώντας	 κυρίως	 τα	παιδιά,	 γιατί	 βρίσκει	
ορισμένες	 ομοιότητες,	 ανάμεσα	 στην	 αρκούδα	 και	 την	 ύπαρξή	 της,	 ιδίως	 τη	
γυναικεία	 της	 φύση.	 Αποδίδει	 με	 το	 σύμβολο	 της	 αρκούδας	 τη	 διάθεσή	 της	 για	
παραίτηση,	ανυπακοή	σε	εξωτερικά	συμφέροντα	και	βιολογικά	αιτήματα.	Τέλος,	με	
αυτό	το	σύμβολο	εκφράζει	την	απόφασή	της	για	απελπισμένο	αγώνα,	με	τον	οποίο	
θα	αποτινάξει	 τη	 «σκλαβιά»	 της,	 αν	 και	 γνωρίζει	 πως	αυτό	 είναι	ακατόρθωτο	 για	
όσους	έχουν	μακροχρόνια	εθιστεί	στην	υποταγή.		
	
Τα	πράγματα:	

Όλα	 τα	 αντικείμενα	 (έπιπλα	 και	 σκεύη)	 που	 αναφέρονται	 στο	 ποίημα,	
αποτελούν	επιμερισμό	και	ανάλυση	του	γενικού	συμβόλου	–	σπιτιού	και	επιτείνουν	
την	έννοια	της	φθοράς	και	το	αίσθημα	ασφυξίας	της	Γυναίκας.	Το	πιάνο,	τα	κάδρα,	
η	 πολυθρόνα,	 ο	 μπουφές,	 το	 πανάρχαιο	 σκαλιστό	 τραπέζι,	 οι	 καρέκλες,	 τα	
ετοιμόρροπα	 κρεβάτια	 και	 τα	 ράφια,	 οι	 ραγισμένοι	 καθρέπτες,	 το	 ποτήρι,	 τα	
μπρίκια,	 τα	 πιάτα,	 ο	 δίσκος,	 το	φλιτζάνι	 αποτελούν	 τα	 επιμέρους	 σύμβολα	 του	
φθαρμένου	 και	 «τσακισμένου»	 κόσμου	 της	 Γυναίκας.	 Τα	 πράγματα	 που	
προτιμώνται	για	να	αποτελέσουν	τα	επιμέρους	σύμβολα	του	κόσμου	της	Γυναίκας	
είναι,	όπως	είδαμε,	απλά,	καθημερινά	έπιπλα	και	σκεύη,	που	δηλώνουν	όμως	την	
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κοινωνική	της	τάξη	(πιάνο,	πανάρχαιο	σκαλιστό	τραπέζι)	και	τη	γυναικεία	της	φύση	
(μπρίκια,	πιάτα,	φλιτζάνια).		
	
	

Γ Ε Ν Ι Κ Η 	 Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 	

Η	ΣΟΝΑΤΑ	ΤΟΥ	ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ	

ΓΙΆΝΝΗΣ	ΡΊΤΣΟΣ	

(Μία	πρόταση	ερμηνείας	της	μεγαλοφυΐας	του	ποιητή)	

	

Ποιο	είναι	άραγε	 το	στημονικό	νήμα,	που	δένει	όλη	αυτή	 την	εκτενή	ποιητική	
σύνθεση	του	Ρίτσου;	Η	απάντηση	είναι	ίσως	όχι	δύσκολη,	αλλά	πολλαπλή	κι	αλλάζει	
σε	 κάθε	 νέα	 ανάγνωση	 της	 Σονάτας	 του.	 Ένα	 αντιθετικό	 ζεύγος	 είναι	 φανερό:	 το	
παλιό	 και	 το	 καινούριο.	 Ο	 ποιητής,	 όντας	 στην	 πιο	 «φωτεινή»	 περίοδο	 της	
προσωπικής	 του	 ζωής	 (1956),	 δεν	 αγγίζει	 καθόλου	 το	 δεύτερο.	 Το	 έχει	 έτοιμο	 να	
διαδεχτεί	 το	 πρώτο.	 Εκείνο	 που	 τον	 ενδιαφέρει	 λοιπόν	 είναι	 το	 παλιό·	 Να	 το	
περιγράψει,	να	το	σχολιάσει,	να	το	καυτηριάσει,	να	το	διορθώσει	και	τελικά	να	ρίξει	
τη	γέφυρα	προς	την	ανανέωση.	Ανάμεσα	στο	νεαρό	και	τη	γριά	στέκεται	η	ποίηση.	
Η	 γυναίκα	 είναι	 ποιήτρια.	 Η	 ζωή	 της	 όμως	 είναι	 γεμάτη	 αδιέξοδα.	 Ο	 ποιητής	
προσπαθεί	να	της	ρίξει	το	σχοινί,	για	να	βγει	από	το	ηθικό	και	ψυχικό	της	τέλμα.	Να	
βγει	στην	πολιτεία,	να	γανωθεί	με	την	καθημερινότητα.	Η	ποίησή	της	να	αποκτήσει	
χρώμα	 κοινωνικό,	 δηλαδή	 να	 λυτρώσει	 και	 να	 λυτρωθεί.	 Το	 σχοινί	 αυτό	 είναι	 το	
εσωτερικό	 της	 ξέσπασμα,	 η	 εκτόνωση	 της	 εξομολόγησής	 της	 επί	 200	 περίπου	
στίχους.	 Η	 ίδια	 έχει	 ήδη	 γαντζωθεί	 απ’	 αυτόν	 το	 μίτο,	 που	 θα	 τη	 βγάλει	 από	 το	
λαβύρινθό	της	κι	ο	γάντζος	φαίνεται	στην	εναγώνια	κραυγή	που	επαναλαμβάνεται:	
«άφησέ	 με	 νάρθω	 μαζί	 σου».	 Η	 ζοφερή	 της	 ζωή,	 το	 σφίξιμο	 και	 το	 αδιέξοδο	 της	
ψυχής	 της,	 το	 αποπνικτικό	 περιβάλλον	 του	 σπιτιού	 της,	 θα	 βρουν	 σωτηρία	 στην	
πόλη.	Όλα	τα	προβλήματά	της	έχουν	λύση	στο	κοινωνικό	σύνολο.	Ο	Ρίτσος	έντεχνα	
μεταλαμπαδεύει	 έτσι	 στον	 αναγνώστη	 του	 τον	 υγιή	 σοσιαλισμό	 του.	 Ποια	 όμως	
είναι	η	γριά	ποιήτρια;	Μία	αρκούδα	που	θέλει	να	τινάξει	τις	αλυσίδες	της,	που	έχει	
παθητική	εγκαρτέρηση	κι	αγωνιστική	ορμή.	Ένας	άνθρωπος	που	πνίγεται	στα	βάθη	
της	ψυχής	 του,	που	ψάχνει	 για	θησαυρούς	μέσα	του	και	βρίσκει	ποιητικές	φωνές	
αναξιοποίητες.	 Ένας	 αδιάκοπα	 ταλαντευόμενος	 μέσα	 στον	 ίλιγγό	 του.	 Η	 γυναίκα	
κατακτά	 την	αυτογνωσία.	 Βυθίζεται	 και	 αναδύεται	 στο	 βάθος	 και	 στην	 επιφάνεια	
των	πραγμάτων.	Τώρα	ξέρει	και	ξέρει	καλά:	«η	ποίηση	δε	φτάνει»,	θέλει	κι	έρωτα	η	
ζωή.	 Καλύτερα:	 η	 ποίηση	 φτάνει	 για	 το	 Ρίτσο,	 με	 μία	 όμως	 προϋπόθεση,	 την	
κοινωνική	 και	 πολιτική	 συμμετοχή.	 Ο	 ποιητής	 δεν	 είναι	 ένας	 αφηρημένος	
ιδεολόγος.	Είναι	ένας	ενεργητικός	μοχλός	κοινωνικής	παρέμβασης,	ένας	φάρος	του	
πλοίου	κάθε	κοινωνίας.		

Η	 γυναίκα	 όμως	 αναβάλλει	 την	 έξοδο	 στην	 πολιτεία.	 Μας	 αφήνει	 όλους	
εκστατικά	 έκπληκτους.	 Ο	 ποιητής	 δεν	 ξέρει	 αν	 τελικά	 βγήκε	 μόνη	 της.	 Ο	 νέος	
καυτηριάζει	 την	παρακμή	 της.	Κι	ο	Μπετόβεν	κλίνει	 τη	 Σονάτα	ρυθμικά.	 Το	παλιό	
ξέρει	 τι	 να	 διορθώσει	 και	 με	 ποιον	 τρόπο	 να	 ενωθεί	 με	 το	 καινούριο.	 Αν	 η	 γριά	
βγήκε	τελικά	στο	δρόμο,	θα	βγήκε	ξέροντας	να	απλώσει	 το	χέρι	στο	νεαρό	και	να	
νιώσει	 τη	 ζέστα	 απ’	 το	 τυχαίο	 άγγιγμα	 του	 σακακιού	 του.	 Αν	 έμεινε	 μέσα	 (όπως	
είναι	 και	 το	 πιθανότερο,	 αφού	 αυτή	 η	 αίσθηση	 δημιουργείται	 στον	 αναγνώστη),	
τότε	 θα	 σβήσει	 στην	 αποχή	 της,	 που	 είναι	 πάνω	 απ’	 όλα	 αποχή	 ζωής.	 Ο	 ποιητής	
μαζεύει	το	μίτο	του.	Η	αδιέξοδα	κλεισμένη	στον	εαυτό	της	ποιήτρια	θα	γίνει	τραγικό	
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θύμα	 του	παρελθόντος	 της,	αφού	 τελικά	φαίνεται	ότι	αυτό	έχει	 ριζώσει	μέσα	 της	
και	δεν	μπορεί	να	το	αποχωριστεί,	όσο	κι	αν	το	μισεί	θανάσιμα.	

		

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΒΙΒΛΙΟΥ	

(ΕΠΙΛΟΓΗ	ΤΩΝ	ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ	ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ)	
(Η	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	ΤΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)	

	

1.	 Η	 Σονάτα	 του	 Σεληνόφωτος,	 όπως	 και	 οι	 περισσότερες	 συνθέσεις	 της	
Τέταρτης	 Διάστασης	 του	 Γιάννη	 Ρίτσου,	 έχει	 θεατρικό	 χαρακτήρα.	 Ποια	 είναι	
εκείνα	τα	στοιχεία	που	προσδίδουν	στην	ποιητική	αυτή	σύνθεση	του	Ρίτσου	τον	

χαρακτήρα	ενός	δραματικού	μονολόγου;		

α)	Πρόλογος	+	επίλογος:	πληροφορίες	–	σκηνικές	οδηγίες.	
β)	Δύο	(2)	πρόσωπα	έργου:	υποβάλλουν	ψευδαίσθηση	διαλόγου	(αφηγηματικός	

τρόπος	θεάτρου).	
γ)	Εσωτερικές	συγκρούσεις	στην	ψυχή	της	Γυναίκας,	αντιθέσεις	Νέου	–	Γυναίκας	

(εσωτερική	 δράση),	 υπάρχει	 και	 εξωτερική	 δράση	 (λ.χ.	 ο	 Νέος	 κοιτάει	 τη	
φωτογραφία,	η	Γυναίκα	ψάχνει	τη	ζακέτα	της,	κουμπώνει	το	πουκάμισο	του	Νέου).	

δ)	Άρνηση	Γυναίκας	να	βγει	έξω	με	το	Νέο	(δραματικό	απρόοπτο	–	περιπέτεια).	
ε)	 Αφήγηση	 συμπεριφοράς	 Νέου	 στον	 επίλογο.	 Θυμίζει	 αγγελική	 ρήση	 αρχαίας	

τραγωδίας.		
	

2.	Ποιος	ο	λόγος	της	ανωνυμίας	των	δύο	επί	σκηνής	προσώπων;	

Εξυπηρετεί	τη	γενίκευση	(πολλοί	θα	μπορούσαν	να	βρίσκονται	στη	θέση	τους).	
Η	ονοματοθεσία	θα	περιόριζε	την	απήχηση	και	το	εύρος	του	έργου.	Ο	ποιητής	δίνει	
δικές	του	αντιφατικές	εκδοχές	της	πραγματικότητας.		

	

5.	 Το	 φεγγάρι	 και	 ο	 ρόλος	 του:	 α.	 στην	 ατμόσφαιρα	 και	 β.	 στη	 δομή	 του	

ποιήματος.		

α)	Ευνοεί	την	ονειροπόληση,	την	ενδοσκόπηση,	την	εξομολογητική	διάθεση,	τον	
ερωτισμό.	 Δημιουργεί	 υποβλητικό	 σκηνικό,	 υπογραμμίζει	 τη	 συναισθηματική	
ατμόσφαιρα.	 Αντιπροσωπεύει	 άλλοτε	 μία	 δύναμη	 καλού	 και	 άλλοτε	 κακού.	
Μεταμορφώνει	τα	αντικείμενα,	και	τα	ανάγει	στην	4η	διάσταση.		

β)	Το	έργο	έχει	χαλαρή	δομή.	Το	φεγγάρι	είναι	στοιχείο	συνοχής.		
	
6.	Πώς	περιγράφεται	 το	σπίτι	και	ποια	η	σχέση	της	ηρωίδας	με	 τον	 ιδιωτικό	

της	χώρο;	

Είναι	 σύμβολο	 του	 εσωτερικού	 κόσμου	 της	 Γυναίκας	 –	 σύμβολο	 κατάρρευσης	
και	εξάρτησής	της	από	το	παρελθόν.		

	
7.	 Έχετε	 τη	 γνώμη	 ότι	 ό	 ρόλος	 της	 ηρωίδας	 αποκτά	 μέσα	 στη	 σύνθεση	

διαστάσεις	 συμβόλου;	 Ποιου	 κατά	 τη	 γνώμη	 σας;	 Γιατί	 ο	 ρόλος	 αυτός	 έχει	

αποδοθεί	σε	γυναίκα;		

Σύμβολο	 κάθε	 ανθρώπου	 που	 αντιλαμβάνεται	 τα	 αδιέξοδά	 του,	 που	 ξέρει	 ότι	
υπάρχει	 καλύτερο,	 αλλά	 δεν	 τολμά	 να	 ξεπεράσει	 το	 παρελθόν.	 Στην	 ποίηση	 του	
Ρίτσου	η	γυναίκα	είναι	«το	πιο	προικισμένο	πρόσωπο	να	νιώσει	και	να	εκφράσει».	
Μέσω	 της	 Γυναίκας	 της	 Σονάτας	 δίνεται	 από	 τον	 ποιητή	 μια	 καθημερινή	 –	 γήινη	
ύπαρξη.		
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8.	Ο	(βουβός)	ρόλος	του	νέου	άνδρα	αποκτά	διαστάσεις	συμβόλου;	

Είναι	η	ενσάρκωση	του	νέου	κόσμου	σε	αντίθεση	με	τον	παλιό.	Ο	Νέος	αποπνέει	
χαρά,	 αισιοδοξία	 και	 ελευθερία.	 Ο	 ίδιος	 είναι	 ασυμβίβαστος,	 ξένοιαστος,	
ανυπόμονος	και	άφθαρτος.		

	
10.	Πώς	λειτουργούν	τα	πράγματα	μέσα	στο	ποίημα	και	 τι	 είδους	πράγματα	

προτιμώνται;	

Καθημερινά,	 ασήμαντα,	 ευτελούς	 αξίας.	 Ο	 χώρος	 του	 Ρίτσου	 είναι	 η	
καθημερινότητα	 του	 σύγχρονου	 ανθρώπου	 (του	 μέσου	 ανθρώπου).	 Τα	 απλά	 του	
αντικείμενα	 γίνονται	 σύμβολα	 αυτογνωσίας,	 αν	 κανείς	 τα	 ανυψώσει	 στην	 4η	
διάστασή	 τους.	 Σημειώνει	 σχετικά	 ο	 Δ.Ν.Μαρωνίτης:	 «η	 ποίησή	 του	 καθιερώνει	
(=καθιστά	ιερό)	οτιδήποτε	κοινό	και	ασήμαντο	τρίβεται	με	την	καθημερινότητά	μας,	
δίχως	να	διεκδικεί	υψηλή	αγοραστική	αξία	και	στη	γλώσσα».	

	
11.	Αναζητήστε	στοιχεία	υπερρεαλιστικά	στη	Σονάτα	του	Σεληνόφωτος.	
Παραληρηματικός	 λόγος	 με	 συνειρμικές	 συνδέσεις	 –	 εξομολογήσεις	 (π.χ.	 ο	

πνιγμός	στην	κουζίνα	και	ο	εξαίσιος	ίλιγγος).		
	
12.	Πώς	περιγράφεται	η	πολιτεία;	Πώς	λειτουργεί	η	περιγραφή	της	σε	σχέση	

με	την	αντίστοιχη	περιγραφή	του	σπιτιού;	

Πολιτεία	à	χώρος	φυγής,	ονείρου	+	λύτρωσης.	
Σπίτι	à	εχθρικό,	εφιαλτικό,	δεμένο	με	παρελθόν.	
Σε	γενικές	γραμμές	θα	λέγαμε	ότι	η	πολιτεία	και	το	σπίτι	αντιπροσωπεύουν	δύο	

κόσμους	διαφορετικούς,	δύο	διαφορετικές	όψεις	ζωής.	
	
15.	 Γιατί	 επιλέγεται	ως	μουσική	υπόκρουση	στην	όλη	σύνθεση	η	Σονάτα	του	

Σεληνόφωτος	του	Μπετόβεν;	

Πρόκειται	για	στοιχείο	διακειμενικό	και	βιογραφικό.	Ο	Γιάννης	Ρίτσος	λάτρευε	
την	κλασική	μουσική.	Το	φεγγάρι	είναι	σημαντικότατη	σύλληψη	για	τη	δημιουργία	
του	ποιήματος.		

	
16.	Ποια	αίσθηση	αφήνει	 στον	αναγνώστη	η	 εξομολόγηση	 της	 γυναίκας	 στη	

Σονάτα;	 Ανάλογη	 εκείνης	 που	 αφήνει	 στον	 νέο	 του	 ποιήματος;	 Αναπτύξτε	
ελεύθερα	την	απάντησή	σας.	

Ανικανοποίητο,	αίσθηση	πικρίας,	αλλά	και	ξεσπάσματος	–	εκτόνωσης.		
	

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ:	

(ΕΠΙΛΟΓΗ)	
(Η	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	ΤΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)	

	

2.	Μπορεί	κατά	τη	γνώμη	σας	Η	Σονάτα	του	Σεληνόφωτος	να	αναγνωσθεί	και	
ως	ποίημα	με	θέμα	την	ίδια	την	ποίηση;	Να	αιτιολογήσετε	την	απάντησή	σας	με	

υλικό	στοιχεία	του	κειμένου	που	οδηγούν	σε	μια	τέτοια	προσέγγιση.		

Σαφώς	ναι	…	Πνιγμός	κουζίνας	+	εξαίσιος	 ίλιγγος	à	μπορούν	να	λογιστούν	ως	
τρόποι	παραγωγής	ποίησης!		
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Μ Ε ΡΟ Σ 	 Ο Γ ΔΟΟ 	

Οδυσ σ έ α ς 	 Ε λ ύ τ η ς 	 “Μ ι κ ρ ή 	 Π ρ ά σ ι ν η 	 Θ ά λ α σ σα ” 	
	

Η	ζωή	και	το	έργο	του	Οδυσσέα	Ελύτη:	

[ψευδώνυμο	του	Οδυσσέα	Αλεπουδέλη]	(1911	–	1996).	Μεγάλος	Έλληνας	

ποιητής,	βραβευμένος	με	το	βραβείο	Νόμπελ	(1979).	

Ο	Οδυσσέας	 Ελύτης	 γεννήθηκε	 στις	 2	 Νοεμβρίου	 του	 1911	 στο	 Ηράκλειο	 της	
Κρήτης.	Τελευταίος	από	τα	έξι	παιδιά	του	Παναγιώτη	Αλεπουδέλη	και	της	Μαρίας	
Βρανά.	 Κατάγεται	 και	 από	 τους	 δυο	 γονείς	 του	 από	 τη	Μυτιλήνη.	 Σε	 πολύ	 μικρή	
ηλικία	εγκαταστάθηκε	στην	Αθήνα,	όπου	μεταφέρθηκε	και	η	έδρα	της	επιχείρησης	
σαπωνοποιίας	 του	 πατέρα	 του.	 Μετά	 το	 1920	 η	 οικογένειά	 του	 αντιμετώπισε	
ορισμένες	 επιθέσεις	 για	 την	 προσήλωσή	 της	 στις	 βενιζελικές	 ιδέες.	 Το	 1923	
ταξίδεψαν	στην	Ιταλία,	την	Ελβετία,	τη	Γερμανία	και	τη	Γιουγκοσλαβία.	Στη	Λωζάνη	
ο	ποιητής	είχε	την	ευκαιρία	να		γνωρίσει	τον	Ελευθέριο	Βενιζέλο.		

Τα		 πρώτα	 καλοκαίρια	 της	 ζωής	 του	 περνούν	 στην	 Κρήτη,	 στη	Μυτιλήνη,	 στις	
Σπέτσες.	 Οι	 χειμώνες	 περνούν	 με	 αδιάκοπο	 διάβασμα,	 καθώς	 φοιτά	 πρώτα	 στο	
ιδιωτικό	 σχολείο	 Μακρή	 και	 κατόπιν	 στο	 Γ΄	 Γυμνάσιο.	 Από	 το	 περιοδικό	 «Η	
Διάπλασις	 των	 Παίδων»,	 όπως	 ο	 ίδιος	 ομολογεί	 (πολλά	 αυτοβιογραφικά	 στοιχεία	
δίνει	ο	Ελύτης	στο	βιβλίο	του	«Ανοιχτά	Χαρτιά»,	Αστερίας	[1974])	πρωτογνώρισε	τη	
νεοελληνική	 λογοτεχνία,	 αυτός	 ο	 θρεμμένος	 με	 παγκόσμια	 έργα	 του	 πνεύματος,	
που	 ξόδευε	 όλα	 του	 τα	 χρήματα	αγοράζοντας	 βιβλία	 και	 περιοδικά.	 Περισσότερο	
όμως	από	την	ποίηση,	που	η	προσπέλασή	της	μέσα	από	τα	σχολικά	αναγνώσματα	
και	τις	διδασκαλικές	αναλύσεις	του	φαίνεται	δύσκολη	και	αδιάφορη,	του	μιλάει	η	
Ελλάδα.	Παίρνει	μέρος	σε	ορειβατικές	εκδρομές	και	αντιδρώντας	στη	διάθεσή	του	
για	διάβασμα	στρέφεται	στον	αθλητισμό.	Ακόμη	και	τα	βιβλία	που	αγόραζε,	έπρεπε	
να	 έχουν	 σχέση	 με	 την	 ελληνική	 φύση.	 Καμπούρογου,	 Κ.	 Πασαγιάννης,	 Στ.	
Γρανίτσας,	μάλιστα	κι	ένας	τρίτομος	«Οδηγός	της	Ελλάδος».	Μια	ασθένεια	όμως	τον	
αναγκάζει	να	καθηλωθεί	στο	κρεβάτι	με	αποκλειστική	παρηγοριά	τη	μελέτη.		

Η	ποίηση	αρχίζει	να	τον	ενδιαφέρει	όταν	γνωρίζει	το	έργο	του	Καβάφη	και	του	
Κάλβου	και	ανανεώνει	τη	γνωριμία	του	με	τη	θελκτική	αρχαία	λυρική	ποίηση.	Την	
ίδια	 περίπου	 εποχή	 (1927)	 πρωτοδιάβασε	 ποιήματα	 δυο	 μοντέρνων	 Γάλλων	
ποιητών,	του	Paul	Eluard	και	του	Perre	Jean	Jouve,	που	επέδρασαν	σημαντικά	στις	
ιδέες	του	για	τη	λογοτεχνία,	όπως	ο	ίδιος	ομολογεί:	«...μ’	ανάγκασαν	να	προσέξω	κι	
αδίστακτα	 να	 παραδεχτώ	 τις	 δυνατότητες	 που	 παρουσίαζε,	 στην	 ουσία	 της	
ελεύθερης	 ενάσκησής	 της,	 η	 λυρική	 ποίηση»	 («Ανοιχτά	 Χαρτιά»).	 Στρέφεται	 στον	
υπερρεαλισμό,	 στη	 μαγεία	 της	 αστραφτερής,	 νεόκοπης,	 ζωντανής	 και	 παράδοξης	
νέας	ποιητικής	έμπνευσης	που	μεταχειρίστηκε	τις	λέξεις	δημιουργικά,	για	να	δώσει	
μια	καινούργια	γλωσσική	αντίληψη,	έναν	κόσμο	που	κινείται	ανάμεσα	στο	όνειρο	
και	την	πραγματικότητα,	την	αλήθεια	και	την	φαντασία.			

Άρχισε	τότε	τις	πρώτες	ουσιαστικές	προσπάθειες	στην	τέχνη.	Το	1930	γράφεται	
στη	 Νομική	 Σχολή,	 ενώ	 παράλληλα	 μελετά	 σύγχρονη	 ελληνική	 ποίηση:	 του	
Καίσαρος	 Εμμανουήλ	 τον	 «Παράφωνο	 αυλό»,	 του	 Θεοδώρου	 Ντόρου	 «Στου	
γλυτωμού	το	χάζι»	(1930),	του	Γιώργου	Σεφέρη	τη	«Στροφή»	(1931)	και	του	Νικήτα	
Ράντου	 τα	 «Ποιήματα»	 (1933).	 Με	 ενθουσιασμό,	 σωστό	 πάθος,	 συνεχίζει	 τις	
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περιπλανήσεις	 του	 στην	 Ελλάδα:	 «Πιονιέροι	 αληθινοί,	 μέρες	 και	 μέρες	
προχωρούσαμε	 νηστικοί	 και	 αξύριστοι,	 πιασμένοι	 από	 το	 αμάξωμα	 μιας	
ετοιμοθάνατης	 Σεβρολέτ,	 ανεβοκατεβαίνοντας	 αμμολόφους,	 διασχίζοντας	
λιμνοθάλασσες,	 μέσα	 σε	 σύννεφα	 σκόνης	 ή	 κάτω	 από	 ανελέητες	 νεροποντές,	
καβαλικεύαμε	ολοένα	όλα	τα	εμπόδια	και	τρώγαμε	τα	χιλιόμετρα	με	μιαν	αχορταγιά	
που	 μονάχα	 τα	 είκοσί	 μας	 χρόνια	 και	 η	 αγάπη	 μας	 γι	 αυτή	 τη	 μικρή	 γη	 που	
ανακαλύπταμε,	μπορούσαν	να	δικαιολογήσουν»	(«Ανοιχτά	Χαρτιά»)	.		

Το		 1934	 είναι	 μέλος	 της	 «Ιδεοκρατικής	 Φιλοσοφικής	 Ομάδας	 του	
πανεπιστημίου	 Αθηνών»	 που	 διοργάνωνε	 συζητήσεις	 πάνω	 σε	 θέματα	 κυρίως	
φιλοσοφικά,	 με	 τη	 συμμετοχή	 των	 Κ.	 Τσάτσου,	 Π.	 Κανελλόπουλου,	 του	 Ι.	
Θεοδωρακόπουλου	και	του	Ι.	Συκουτρή.	Τότε	γνωρίζεται	με	το	Ι.	Σαραντάρη	(1908-
1941),	 τον	 ευαίσθητο	 ποιητή	 που	 ήρθε	 από	 την	 Ιταλία	 για	 να	 ζήσει	 τα	 τελευταία	
χρόνια	της	νιότης	και	της	δημιουργίας	του	στην	αγαπημένη	του	πατρίδα	και	τελικά	
να	 πεθάνει	 σ’	 αυτήν	 στον	 πόλεμο	 του	 ’40.	 Ο	 Σαραντάρης	 τον	 ενθαρρύνει	 στις	
ποιητικές	 του	 προσπάθειες,	 όταν	 ακόμα	 ο	 Ελύτης	 ταλαντεύεται	 αν	 πρέπει	 να	
δημοσιεύσει	 τα	 έργα	 του	 και	 τον	 γνωρίζει	 στον	 κύκλο	 των	 «Νέων	 Γραμμάτων»	
(1935-40,	 1944).	 Το	 περιοδικό	 αυτό,	 που	 διευθυντής	 του	 ήταν	 ο	 Αντρέας	
Καραντώνης	 και	 συνεργάστηκαν	 στις	 σελίδες	 του	 παλιοί	 και	 νεότεροι	 αξιόλογοι	
Έλληνες	 λογοτέχνες	 (Γ.	 Σεφέρης,	 Γ.	 Θεοτοκάς,	 Άγγ.	 Τερζάκης,	 Κ.	 Πολίτης,	 Άγγ.	
Σικελιανός	κ.ά.),	έφερε	στην	Ελλάδα	τις	σύγχρονες	δυτικές	καλλιτεχνικές	τάσεις	και	
γνώρισε	στο	αναγνωστικό	κοινό	κυρίως	τους	νεότερους	ποιητές,	με	τη	μετάφραση	
αντιπροσωπευτικών	 έργων	 τους	 ή	 με	 άρθρα	 κατατοπιστικά	 για	 την	 ποίησή	 τους.	
Έγινε	το	πνευματικό	όργανο	της	γενιάς	του	’30	που	φιλοξένησε	στις	στήλες	του	όλα	
τα	νεoτεριστικά	στοιχεία,	κρίνοντας	ευνοϊκά	και	προβάλλοντας	τις	δημιουργίες	των	
νέων	Ελλήνων	ποιητών.		

Όπως	 ο	 Ελύτης	 αναγνωρίζει,	 το	 1935	 στάθηκε	 μια	 ιδιαίτερη	 χρονιά	 στην	
πνευματική	 πορεία	 του.	 Τον	 Ιανουάριο	 κυκλοφόρησαν	 τα	 «Νέα	 Γράμματα».	 Το	
Φεβρουάριο	γνώρισε	τον	Ανδρέα	Εμπειρίκο,	που	χαρακτηριστικά	τον	ονομάζει:	«...ο	
μεγάλης	 αντοχής	 αθλητής	 της	φαντασίας,	 με	 γήπεδο	 την	 οικουμένη	 ολόκληρη	 και	
διασκελισμό	τον	Έρωτα.	Το	έργο	του,	κάθε	του	καινούργιο	έργο,	ζωσμένο	από	ένα	
μικρό	ουράνιο	τόξο,	είναι	μια	υπόσχεση	προς	την	ανθρωπότητα,	μια	δωρεά	που	αν	
δεν	την	κρατούν	ακόμα	όλοι	στα	χέρια	τους	είναι	αποκλειστικά	και	μόνον	από	δική	
τους	αναξιότητα»	(«Ανοιχτά	Χαρτιά»).	Τον	ίδιο	μήνα	ο	Εμπειρίκος	έδωσε	διάλεξη	με	
θέμα:	 «Υπερρεαλισμός,	 μια	 νέα	 ποιητική	 σχολή»,	 που	 αποτέλεσε	 και	 την	 πρώτη	
επίσημη	παρουσίαση	του	υπερρεαλισμού	στο	ελληνικό	κοινό.	Μια	φιλία	με	μεγάλη	
αντοχή	και	διάρκεια,	που	κράτησε	πάνω	από	25	χρόνια,	έδεσε	τους	δυο	άντρες.	Ο	
Εμπειρίκος	είχε	ήδη	βρει	το	δρόμο	του	και	τον	ακολουθούσε	ανυποχώρητα.			

Το	Μάρτιο	 της	 ίδιας	 χρονιάς,	 εκτός	 από	 το	 «Μυθιστόρημα»	 του	 Σεφέρη,	
κυκλοφόρησε	 η	 ποιητική	 συλλογή	 του	 Εμπειρίκου	 «Υψικάμινος»	 με	 ποίηση	
ορθόδοξα	 υπερρεαλιστική.	 Ο	 Ελύτης,	 δέκα	 χρόνια	 νεότερος,	 είδε	 ν’	 ανοίγεται	
μπροστά	 του	 διάπλατη	 μια	 πόρτα	 σε	 μια	 νέα	 ποιητική	 πραγματικότητα,	 όπου	
μπορούσε	με	 τα	 δικά	 του	 εφόδια	 να	θεμελιώσει	 το	ποιητικό	 του	οικοδόμημα.	 Το	
Πάσχα	οι	δυο	φίλοι	πήγαν	στη	Λέσβο,	όπου	με	τη	συμπαράσταση	των	Μυτιληνιών	
ζωγράφων	 Ορέστη	 Κανέλλη	 και	 Τάκη	 Ελευθεριάδη	 ανακαλύπτουν	 την	 τέχνη	 του	
λαϊκού	ζωγράφου	Θεόφιλου,	που	είχε	πεθάνει	ένα	χρόνο	πριν.			
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Το	Νοέμβριο	στο	11ο	τεύχος	των	«Νέων	Γραμμάτων»	δημοσιεύτηκαν	τα	πρώτα	
ποιήματα	 του	 Ελύτη,	 που	 έτσι	 πρωτοεμφανίστηκε	 στον	 κόσμο	 των	 γραμμάτων,	
καθιερώνοντας	 ταυτόχρονα	 και	 το	 ψευδώνυμό	 του	 ως	 αποκλειστική	 γραφή	 του	
έργου	 του.	 Το	 1936	 η	 ομάδα	 των	 νέων	 λογοτεχνών	 γίνεται	 πιο	 στέρεη	 και	
μεγαλύτερη.	 Ο	 Ελύτης	 γνωρίζει	 τον	 ποιητή	 Νίκο	 Γκάτσο,	 που	 μερικά	 χρόνια	
αργότερα	 τύπωσε	 την	 υπερρεαλιστική	«Αμοργό».	Μεταφράζει	 ποιήματα	 του	 Paul	
Eluard	 για	 τα	 «Νέα	 Γράμματα»	 και	 στο	 προλογικό	 του	 άρθρο	 παρουσιάζει	 το	
δημιουργό	τους	ως	τον	ποιητή	που:	«Ό,τι	γράφει	φτάνει	αμέσως	στην	καρδιά	μας,	
μας	χτυπάει	κατάστηθα	σαν	κύμα	ζωής	άλλης	βγαλμένης	από	το	άθροισμα	των	πιο	
μαγικών	ονείρων	μας»	(«Paul	Eluard»,	«Τα	Νέα	Γράμματα»).		

Τότε,	 οργανώθηκε	 και	 η	 «Α΄	 Διεθνής	 Υπερρεαλιστική	 Έκθεση	 των	 Αθηνών»,	
όπου	 ο	 Ελύτης	 παρουσίασε	 ζωγραφικούς	 πίνακες	 με	 την	 τεχνική	 της	
χαρτοκολλητικής	(collage).	Η	νέα	ποιητική	σχολή	αρχίζει	να	επιβάλλει	την	παρουσία	
της	 στην	 Ελλάδα,	 οι	 αντιπρόσωποί	 της	 πληθαίνουν,	 αλλά	 μαζί	 αυξάνονται	 και	 οι	
επικριτές	 της.	 Το	 1937	 εγκαταλείποντας	 οριστικά	 τις	 νομικές	 σπουδές	 του,	 ενώ	 η	
λογοτεχνική	 του	 συντροφιά	 σκορπίζεται,	 ο	 Ελύτης	 κατατάσσεται	 στο	 στρατό	 και	
πηγαίνει	 ως	 το	 1938	 στην	 Κέρκυρα,	 στη	 Σχολή	 Εφέδρων	 Αξιωματικών.	 Την	 ίδια	
εποχή	αλληλογραφεί	με	το	Νίκο	Γκάτσο	και	το	Γιώργο	Σεφέρη	που	βρίσκονται	στην	
Κορυτσά.			

Το	1939,	 μετά	 από	 σκόρπιες	 δημοσιεύσεις	 ποιημάτων	 του	 σε	 περιοδικά,	
τυπώνει	την	πρώτη	του	ποιητική	συλλογή	«Προσανατολισμοί».	Αν	η	«Στροφή»	του	
Σεφέρη	λίγα	χρόνια	νωρίτερα	έφερε	την	ποίησή	μας	στο	μονοπάτι	μιας	ουσιαστικής	
αλλαγής,	από	την	άλλη	σκοπιά	ο	Ελύτης	προσανατολίζει	τους	νεότερους	–	όντας	ο	
ίδιος	 πια	 βέβαιος	 για	 την	πορεία	 του	 –	 στη	 χάραξη	 ενός	 καινούργιου	 δρόμου.	Οι	
μεταφράσεις	 που	 πλήθυναν	 στα	 χρόνια	 αυτά	 έχουν	 φέρει	 σε	 επαφή	 το	 ελληνικό	
πνεύμα	με	τις	σύγχρονες	δυτικές	αναζητήσεις	και	η	κριτική	αρχίζει	να	αποδέχεται	τη	
νέα	ποίηση.		

Με	την	 έναρξη	 του	 πολέμου	 ο	 Ελύτης,	 ανθυπολοχαγός	 στο	 1ο	 Σύνταγμα	
Πεζικού,	 βρίσκεται	 στο	 μέτωπο,	 στην	 Αλβανία.	 Κινδυνεύει	 να	 πεθάνει	 από	
προσβολή	κοιλιακού	τύφου.	Στη	διάρκεια	της	κατοχής	γίνεται	ένα	από	τα	ιδρυτικά	
μέλη	του	«Κύκλου	Παλαμά».	Εκεί	την	Άνοιξη	του	1942	ανακοινώνει	το	δοκίμιό	του	
«Η	 αληθινή	 φυσιογνωμία	 και	 η	 λυρική	 τόλμη	 του	 Α.	 Κάλβου».	 Στην	 Αθήνα	
εξακολουθούν	πάντα	οι	λογοτεχνικές	συζητήσεις	και	συνεχίζονται	οι	εκδόσεις	 των	
βιβλίων	 σε	 μιαν	 απεγνωσμένη	 προσπάθεια	 των	 δημιουργών	 να	 ξεφύγουν	 με	 τη	
φαντασία	τους	μακριά	από	την	εξοντωτική	ατμόσφαιρα	της	κατακτημένης	Ελλάδας	
και	να	βοηθήσουν	τον	κόσμο	να	ξεχάσει	έστω	και	για	λίγο	τη	φρίκη	του	πολέμου.		

Το	1943	κυκλοφόρησε	«Ο	Ήλιος	ο	Πρώτος	μαζί	με	τις	Παραλλαγές	πάνω	σε	μια	
αχτίδα»,	ένας	ύμνος	του	Ελύτη	στη	χαρά	της	ζωής	και	στην	ομορφιά	της	φύσης.	Στα	
«Νέα	Γράμματα»	που	ξανακυκλοφόρησαν	το	1944,	δημοσιεύει	το	δοκίμιό	του	«Τα	
κορίτσια»,	 ενώ	 από	 το	 1945	 συνεργάζεται	 με	 το	 περιοδικό	 «Τετράδιο»	
μεταφράζοντας	 ποιήματα	 του	 Φεντερίκο	 Λόρκα	 και	 παρουσιάζοντας	 σε	 πρώτη	
δημοσίευση	 το	 ποιητικό	 του	 έργο	 «Άσμα	 Ηρωικό	 και	 Πένθιμο	 για	 τον	 χαμένο	
Ανθυπολοχαγό	της	Αλβανίας».	Ο	πόλεμος	του	’40	του	έδωσε	την	έμπνευση	και	για	
άλλα	 έργα,	 την	 «Καλωσύνη	 στις	 Λυκοποριές»,	 την	 «Αλβανιάδα»	 και	 την	
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ανολοκλήρωτη	 «Βαρβαρία».	Το	 1945	 διορίστηκε	 για	 ένα	 μικρό	 διάστημα	
Διευθυντής	Προγράμματος	στο	Εθνικό	 Ίδρυμα	Ραδιοφωνίας.	Ακόμη	συνεργάστηκε	
με	την	«Αγγλοελληνική	Επιθεώρηση»,	την	«Ελευθερία»	και	την	«Καθημερινή»,	όπου	
κράτησε	ως	το	1948	μια	στήλη	τεχνοκριτικής.	

Το	1948	ταξιδεύει	στην	Ελβετία,	για	να	εγκατασταθεί	στη	συνέχεια	στο	Παρίσι,	
όπου	 παρακολουθεί	 μαθήματα	 φιλοσοφίας	 στη	 Σορβόννη.	 Περιγράφοντας	 τις	
εντυπώσεις	του	από	την	παραμονή	του	στη	Γαλλία,	σχολιάζει	τα	συναισθήματα	και	
τις	 σκέψεις	 του	 με	 τούτα	 τα	 λόγια:	 «Ένα	 ταξίδι	 που	 θα	 μ’	 έφερνε	 πιο	 κοντά	 στις	
πηγές	της	μοντέρνας	τέχνης,	συλλογιζόμουνα.	Χωρίς	να	λογαριάζω	ότι	θα	μ’	έφερνε	
συνάμα	πολύ	κοντά	και	στις	παλιές	μου	αγάπες,	στα	κέντρα	όπου	είχαν	δράσει	οι	
πρώτοι	Υπερρεαλιστές,	στα	καφενεία	όπου	είχαν	συζητηθεί	τα	Μανιφέστα,	στη	Rue	
de	l’	Odeon	και	στην	Place	Blanche,	στο	Montparnasse	και	στο	St.	Germain	des	Pres»	
(«Ανοιχτά	Χαρτιά»).	Γνωρίζεται	με	τους	A.	Breton,	P.	Eluard,	P.	Reverdy,	A.	Camus,	T.	
Tzara,	P.	J.	Jouve,	G.	Unga-retti,	R.	Char.	

Με	 τη	 βοήθεια	 του	 Ελληνογάλλου	 τεχνοκριτικού	 E.	 Teriade,	 που	 πρώτος	 έχει	
προσέξει	 την	 αξία	 του	 έργου	 του	 συμπατριώτη	 του	 Θεόφιλου,	 συναντά	 τους	
μεγάλους	 ζωγράφους	 Matisse,	 Shagal,	 Giacometti,	 de	 Cirico	 και	 Picasso,	 για	 του	
οποίου	 το	 έργο	 θα	 γράψει	 αργότερα	 άρθρα	 και	 θ’	 αφιερώσει	 στην	 τέχνη	 του	 το	
ποίημα	 «Ωδή	 στον	 Πικάσο».	 Πριν	 επιστρέψει	 στην	 Ελλάδα	 (τέλη	 του	 1951),	
ταξιδεύει	στην	Ισπανία	και	στην	Ιταλία,	ενώ	στη	διάρκεια	της	παραμονής	του	στην	
Αγγλία	 (τέλη	του	1950	-	Μάιος	του	1951)	συνεργάζεται	με	το	Β.Β.C.	και	αρχίζει	 τη	
σύνθεση	 του	 «Άξιον	 Εστί».	 Το	 1949	 μετέχει	 στην	 ίδρυση	 της	 Association	
Internationale	 des	 Critiques	 d’	 Art,	 ενώ	 το	 1952	 γίνεται	 μέλος	 της	 «Ομάδας	 των	
Δώδεκα»,	που	κάθε	χρόνο	απονέμει	βραβεία	λογοτεχνίας.	Το	1953	αναλαμβάνει	και	
πάλι	για	ένα	χρόνο	τη	Διεύθυνση	Προγράμματος	του	Ε.Ι.Ρ.	Το	1954	γίνεται	μέλος	της	
«Ευρωπαϊκής	 Εταιρείας	 Πολιτισμού»	 στη	 Βενετία,	 ενώ	 την	 επόμενη	 χρονιά	
συμμετέχει	 στο	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 του	 θεάτρου	 Τέχνης	 και	 του	 Ελληνικού	
Χοροδράματος.	

Το	1959	μετά	από	αρκετά	χρόνια	ποιητικής	σιωπής	τυπώνει	το	«Άξιον	Εστί»,	που	
τον	άλλο	χρόνο	του	δίνει	το	Α΄	Κρατικό	βραβείο	Ποίησης,	ενώ	τότε	εκδίδει	και	τις	
«Έξι	 και	 Μία	 Τύψεις	 για	 τον	 Ουρανό».	 Το	 1961	 με	 κυβερνητική	 πρόσκληση	
επισκέπτεται	 τις	 Ηνωμένες	 Πολιτείες.	 Το	 1962	 μετά	 από	 ένα	 ταξίδι	 στη	 Ρώμη	
πηγαίνει	 στη	 Ρωσία,	 ενώ	 το	 1965	 μεταβαίνει	 στην	 Βουλγαρία	 με	 πρόσκληση	 της	
«Ένωσης	 Βουλγάρων	 Συγγραφέων».	 Τέλος	 του	 απονέμεται	 το	 παράσημο	 του	
Ταξιάρχου	 του	 Φοίνικος,	 ενώ	 γίνεται	 μέλος	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 του	
Εθνικού	 Θεάτρου.	 Ταξιδεύει	 στη	 Γαλλία	 (1966)	 και	 την	 Αίγυπτο	 (1967)	 και	
ασχολείται	 με	 τη	 ζωγραφική	 και	 με	 μεταφράσεις,	 ως	 την	 άνοιξη	 του	 1969	 που	
ξαναγυρίζει	στο	Παρίσι.	Το	1970	μένει	για	ένα	διάστημα	στην	Κύπρο,	ενώ	το	1971	
επιστρέφει	 στην	 Ελλάδα,	 όπου	 μετά	 τη	Μεταπολίτευση	 διορίζεται	 Πρόεδρος	 του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	του	ΕΙΡΤ	και	μέλος	για	δεύτερη	φορά	του	Δ.Σ.	του	Εθνικού	
Θεάτρου.	 Κατά	 τα	 χρόνια	που	ακολούθησαν	συνέχισε	 το	πολύπλευρο	πνευματικό	
του	έργο	και	το	1977	τιμήθηκε	με	το	βραβείο	Νόμπελ	Λογοτεχνίας.	Πέθανε	στην	
Αθήνα,	το	Μάρτιο	του	1996.	
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« Μ ι κ ρ ή 	 Π ρ ά σ ι ν η 	 Θ ά λ α σ σ α » 	

Γενικά	για	την	ποιητική	συλλογή	«Το	Φωτόδεντρο…»:	

Το	 ποίημα	 «Μικρή	 Πράσινη	 Θάλασσα»	 ανήκει	 στην	 ποιητική	 συλλογή	 «Το	
Φωτόδεντρο	 και	 η	 δέκατη	 τέταρτη	 ομορφιά»,	 που	 κυκλοφόρησε	 το	 1971	 και	
περιλαμβάνει	 είκοσι	δύο	ποιήματα.	Την	 ίδια	 χρονιά	εκδόθηκαν	και	η	συλλογή	«Ο	
Ήλιος	 ο	 ηλιάτορας»,	 καθώς	 και	 το	 ποίημα	 «Θάνατος	 και	 ανάσταση	 του	
Κωνσταντίνου	Παλαιολόγου».	 Το	«Φωτόδεντρο»	 είχε	 αρχίσει	 να	 γράφεται	 από	 το	
1969	 και	 ήταν	 ήδη	 έτοιμο	 πριν	 την	 επιστροφή	 του	 Ελύτη	 από	 το	 Παρίσι.	 Εκεί	 ο	
ποιητής	 είχε	 τελειώσει	 επίσης	 τον	«Ήλιο	 τον	 ηλιάτορα»	 και	 το	«Μονόγραμμα».	 Η	
περίοδος	 παραμονής	 του	 στο	 Παρίσι	 αποδείχθηκε	 πολύ	 δημιουργική.	 Ο	 ποιητής	
ενεργοποίησε	 πολλούς	 νέους	 στόχους	 παραμένοντας	 όμως	 σε	 γενικές	 γραμμές	
συνεπής	στις	βασικές	του	αρχές.	

Τα	ποιήματα	 του	«Φωτόδεντρου»	 είναι	στο	πνεύμα	της	συλλογής	«Έξι	 και	μια	
τύψεις	 για	 τον	 ουρανό»	 (1960),	 στραμμένα	 δηλαδή	 περισσότερο	 στον	 εσωτερικό	
κόσμο	του	ποιητή	και	εμβαθύνοντας	πάνω	σε	θέματα	όπως	η	φύση,	ο	έρωτας,	το	
ιστορικό	παρελθόν,	η	ουσία	της	ποίησης,	ο	θάνατος.	Στα	περισσότερα	διακρίνονται	
συγκρατημένη	 συγκίνηση	 και	 δραματική	 έκφραση,	 καθώς	 κυριαρχούν	 σκόρπιες	
αναμνήσεις	 του	 ποιητή	 από	 την	 παιδική	 και	 εφηβική	 ηλικία	 μαζί	 με	
αποσπασματικές	μνήμες	από	το	ιστορικό	παρελθόν.	
	
Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	ποίημα:	

	

Το	 ποίημα	 «Μικρή	 Πράσινη	 Θάλασσα»	 είναι	 λυρικό	 με	 κύρια	 χαρακτηριστικά	
την	 έκφραση	 προσωπικών	 συναισθημάτων,	 πόθων	 και	 οραμάτων,	 καθώς	 και	 την	
προσφώνηση	προς	ένα	προσωποποιημένο	φυσικό	στοιχείο.	Η	θαλασσινή	οντότητα	
της	κόρης	σχετίζεται	με	την	καταγωγή	της	ποίησης	του	Ελύτη,	προσηλωμένης	πάντα	
στη	θάλασσα	και	στο	φως	του	αιγαιοπελαγίτικου	τοπίου,	που	συνδέουν	άρρηκτα	το	
παρόν	 με	 το	 παρελθόν	 του	 ελληνισμού.	 Το	 ποίημα	 θεωρείται	 από	 πολλούς	
κριτικούς	ως	ένα	ποίημα	ποιητικής,	στο	οποίο	ο	ποιητής	αποκαλύπτει	τα	στοιχεία	
του	ποιητικού	του	μύθου.	Μέσα	από	την	ερωτική	μύηση	με	τη	θαλασσινή	κόρη,	που	
συμβολίζει	 την	 ίδια	την	ποίηση,	βιώνει	την	παράδοση	του	τόπου	του	όχι	σαν	κάτι	
αφηρημένο,	αλλά	σαν	μια	ζωντανή	αίσθηση	και	μνήμη	που	ζωογονεί	ακατάπαυστα	
το	 έργο	 του.	 Το	ποίημα	θεωρείται	αντιπροσωπευτικό,	 γιατί	 επανέρχονται	 σχεδόν	
όλα	 τα	μοτίβα	 της	 ποίησης	 του	 Ελύτη,	 το	 τοπίο,	 ο	 ρόλος	 των	 αισθήσεων	 και	 του	
έρωτα,	η	παράδοση,	η	γυναικεία	μορφή.	

Θέμα	 του	 ποιήματος	 είναι	 ο	 πόθος	 του	 ποιητή	 για	 μια	 στενή	 σχέση	 με	 τη	
θαλασσινή	 κόρη,	 μέσω	 της	 οποίας	 θα	 βιώσει	 την	 παράδοση	 της	 Ιωνίας,	 δίνοντας	
έτσι	αληθινό	νόημα	στην	ποίησή	του.			
	
Επισημάνσεις	στο	ποίημα:	

	

1.	 Άξονας	 του	 ποιήματος	 είναι	 η	 προσωποποίηση	 της	 θάλασσας.	 Η	 ποίηση	
ενεργοποιεί	 το	 «μηχανισμό	 της	 μυθογένεσης»,	 όπως	 τον	 χαρακτηρίζει	 ο	 Ελύτης,	
προκαλώντας	μεταμορφώσεις.	Εδώ	η	θάλασσα	μεταμορφώνεται	σε	δεκατριάχρονη	
κόρη.	Η	ηλικία	της	έχει	σημασία,	γιατί	τότε	η	κόρη	βρίσκεται	στο	μεταίχμιο	ανάμεσα	
στην	 παιδικότητα	 και	 στην	 εφηβεία,	 στην	 αθωότητα	 και	 στις	 πρώτες	 εκδηλώσεις	
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του	 ερωτισμού.	 Στο	 βλέμμα	 ενός	 μικρού	 κοριτσιού	 ο	 κόσμος	 διατηρεί	 ακόμη	 το	
όνειρο	 και	 τη	 μαγεία	 του,	 φαίνεται	 ενιαίος	 και	 αιώνιος	 και	 αντικαθρεφτίζει	 τον	
παράδεισο.		

2.	Ο	τίτλος	 του	ποιήματος	επαναλαμβάνεται	 τέσσερις	φορές	μέσα	στο	ποίημα	
μαζί	με	τον	προσδιορισμό	«δεκατριώ	χρονώ».	Η	επανάληψη	σηματοδοτεί	τα	στάδια	
της	μεταμορφωτικής	διαδικασίας	και	αποκαλύπτει	τη	συγκίνηση	του	ποιητή.		

3.	 Στο	 ποίημα	 υπάρχει	ροή	 εικόνων	 που	ανακαλούν	 αποσπασματικές	 μνήμες,	
εμπειρίες	και	αισθήσεις	από	το	χαμένο	κόσμο	της	 Ιωνίας,	με	κυρίαρχη	την	εικόνα	
της	«μικρής	πράσινης	θάλασσας».	 Η	 επιστροφή	στο	παρελθόν	προκαλεί	 πόνο	 και	
νοσταλγία,	 όπως	φανερώνει	η	 επαναλαμβανόμενη	προσφώνηση	 του	ποιητή	προς	
τη	θάλασσα.		

4.	 Στην	 αρχή	 ο	 ποιητής	 εκφράζει	 την	 επιθυμία	 να	 δημιουργήσει	 μια	πατρική	
σχέση	 με	 την	 κόρη,	 για	 να	 της	 δώσει	 τη	 δυνατότητα	 να	 αποκτήσει	 εμπειρίες	 και	
γνώσεις	 από	 την	 Ιωνία,	 ενώ	 στο	 τέλος	 επιθυμεί	 να	 εξελιχθεί	 αυτή	 η	 σχέση	 σε	
ερωτική,	 που	 θα	μυήσει	 τον	 ίδιο	 στις	 μεγάλες	 κρυμμένες	 αλήθειες	 της	 ελληνικής	
παράδοσης.	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 μεταβάλλεται	 επίσης	 από	 δάσκαλος	 και	
καθοδηγητής	σε	ανίδεο	μαθητή.		

5.	Οι	μορφές	κοριτσιών	είναι	χαρακτηριστικές	στην	ποίηση	του	Ελύτη.	Συνήθως	
εμφανίζονται	 σε	μια	 «αποκαλυπτική	στιγμή»	σαν	θεϊκές	παρουσίες	που	 κατέχουν	
μεγάλα	 μυστικά	 της	 ζωής.	 Η	 μορφή	 τους	 συνεχώς	 μεταβάλλεται	 και	 μοιάζουν	
άπιαστες	και	ανεξιχνίαστες.	Παραπέμπουν	μάλλον	στις	μυθικές	θεότητες	της	φύσης	
και	 συμβολίζουν	 το	 μυστήριό	 της.	 Η	 αποκάλυψή	 τους	 μεταμορφώνει	 τον	 ποιητή,	
που	 μοιάζει	 τώρα	 να	 κοιτάζει	 τον	 κόσμο	με	 άλλα	μάτια,	 σαν	 να	 τον	 ανακαλύπτει	
από	την	αρχή.	Σύμβολα	ενός	μυστηρίου	που	δεν	μπορεί	να	λυθεί,	ρίχνουν	στιγμιαίο	
φως	στο	άγνωστο	επιτρέποντας	στον	ποιητή	μια	φευγαλέα	ματιά.	Η	«μικρή	πράσινη	
θάλασσα»	 είναι	 και	 αυτή	 μια	 θεότητα	 της	φύσης	 και	 λειτουργεί	 παρόμοια	 με	 τις	
άλλες	θηλυκές	παρουσίες,	δεν	εμφανίζεται	όμως	σε	μια	αποκαλυπτική	στιγμή,	αλλά	
την	καλεί	ο	ίδιος	ποιητής	με	έναν	τρόπο	που	φανερώνει	ότι	η	επιθυμία	του	να	του	
αποκαλυφθεί	παραμένει	στη	σφαίρα	του	απραγματοποίητου	(«θα	‘θελα»).	

6.	Από	 το	«θα	 ‘θελα»	 (στ.2)	 εξαρτώνται	 πέντε	βουλητικές	 προτάσεις:	 «να	 σε	
υιοθετήσω»,	«να	γυρίσεις	 τον	ήλιο»,	«ν’	ακούσεις»,	«να	μπεις	από	το	παράθυρο»	
και	«να	γυρίσεις	πίσω».	Από	την	πρώτη	βουλητική	(«να	σε	υιοθετήσω»)	εξαρτώνται	
οι	τελικές:	«να	σε	στείλω	σχολείο»,	«να	μάθεις».	Από	την	τέταρτη	βουλητική	 («να	
μπεις	από	το	παράθυρο»)	εξαρτάται	η	τελική	«να	μου	αντιγράψεις	τις	αντιφεγγιές».	
Τέλος,	από	την	πέμπτη	βουλητική	(«να	γυρίσεις»)	εξαρτώνται	οι	τελικές	προτάσεις	
«για	να	σε	κοιμηθώ»	και	«να	βρίσκω».	Το	ρήμα	«θα	‘θελα»	αποτελεί	τον	κορμό	του	
ποιήματος,	 αφού	 από	 αυτό	 εξαρτώνται	 όλες	 οι	 βουλητικές	 που	 στηρίζουν	 και	 τις	
υπόλοιπες	 δευτερεύουσες	 προτάσεις.	 Στην	 πραγματικότητα	 όμως,	 η	 φράση	 «που	
θα’	θελα»	 είναι	προσδιορισμός	στο	«μικρή	πράσινη	θάλασσα»,	οπότε	στο	ποίημα	
δεν	υπάρχει	ουσιαστικά	κύρια	πρόταση,	με	αποτέλεσμα	η	επιθυμία	του	ποιητή	να	
παραμένει	μετέωρη.		
	
Λεξιλογικός	και	πραγματολογικός	σχολιασμός:	

	

1.	 μικρή	 πράσινη	 θάλασσα:	 αναφέρεται	 στη	 θάλασσα	 του	 Αιγαίου,	 μια	
θάλασσα	 σχετικά	 μικρή	 και	 προσιτή	 στον	 άνθρωπο	 εξαιτίας	 του	 πλήθους	 των	
νησιών,	που	αποτελούν	γέφυρες	με	την	αντικρινή	μικρασιατική	ακτή.	
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2.	 να	 σε	 στείλω	 σχολείο	 στην	 Ιωνία:	 η	 αρχαία	 Ιωνία	 είναι	 ο	 τόπος	 όπου	
γεννήθηκε	 η	 φιλοσοφική	 σκέψη	 και	 καλλιεργήθηκαν	 οι	 τέχνες	 και	 τα	 γράμματα.	
Αποτελεί	ένα	από	τα	βασικά	κέντρα	ανάπτυξης	του	παγκόσμιου	πολιτισμού.	

3.	άψινθος:	αρωματικό	φυτό	με	πικρή	γεύση.	
4.	να	γυρίσεις	τον	ήλιο:	να	αναστρέψεις	την	πορεία	του	ήλιου.	
5.	 πώς	 η	 μοίρα	 ξεγίνεται:	πώς	 η	 μοίρα	 ακυρώνεται,	 δεν	 καθορίζει	 πλέον	 την	

ανθρώπινη	φύση.	
6.	οι	μακρινοί	μας	συγγενείς:	οι	αρχαίοι	πρόγονοί	μας	που	κατοικούσαν	και	στις	

δύο	πλευρές	του	Αιγαίου.	
7.	από	λόφο	σε	λόφο	συνεννοούνται	ακόμα:	όπως	γινόταν	με	τις	φρυκτωρίες,	

έναν	τρόπο	συνεννόησης	στην	αρχαιότητα	από	μακρινές	αποστάσεις	με	τις	φωτιές.	
Το	σύστημα	των	φρυκτωριών	ήταν	πολύ	καλά	οργανωμένο	στα	κλασικά	χρόνια.		

8.	με	τον	άσπρο	γιακά	και	την	κορδέλα:	μια	πολύ	οικεία	εικόνα	της	εποχής	του	
ποιητή	αλλά	και	μεταγενέστερων	εποχών.		

9.	 να	 μπεις	 απ’	 το	 παράθυρο	 στη	 Σμύρνη:	 υπαινιγμός	 για	 τη	 Μικρασιατική	
Καταστροφή.	 Η	 κόρη	 πρέπει	 να	 μπει	 κρυφά	 στην	 εκκλησία	 της	 Σμύρνης,	 γιατί	 η	
πόλη	αυτή	με	 την	 καταστροφή	 της	 και	 το	διωγμό	 του	ελληνικού	στοιχείου	έπαψε	
πλέον	να	υπάρχει	για	τον	ελληνισμό	και	επιβιώνει	μόνο	στη	μνήμη	του.		

10.	από	τα	Κυριελέησον	και	τα	Δόξα	σοι:	αναφέρεται	στους	παρακλητικούς	και	
δοξαστικούς	ύμνους	της	εκκλησίας.	

11.	και	με	λίγο	Βοριά	λίγο	Λεβάντε:	οι	άνεμοι	γενικά	χρησιμοποιούνται	συχνά	
στην	ποίηση	του	Ελύτη,	και	μάλιστα	με	την	ιδιαίτερη	ονομασία	του	ο	καθένας	και	
αρκετές	φορές	με	κεφαλαίο	το	αρχικό	γράμμα,	δηλαδή	προσωποποιημένοι.	Με	τον	
τρόπο	 αυτό	 ο	 ποιητής	 συνδέει	 τα	 φυσικά	 στοιχεία	 με	 την	 ανθρώπινη	 ζωή	 και	
δραστηριότητα.	 Συχνότερα	 εμφανίζεται	 ο	 βοριάς.	 Ο	 λεβάντες	 είναι	 ο	 ανατολικός	
άνεμος.	

12.	να	σε	κοιμηθώ:	εννοεί	την	ερωτική	συνεύρεση.	
13.	τα	λόγια	των	θεών:	είναι	οι	χρησμοί	μέσω	των	οποίων	οι	θεοί	φανέρωναν	

στον	άνθρωπο	τη	βούλησή	τους	ή	προδιέγραφαν	τη	μοίρα	του.	
14.	 τ’	 αποσπάσματα	 του	 Ηράκλειτου:	 οι	 ρήσεις	 του	 Ηράκλειτου	 διασώζονται	

αποσπασματικά	 και	 συχνά	 έχουν	 τη	 μορφή	 αποφθεγμάτων.	 Με	 τη	 λέξη	
«αποσπάσματα»	 υπονοείται	 επίσης	 και	 ο	 κρυπτικός	 χαρακτήρας	 του	 λόγου	 του,	
που	δεν	ήταν	εύκολο	να	αποκωδικοποιηθεί.			
	

Ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή 	 π ρ ο σ έ γ γ ι σ η : 	
	

Στοιχεία	Δομής:	Διάρθρωση	του	ποιήματος	και	περιεχόμενο	ενοτήτων:	

	

Βασική	 ιδέα	 του	ποιήματος	 είναι	η	αισθησιακή	σχέση	 του	ποιητή	με	 τη	φύση	
και	 την	 παράδοση	 της	 Ιωνίας,	 που	 αποτελούν	 την	 πηγή	 της	 ποιητικής	 του	
έμπνευσης.	 Κύριος	 άξονας	 του	 ποιήματος	 είναι	 ο	 επαναλαμβανόμενος	 πρώτος	
στίχος.	Η	σταθερή	επανάληψή	του	λειτουργεί	ως	στοιχείο	δομής	οργανώνοντας	το	
ποίημα	σε	τέσσερις	νοηματικές	ενότητες	αποτελούμενες	συμμετρικά	από	4,	7,	7	και	
5	 στίχους,	 που	 φανερώνουν	 την	 αυστηρή	 αρχιτεκτονική	 του	 ποιήματος.	 Με	 την	
επανάληψη	 της	 προσφώνησης	 του	 ποιητή	 προς	 την	 προσωποποιημένη	 θάλασσα	
αισθητοποιείται	 η	 σταδιακή	 διαδικασία	 της	 επαφής	 της	 με	 την	 παράδοση	 της	
Ιωνίας,	που	καταλήγει	στο	τέλος	στη	μύηση	και	του	ίδιου	του	ποιητή.		

Οι	τέσσερις	νοηματικές	ενότητες	είναι:	
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1η	ενότητα,	στ.	1	–	4:	Η	μαθητεία	του	κοριτσιού	στο	πνεύμα	και	στη	φύση	της	
Ιωνίας.	

Ο	ποιητής	απευθύνεται	προς	τη	θαλασσινή	κόρη	εκδηλώνοντας	την	επιθυμία	να	
την	 υιοθετήσει	 και	 να	 τη	 στείλει	 στην	 Ιωνία	 για	 να	 μαθητεύσει	 στο	 σχολείο	 της	
φύσης	και	της	εμπειρίας.	

2η	ενότητα,	στ.	5	–	11:	Η	βίωση	της	ιστορικής	συνέχειας	μέσω	του	θαύματος	του	
φωτός.	

Ο	ποιητής	καλεί	την	κόρη	να	ζήσει	το	θαύμα	μέσα	στο	μυστήριο	του	φωτός.	Τη	
σημαδιακή	 ώρα	 του	 καταμεσήμερου,	 αντιστρέφοντας	 τη	 ροή	 του	 χρόνου,	 θα	
επιστρέψει	στο	παρελθόν.	Η	μοίρα	τότε	θα	ακυρωθεί	και	θα	μπορέσει	να	ακούσει	
τους	αρχαίους	προγόνους	να	επικοινωνούν	ακόμα	μεταξύ	τους	από	τις	δυο	πλευρές	
του	Αιγαίου.		

3
η
	ενότητα,	στ.	12	–	18:	Η	αναβίωση	στιγμών	από	το	πρόσφατο	παρελθόν	της	

Ιωνίας.		
Ο	 ποιητής	 θέλει	 να	 στείλει	 την	 κοπέλα,	 φορώντας	 τον	 άσπρο	 γιακά	 και	 την	

κορδέλα	της,	να	μπει	κρυφά	στην	κατακτημένη	Σμύρνη	και	να	του	μεταφέρει	από	
την	εκκλησία	τον	αντίλαλο	από	τις	ψαλμωδίες.	Ύστερα	πια	να	επιστρέψει	σε	αυτόν	
«κύμα	το	κύμα»	με	τη	βοήθεια	του	βοριά	και	του	λεβάντε.	

4η	ενότητα,	στ.	19	–	23:	Η	μύηση	του	ποιητή	στις	μυστικές	αλήθειες	μέσω	της	
ερωτικής	επαφής.	

Ο	ποιητής	στο	τέλος	εκφράζει	τον	πόθο	να	ενωθεί	ερωτικά	με	την	κόρη	για	να	
μπορέσει	 μέσα	 από	 αυτή	 την	 ένωση	 να	 μυηθεί,	 έστω	 και	 αποσπασματικά,	 στη	
σοφία	των	αρχαίων	θεών	και	στη	μυστική	σκέψη	του	Ηράκλειτου.		
	
Ερμηνευτικά	σχόλια:	

	

1.	«Μικρή	πράσινη	θάλασσα	δεκατριώ	χρονώ»:	Η	θάλασσα	ταυτίζεται	με	την	
κόρη.	 Οι	 προσδιορισμοί	 της	 θάλασσας	 αναφέρονται	 σε	 άνθρωπο	 («μικρή»,	
«δεκατριώ	χρονώ»).	Ακόμα	και	το	επίθετο	«πράσινη»	σε	συνδυασμό	με	τους	άλλους	
προσδιορισμούς	 μπορεί	 να	 ερμηνευθεί	 ως	 άγουρη,	 πολύ	 νέα.	 Εκτός	 από	 την	
προσωποποίηση,	υπάρχει	και	μετωνυμία,	γιατί	η	λέξη	«θάλασσα»	χρησιμοποιείται	
αντί	 του	Αιγαίου,	 της	θάλασσας	 της	 Ιωνίας.	Ο	ποιητής	βλέπει	 λοιπόν	 τη	θάλασσα	
του	Αιγαίου	σαν	μια	νεαρή	κοπέλα,	γιατί	η	θέα	της	ανακαλεί	μνήμες,	βιώματα	και	
αισθήσεις	από	την	παιδική	του	ηλικία.	Αν	και	η	θάλασσα	είναι	στοιχείο	υπερχρονικό	
και	 αιώνιο,	 ο	 ποιητής	 προτιμά	 να	 της	 δώσει	 ηλικία,	 η	 οποία	 παραπέμπει	 στο	
ερωτικό	στοιχείο,	στον	αισθησιασμό	των	πρώτων	εφηβικών	χρόνων.		

2.	«Που	θα’	θελα	να	σε	υιοθετήσω»:	Ο	ποιητής	εκδηλώνει	την	επιθυμία	να	έχει	
μια	 στενή,	 πατρική	 σχέση	 με	 το	 κορίτσι,	 που	 προϋποθέτει	 καθοδήγηση,	 στοργή,	
προστασία.	

3.	«Να	μάθεις	μανταρίνι	και	άψινθο»:	Πρόκειται	για	μετωνυμία	(χρησιμοποιεί	
το	 συγκεκριμένο	 στη	 θέση	 του	 αφηρημένου).	 Τα	 δύο	 συμβολίζουν	 θετικές	 και	
αρνητικές	 εμπειρίες	 και	 γνώσεις.	 Αποτελούν	 σύνθεση	 αντίθετων	 εμπειριών,	 το	
μανταρίνι	γλυκό,	ο	άψινθος	πικρός.	Η	σύνθεση	αυτή	των	αντιθέτων	είναι	στοιχείο	
της	 ιωνικής	φιλοσοφικής	σκέψης	αλλά	και	 του	υπερρεαλισμού.	Σε	άλλα	ποιήματά	
του	ο	Ελύτης	χρησιμοποιεί	το	νεράντζι	αντί	για	το	μανταρίνι,	για	να	συμβολίσει	το	
πνεύμα	των	Ιώνων.	Τον	ίδιο	συμβολισμό	έχει	και	η	μέντα:	«Λίγη	ξερή	στα	δάχτυλά	
σου,	μέντα,	σε	πάει	ολόισια	στη	σκέψη	των	Ιώνων»,	υπονοώντας	ότι	για	τους	Ίωνες	
η	 γνώση	 περνούσε	 μέσα	 από	 την	 εμπειρία	 του	 φυσικού	 κόσμου.	 Οι	 λέξεις	
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«μανταρίνι»	 και	 «άψινθος»	 έχουν	 και	 μια	 άλλη	 ιδιαίτερη	 σημασία.	
Αντιπροσωπεύοντας	η	πρώτη	τη	νεοελληνική	γλώσσα	και	η	δεύτερη	την	πανάρχαια	
πρωτοελληνική,	 προβάλλουν	 δυναμικά	 τη	 συνέχεια	 της	 ελληνικής	 γλώσσας	 μέσα	
στο	 χρόνο	 και	 σηματοδοτούν	 την	 παρουσία	 της	 ποίησης,	 η	 οποία	 αντλεί	 από	 τον	
ανεξάντλητο	αυτό	πλούτο,	πλάθοντας	την	πραγματικότητα	με	λέξεις	ελληνικές.	

4.	 «Στο	 πυργάκι	 του	φάρου	 το	 καταμεσήμερο	 /	 Να	 γυρίσεις	 τον	 ήλιο	 και	 ν’	
ακούσεις»:	Η	 εικόνα	 υποβάλλει	 την	 ανύψωση	 από	 τη	 θάλασσα	 στον	 ουρανό.	 Σε	
αυτήν	 προβάλλεται	 η	 μεταφυσική	 διάσταση	 του	 ήλιου	 και	 του	 φωτός.	 Το	
«καταμεσήμερο»	 είναι	 μια	 αποκαλυπτική	 στιγμή	 κατά	 την	 οποία	 το	 κορίτσι	 θα	
ανακαλύψει	 το	 θαύμα	 του	 φωτός.	 Αν	 αναστραφεί	 η	 πορεία	 του	 ήλιου,	
αντιστρέφεται	και	η	ροή	του	χρόνου.	Θα	μπορέσει	έτσι	το	κορίτσι	να	επιστρέψει	στο	
παρελθόν	και	να	«ακούσει».			

5.	 «Πώς	 η	 μοίρα	 ξεγίνεται	 και	 πώς	 /	 Από	 λόφο	 σε	 λόφο	 συνεννοούνται	 /	
Ακόμα	οι	μακρινοί	μας	συγγενείς»:	Το	θαύμα	του	ήλιου	θα	αντιστρέψει	τη	ροή	του	
χρόνου.	Τότε	το	κορίτσι	θα	επιστρέψει	στην	αρχή	των	πραγμάτων,	όταν	η	μοίρα	δεν	
είχε	καθορίσει	ακόμα	την	πορεία	τους.	Μέσα	στο	θαύμα	του	φωτός	θα	ανακαλύψει	
ότι	το	παρελθόν	ζει,	ότι	ακούγεται	ακόμα	η	φωνή	των	αρχαίων	προγόνων,	που	δεν	
έχουν	πάψει	 να	 επικοινωνούν	μεταξύ	 τους	από	 τις	δυο	πλευρές	 της	θάλασσας.	Η	
φωνή	 τους	 ξεπερνάει	 το	θαλασσινό	σύνορο	 και	μεταδίδεται	παντού	πλουτίζοντας	
τον	κόσμο	με	τη	σοφία	της.		

6.	«Που	κρατούν	τον	αέρα	σαν	αγάλματα»:	Η	εικόνα	υποβάλλει	την	κυρίαρχη	
θέση	της	ελληνικής	σκέψης	στον	παγκόσμιο	πολιτισμό.	Τα	αγάλματα	υποδηλώνουν	
το	 διαχρονικό,	 αυτό	 που	 δε	 φθείρεται	 από	 το	 χρόνο.	 Είναι	 φορείς	 μνήμης	 και	
συμβολίζουν	 την	 πολιτιστική	 μας	 παράδοση.	 Τα	 αγάλματα	 έχουν	 παρόμοιο	
συμβολισμό	 και	 στην	 ποίηση	 του	 Σεφέρη,	 μόνο	 που	 συχνά	 σε	 αυτήν	
παρουσιάζονται	 «σπασμένα»,	 υπενθυμίζοντας	 τη	 ρήξη	 της	 συνέχειας	 και	
στοχεύοντας	στην	κινητοποίηση	της	συλλογικής	μνήμης	και	στην	επανασύνδεση	του	
σύγχρονου	ελληνισμού	με	το	ιστορικό	του	παρελθόν.		

7.	«Με	τον	άσπρο	γιακά	και	την	κορδέλα»:	Η	εικόνα	παραπέμπει	στα	παιδικά	
χρόνια	του	ποιητή	και	αποπνέει	νοσταλγία.		

8.	 «Να	μπεις	 απ’	 το	παράθυρο	στη	 Σμύρνη	…	Από	 τα	 Κυριελέησον	 και	 Δόξα	
Σοι»:	 Ο	 ποιητής	 καλεί	 την	 κοπέλα	 να	 βιώσει	 τη	 νεότερη	 ιστορική	 παράδοση	
(αναφορά	 στη	 Σμύρνη)	 που	 είναι	 συνυφασμένη	 και	 με	 την	 ορθοδοξία	 (αναφορά	
στις	ψαλμωδίες).	Η	Σμύρνη	αποτελεί	σύμβολο	της	μακραίωνης	ιστορικής	συνέχειας	
του	 ελληνισμού	 της	 Ιωνίας	 αλλά	 και	 σύμβολο	 της	 πιο	 βίαιης	 διακοπής	 αυτής	 της	
συνέχειας.	 Ο	 στίχος	 16	 είναι	 σχήμα	 συνεκδοχής	 (το	 μέρος	 αντί	 του	 όλου).	 Η	
συνύπαρξη	 αντιθέτων	 (παρακλητικοί	 και	 δοξαστικοί	 ύμνοι)	 είναι	 υπερρεαλιστικό	
στοιχείο.		

9.	 «Να	 μου	 αντιγράψεις	 τις	 αντιφεγγιές	 στην	 οροφή»:	 Μεταφορική	
υπερρεαλιστική	εικόνα.	Ο	ποιητής	θέλει	να	του	μεταφέρει	η	κόρη	τον	αντίλαλο	από	
τις	ψαλμωδίες.	

10.	 «Και	 με	 λίγο	 Βοριά	 λίγο	 Λεβάντε»:	Ο	 αέρας,	 το	 νερό	 και	 η	 φωτιά	 ήταν	
στοιχεία	της	αρχαιοελληνικής	κοσμογονίας.	Για	τον	Ελύτη	ο	αέρας	είναι	κομμάτι	της	
ελληνικής	 φύσης.	 Χρησιμοποιείται	 όμως	 από	 τον	 ποιητή	 και	 μεταφορικά,	 ως	
φορέας	 ηθικών	 αξιών	 ή	 ως	 σύμβολο	 της	 ποιητικής	 έμπνευσης.	 Σε	 κάποιες	
περιπτώσεις,	 όπως	 ίσως	 συμβαίνει	 εδώ,	 δηλώνει	 επίσης	 το	 «τέρμα	 μιας	
μεταμορφωτικής	 κίνησης».	 Ο	 ποιητής	 τον	 παρουσιάζει	 σε	 συνδυασμό	 με	 το	 νερό	
(«κύμα	το	κύμα»).	Ο	βορειοανατολικός	άνεμος	(βοριάς	και	λεβάντες)	που	θα	φυσά	
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από	 τη	 μικρασιατική	 ακτή	 θα	 είναι	 ευνοϊκός	 για	 το	 ταξίδι	 της	 επιστροφής	 του	
κοριτσιού.		

11.	 «Για	 να	 σε	 κοιμηθώ	παράνομα»:	Η	 παρανομία,	 σύμφωνα	 με	 την	 κριτική,	
δεν	αναφέρεται	στην	καταπάτηση	κοινωνικών	νόμων	αλλά	μάλλον	στη	νομοτέλεια	
του	 ιστορικού	 χρόνου,	 αφού	 ο	 ποιητής	 επιδιώκει	 με	 το	 ερωτικό	 αυτό	 σμίξιμο	 να	
νικήσει	 τη	 φθορά	 και	 τη	 λησμονιά	 του	 παρελθόντος	 που	 φέρνει	 ο	 χρόνος.	 Το	
ερωτικό	σμίξιμο	υποδηλώνει	επίσης	ένα	είδος	ερωτικής	σχέσης	του	ποιητή	με	την	
τέχνη	του.		

12.	 «Κομμάτια	 πέτρες»:	Η	φράση	 αναφέρεται	 στα	«λόγια	 των	 θεών»	 και	 στα	
«αποσπάσματα	 του	 Ηράκλειτου».	 Με	 τη	 λέξη	 «κομμάτια»	 υποδηλώνεται	 η	
αποσπασματικότητά	τους,	ενώ	η	λέξη	«πέτρες»	παραπέμπει	στη	διάρκειά	τους	στο	
χρόνο.				
	

Π ρ ο σ έ γ γ ι σ η 	 τ ο υ 	 π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ : 	
	

Η	μαθητεία	στην	Ιωνία	–	ανακάλυψη	του	κόσμου	με	τις	αισθήσεις:	

	

Ο	ποιητής	απευθύνει	επίκληση	προς	την	κόρη,	που	προσωποποιεί	τη	θάλασσα	
του	Αιγαίου.	Η	κόρη	είναι	πολύ	νέα	και	αθώα	και	ο	ποιητής	θέλει	να	την	αναλάβει	
στην	 πατρική	 του	 φροντίδα	 και	 να	 τη	 στείλει	 στην	 Ιωνία	 για	 να	 αποκτήσει	 εκεί	
εμπειρίες,	τα	βιώματα	και	τις	γνώσεις	που	θα	την	ωριμάσουν.	Πρέπει	να	πάει	εκεί,	
γιατί	η	Ιωνία	είναι	το	λίκνο	της	σκέψης	(φιλοσοφία)	και	της	τέχνης	(ποίηση),	και	ο	
ποιητής	 έχει	 δεσμούς	 με	 τον	 τόπο,	 συναισθηματικούς	 (γειτονεύει	 με	 τον	 τόπο	
καταγωγής	 του)	 και	 πνευματικούς	 (η	 προσωκρατική	 σκέψη	 συγγενεύει	 με	 την	
ποιητική	του	κοσμολογία).	Η	μεταμορφωμένη	σε	κόρη	θάλασσα	είναι	ο	συνδετικός	
κρίκος	που	φέρνει	σε	επαφή	τον	ποιητή	με	την	απέναντι	ακτή.	Είναι	η	θάλασσα	που	
συνδέεται	με	τη	ζωή	και	την	ποίησή	του.	Στην	πραγματικότητα,	ενσαρκώνει	την	ίδια	
την	 ποίησή	 του,	 η	 οποία	 εμπνέεται	 από	 τον	 πλούτο	 των	 βιωμάτων	 που	 αυτή	
υποβάλλει	και	των	ιστορικών	προσώπων	και	γεγονότων	που	ανακαλεί	η	παρουσία	
της.	 Το	 κορίτσι	 θα	σπουδάσει	 στην	 Ιωνία	στο	σχολείο	 της	φύσης,	 θα	ανακαλύψει	
τον	κόσμο	με	τις	αισθήσεις	και	θα	μάθει	τα	ονόματα	των	πραγμάτων,	πλασμένα	με	
λέξεις	 ελληνικές,	 πανάρχαιες	 και	 σύγχρονες,	 που	αποδεικνύουν	 τη	 δύναμη	 και	 τη	
συνέχεια	της	ελληνικής	γλώσσας.	
	
Το	θαύμα	του	ήλιου	–	αποκάλυψη	της	συνέχειας	με	το	αρχαίο	παρελθόν:	

	

Το	κορίτσι	θα	μυηθεί	στη	συνέχεια	στο	μυστήριο	του	φωτός,	γι’	αυτό	πρέπει	να	
βρεθεί	 στο	 «πυργάκι	 του	 φάρου»,	 ψηλά,	 ανάμεσα	 σε	 στεριά	 και	 θάλασσα,	 κάτω	
από	τον	εκτυφλωτικό	ήλιο	του	μεσημεριού,	που	μπορεί	να	προκαλέσει	 το	θαύμα.	
Είναι	 μια	 στιγμή	 ακαριαία	 και	 αποκαλυπτική,	 που	 θα	 αντιστρέψει	 τη	 ροή	 του	
χρόνου	 και	 θα	 δώσει	 στο	 κορίτσι	 τη	 δυνατότητα	 να	 επιστρέψει	 στην	 αρχή	 της	
δημιουργίας	 και	 να	 διαπιστώσει	 ότι	 η	 μοίρα	 δεν	 έχει	 ακόμα	 προδιαγράψει	 το	
μέλλον	και	μπορεί	να	ακυρωθεί.	Θα	μπορέσει	ακόμα	να	αφουγκραστεί	τη	φωνή	των	
προγόνων,	 καθώς	 συνεννοούνται	 μεταξύ	 τους	 στην	 ίδια	 γλώσσα	 από	 τις	 δυο	
πλευρές	 του	 Αιγαίου.	 Η	 επαφή	 ανάμεσά	 τους	 δε	 σταμάτησε	 ποτέ,	 μοιάζουν	 να	
επικοινωνούν	 ακόμα,	 και	 η	 σχέση	 αυτή	 επιβιώνει	 στο	 σύγχρονο	 ελληνισμό	 σαν	
ζωντανή	μνήμη.	Το	κορίτσι	θα	μπορέσει	λοιπόν	να	δει	τους	προγόνους	και	από	τα	
δυο	 μέρη	 να	 υψώνουν	 ακόμα	 τους	 πυρσούς	 της	 επικοινωνίας,	 διακινώντας	 ιδέες	
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και	ανοίγοντας	έτσι	δρόμους	για	τον	πολιτισμό.	Θα	μοιάζουν	σαν	να	«κρατούν	τον	
αέρα»,	ακινητοποιημένοι	μέσα	στο	χρόνο	και	αιώνιοι,	όπως	τα	αγάλματα.			
	
Αναβίωση	στιγμών	από	το	πρόσφατο	παρελθόν	της	Ιωνίας:	

	

Η	κόρη	θα	πρέπει	να	φορέσει	τώρα	τον	άσπρο	γιακά	και	την	κορδέλα	της	και	να	
γλιστρήσει	κρυφά	στη	Σμύρνη	να	μπει	σε	μια	εκκλησία	της,	για	να	μεταφέρει	στον	
ποιητή	κάτι	από	την	αίσθηση	των	παιδικών	χρόνων,	όταν	ακόμα	δεν	είχε	συμβεί	η	
καταστροφή	και	όταν	η	εκκλησία	αντιλαλούσε	από	τις	ψαλμωδίες	και	αντιφέγγιζε	
στον	 τρούλο	 το	 φως.	 Η	 ποίηση	 αντλεί	 τώρα	 από	 προσωπικές	 αναμνήσεις	 και	
εμπειρίες.	 Στρέφεται	 στο	 παρελθόν	 και	 ανακαλεί	 μνήμες	 αποσπασματικές,	 που	
έχουν	 εντυπωθεί	 σαν	αισθήσεις	 (ήχοι,	 σχήματα,	 χρώματα)	 και	 αισθήματα	 (πόνος,	
νοσταλγία).	 Είναι	 εικόνες	 που	αποτυπώνουν	παιδικά	 βιώματα	από	 την	 παράδοση	
της	ορθοδοξίας	(ψαλμωδίες,	κατανυκτική	ατμόσφαιρα	της	εκκλησίας),	ανακατεμένα	
με	 οδυνηρές	 ιστορικές	 μνήμες	 (καταστροφή	 της	 Σμύρνης	 και	 του	 μικρασιατικού	
ελληνισμού).	Φορτωμένη	πια	με	τόσες	εικόνες	και	εμπειρίες,	η	κοπέλα	θα	πρέπει	να	
γυρίσει	πάλι	 κοντά	στον	ποιητή.	Θα	 ξαναπεράσει	 τη	θάλασσα	αρμενίζοντας	πάνω	
στο	κύμα,	ενώ	στην	επιστροφή	της	θα	τη	συνοδεύει	ένας	ούριος	άνεμος.		
	
Το	ερωτικό	σμίξιμο	–	μύηση	στις	μυστικές	αλήθειες:	

	

Ο	ποιητής	θα	ήθελε	στο	τέλος	να	συνδεθεί	ερωτικά	με	την	κοπέλα,	που	θα	έχει	
επιστρέψει	 γεμάτη	ωριμότητα	 και	 γνώση	 έπειτα	 από	 όσα	 θα	 είδε	 και	 έζησε	 στην	
Ιωνία.	Ο	δεσμός	θα	είναι	τώρα	πιο	στενός,	από	σχέση	τρυφερότητας	και	αγάπης	θα	
γίνει	σχέση	αισθησιακή,	μια	άμεση	και	αποκαλυπτική	εμπειρία	που	θα	τον	μυήσει	
στην	 αλήθεια	 των	 θεϊκών	 χρησμών	 και	 στη	 μυστική	 σοφία	 του	 Ηράκλειτου.	 Στο	
σμίξιμο	αυτό	οι	ρόλοι	θα	αλλάξουν	και	ο	ποιητής	θα	μεταμορφωθεί	τώρα	ο	ίδιος	σε	
αθώο	 και	 ανίδεο,	 για	 να	 αρχίσει	 από	 την	 αρχή	 να	 συλλαβίζει	 τα	 πράγματα	 του	
κόσμου	και	να	συλλάβει	μέσω	του	έρωτα	τη	βαθύτερη	ουσία	της	κληρονομιάς	της	
Ιωνίας,	 όπως	 αυτή	 καταγράφεται	 στους	 αμφίσημους	 χρησμούς	 των	 θεών	 και	 στη	
μυστικιστική	φιλοσοφία	του	μεγάλου	φιλοσόφου	της	αρχαίας	Εφέσου.	Η	συμβολική	
αυτή	 ερωτική	 ένωση	υποδηλώνει	 την	 ολοκλήρωση	 του	ποιητή	 και	 της	 τέχνης	 του	
μέσα	από	την	αφομοίωση	του	ιωνικού	στοχασμού.	Η	θαλασσινή	κόρη,	σύμβολο	της	
ποιητικής	 δημιουργίας,	 γονιμοποιείται	 και	 ωριμάζει	 μέσα	 στον	 πλούτο	 αυτής	 της	
παράδοσης,	που	στα	όρια	του	μύθου	και	της	πραγματικότητας,	του	μυστικισμού	και	
της	ορθολογιστικής	σκέψης	έπλασε	έναν	κόσμο	ενιαίο	μέσα	από	την	αρμονία	των	
αντιθέσεών	 του	 και	 όπου	 η	 ύλη	 είναι	 ολοζώντανη	 και	 οι	 αισθήσεις	 κυρίαρχες.	 Ο	
ποιητής	συνδέει	την	ποίησή	του	με	την	παράδοση	αυτή,	που	αποτελεί	την	πηγή	της	
έμπνευσής	του,	γιατί	απηχεί	βιώματα	της	προσωπικής	του	ζωής	και	συγγενεύει	με	
την	προσωπική	του	αντίληψη	για	τον	κόσμο,	τη	ζωή	και	την	τέχνη.		

	
	

Σ υ ν ο λ ι κ ή 	 α π ο τ ί μ η σ η 	 τ ο υ 	 π ο ι ή μ α τ ο ς : 	
	
Στο	 ποίημα	 υπάρχουν	 πολλά	 από	 τα	 βασικά	 χαρακτηριστικά	 της	 ποίησης	 του	

Ελύτη:	 α.	 η	 αυστηρή	 δομή,	 β.	 ο	 κυρίαρχος	 ρόλος	 της	 προσωποποίησης	 που	
κινητοποιεί	 τις	 μεταμορφώσεις,	 γ.	 η	 συνειρμική	 σύνδεση	 των	 εικόνων	
(υπερρεαλιστικό	 στοιχείο),	 δ.	 ο	 ρόλος	 της	 φαντασίας	 και	 του	 ονείρου	
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(υπερρεαλιστικό	 στοιχείο),	 ε.	 η	 κατανόηση	 του	 κόσμου	 με	 τις	 αισθήσεις	
(υπερρεαλιστικό	στοιχείο).	Επανέρχονται,	επίσης,	τα	μοτίβα	του	φωτός,	του	νερού	
και	 του	 αέρα,	 το	 αισθησιακό	 και	 ερωτικό	 στοιχείο,	 η	 γυναικεία	 μορφή.	
Διακρίνονται,	 τέλος,	 τα	 στοιχεία	 της	 ποιητικής	 κοσμολογίας	 του	 ποιητή	 που	
συγγενεύουν	 με	 την	 προσωκρατική	 σκέψη:	 λατρεία	 του	 φωτός,	 κυριαρχία	 των	
αισθήσεων,	αρμονία	στη	σύνθεση	 των	αντιθέτων,	 ενότητα	μέσα	από	 την	ποικιλία	
των	μορφών,	ο	 έρωτας	ως	στοιχείο	που	συνέχει	 το	σύμπαν.	 Έτσι,	 το	ποίημα,	από	
άποψη	 ιδεών	 και	 τεχνικής,	 μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 ως	 ένα	 από	 τα	 πιο	
αντιπροσωπευτικά	του	συνολικού	έργου	του	Ελύτη.		

	
	

ΟΔΥΣΣΕΑΣ	ΕΛΥΤΗΣ	

ΜΙΚΡΗ	ΠΡΑΣΙΝΗ	ΘΑΛΑΣΣΑ	

Ο	ερωτικός	οργασμός	ποιητή	και	ποίησης	

και	ο	καρπός	δημιουργικής	αφομοίωσης	του	Ελληνικού	Πολιτισμού	

	

Το	1971,	που	κυκλοφορεί	η	συλλογή	του	Οδυσσέα	Ελύτη	«Το	Φωτόδεντρο	και	η	
Δέκατη	 Τέταρτη	 Ομορφιά»,	 ξέρουμε	 ήδη	 τα	 βασικά	 νήματα	 της	 ποιητικής	 του	
ιδιοφυΐας:	 Ήλιος,	 Θάλασσα,	 Φως,	 Αιγαίο,	 Έρωτας,	 ρωμαλέα	 ορμή	 και	 σφρίγος,	
αδιαπέραστη	 από	 το	 χρόνο	 νιότη	 και	 σαρωτική	 δύναμη,	 πίστη	 στο	 μεγαλείο	 της	
Πατρίδας,	 ελπίδα	 ανανέωσης	 και	 θαυμασμός	 για	 τα	 δώρα	 της	 Ιστορίας	 μας:	
Πολιτισμός	 και	 Παράδοση.	 Έτσι	 δε	 μας	 ξενίζει	 καθόλου	 ο	 τίτλος	 του	 ευαίσθητου	
ποιήματος:	 «Μικρή	 Πράσινη	 Θάλασσα».	 Το	 Αιγαίο	 είναι	 μικρή	 θάλασσα,	 αλλά	
τεράστια	πολιτισμική	κοιτίδα.	Το	πράσινο	χρώμα	φωτογραφίζει	τη	γόνιμη	ελληνική	
γη	και	η	θάλασσα,	στοιχείο	κεντρικό	στην	ποίηση	του	Ελύτη,	αποπνέει	συνειρμικά	
την	 αίσθηση	 της	 διαχρονικότητας	 και	 της	 αέναης	 κίνησης.	 Ο	 ποιητής	 συνενώνει	
λοιπόν	σε	τρεις	λέξεις	όλο	τον	ποιητικό	του	κόσμο·	Το	χώρο	που	μετακινείται	ο	ίδιος	
και	μετακινεί	τα	σύμβολά	του.	Στη	συλλογή	του	φωτός	που	ενώνεται	μ’	ένα	δέντρο	
και	«ντύνεται»	με	το	μυστικισμό	της	αρμονίας	των	Πυθαγορείων,	η	«Μικρή	Πράσινη	
Θάλασσα»	είναι	ένα	πραγματικό	κόσμημα.		

Ο	Ελύτης	κάνει	τον	ποιητικό	του	κόσμο	σύμβολο	και	μάλιστα	σύμβολο	13	ετών.	
Μια	 νεράιδα	 αναλαμβάνει	 τη	 μεταφυσική	 σχεδόν	 αφομοίωση	 γνώσεων	 και	
παραστάσεων	από	τη	γοητευτική	και	πολιτισμικά	καρποφόρα	ιωνική	σκέψη.	Και	σ’	
αυτό	το	σχολείο	τη	στέλνει	ο	 ίδιος	ο	ποιητής.	Είναι	δε	ο	προπομπός	της	δικής	του	
εσωτερικής	και	γνωστικής	γονιμοποίησης.	Εμπειρική	γνώση	μέσω	των	αισθήσεων,	
μεταφυσική	του	λαμπερού	φωτός	του	ήλιου,	ορθολογισμός	των	Ιώνων	φιλοσόφων,	
βυζαντινός	και	νεότερος	πολιτισμός,	είναι	τα	μαθήματα	της	κόρης.	Το	ταξίδι	της	στο	
«σχολείο»	του	χώρου	και	του	χρόνου	έχει	τη	σφραγίδα	της	ελληνικής	παράδοσης,	
έστω	 κι	 αν	 αυτή	 είναι	 αποσπασματική.	 Ο	 κηδεμόνας	 –	 Ελύτης	 περιμένει	 πίσω.	
Απρόσμενα,	 γίνεται	 εραστής	 και	 αποζητά	 την	 ερωτική	 συνεύρεση	 με	 το	 σύμβολό	
του.	 Ο	 ποιητής	 θέλει	 να	 ερωτοτροπήσει	 με	 την	 ποίηση.	 Σε	 μία	 στιγμή	 λοιπόν	
πνευματικού	 οργασμού,	 ονειρεύεται	 τη	 θέαση	 του	 μεγαλείου	 του	 Ελληνισμού,	
όπως	 αυτό	 παραδόθηκε	 από	 την	 Ιστορία,	 σαν	 αθάνατη	 παρακαταθήκη.	 Αυτή	 η	
μύηση	θα	είναι	ο	φρέσκος	χυμός	που	θα	ποτίσει	την	περαιτέρω	ποιητική	του	φωνή.	
Η	 ποίηση	 είναι	 έρωτας	 μυσταγωγίας	 για	 το	 δημιουργό.	 Μέσα	 του	 φωτίζεται	 η	
αλήθεια,	αποκαλύπτεται	το	«εγώ»	του,	αποκαθίσταται	σταθερά	η	αρμονία	σκέψης	
του,	 βιώνεται	 ουσιαστικά	 το	 περιεχόμενο	 μιας	 συλλογικότητας.	 Και	 ο	 Ελύτης	 δεν	
είναι	ποιητής	απομονωμένος.	Τοποθετεί	το	«εγώ»	του	μέσα	στο	«εμείς».	
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΒΙΒΛΙΟΥ	

(Η	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	ΤΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)	
	

1.	Γιατί	επιλέγει	ο	ποιητής	να	δώσει	στην	κόρη	–	Ποίηση	οντότητα	θαλασσινή;	

Ποιο	 είναι	 το	 δικό	 σας	 σχόλιο	 για	 την	 ηλικία	 της	Μικρής	 Πράσινης	 Θάλασσας;	

Ποια	είναι	εντέλει	η	σχέση	του	Ελύτη	με	την	ποίηση;		

Η	 ποίηση	 του	 Ελύτη	 έχει	 ιδιαίτερη	 σχέση	 με	 το	 τοπίο	 και	 τη	 θάλασσα	 του	
Αιγαίου.	 Η	 θάλασσα	 αποτελεί	 πηγή	 έμπνευσης	 του	 ποιητή,	 γιατί	 του	 υποβάλλει	
βιώματα	 της	 παιδικής	 του	 ζωής	 και	 ιστορικές	 μνήμες	 από	 τη	 μακραίωνη	 ζωή	 του	
ελληνισμού.	 Αναζητώντας	 τις	 πηγές	 του	 νεοελληνικού	 κόσμου,	 δεν	 μπορούσε	 να	
μην	τοποθετήσει	τη	θάλασσα	στο	κέντρο	του	ποιητικού	του	οράματος.	Η	φύση	του	
Αιγαίου,	με	την	ομορφιά,	την	αρμονία	και	την	ισορροπία	της,	είναι	το	σύμβολο	της	
ελληνικότητας,	και	ο	ποιητής	τη	συνδέει	με	τη	μοίρα	του	ελληνισμού.	Από	την	άλλη	
πλευρά,	 η	 θάλασσα	 είναι	 επίσης	 μια	 θελκτική	 και	 ασύλληπτη	 δύναμη	 με	
χαρακτηριστικό	 της	 την	 αέναη	 κίνηση,	 με	 την	 οποία	 η	 σχέση	 του	 ποιητή	 είναι	
σχεδόν	 ερωτική,	 μυστικιστική.	 Η	 κόρη	 –	 Ποίηση	 έχει,	 επομένως,	 οντότητα	
θαλασσινή,	 γιατί	 και	η	 τέχνη	 του	Ελύτη	είναι	δεμένη	με	 τη	θάλασσα	του	Αιγαίου,	
από	την	οποία	αντλεί	την	έμπνευση.	

Η	 Μικρή	 Πράσινη	 Θάλασσα	 είναι	 «δεκατριώ	 χρονώ».	 Η	 θαλασσινή	 κόρη	
βρίσκεται	στην	ηλικία	της	πρώτης	εφηβείας,	είναι	μικρή	και	άγουρη.	Ενώ	μέσα	της	
αρχίζει	να	ξυπνά	ο	ερωτισμός,	ζει	ακόμα	σε	μια	παραδείσια	αθωότητα.	Είναι	λοιπόν	
η	 ηλικία	 της	 κατάλληλη	 να	 μάθει	 και	 να	 γνωρίσει	 πράγματα,	 να	 πλουτίσει	 σε	
αισθήσεις,	βιώματα	και	γνώσεις,	ώστε	στο	τέλος	να	μυήσει	ερωτικά	τον	ποιητή	σε	
όλον	αυτόν	τον	πλούτο	που	σχετίζεται	με	την	παράδοση	της	Ιωνίας.	Έχει	επίσης	την	
ηλικία	 που	 έχουν	 και	 οι	 άλλες	 γυναικείες	 παρουσίες	 στην	 ποίηση	 του	 Ελύτη,	 οι	
οποίες	 εμφανίζονται	 σαν	 αγγελιαφόροι	 που	 μεταφέρουν	 μηνύματα	 από	 άλλους	
κόσμους.	Και	η	θαλασσινή	κόρη,	όπως	τη	φαντάζεται	ο	ποιητής,	έχει	σαν	έργο	της	
να	 μεταφέρει	 εικόνες	 και	 γνώσεις	 από	 έναν	 ιδανικό	 κόσμο,	 αυτόν	 της	 χαμένης	
Ιωνίας,	που	παραμένει	μόνο	στο	όνειρο	του	ποιητή.		

Η	 σχέση	 του	 Ελύτη	 	 με	 την	 ποίηση	 είναι	 μια	 σχέση	 ερωτική.	 Η	 ποίηση	 του	
μεταδίδει	 μια	 βαθιά,	 σχεδόν	 ερωτική	 συγκίνηση	 και	 τον	 μεταφέρει	 σε	 μια	 άλλη	
πραγματικότητα,	γεμάτη	από	το	φως	και	το	όραμα	της	θάλασσας	του	Αιγαίου.	

	
2.	 Η	 προσέγγιση	 του	 κόσμου	 με	 τις	 αισθήσεις	 πραγματοποιείται	 μέσα	 στο	

ποίημα	με	ανάλογες	εικόνες.	Ποιες	είναι	αυτές;		

Οι	 εικόνες	 του	 Ελύτη	 έχουν	 δύναμη	 και	 παραστατικότητα	 και	 μπορούν	 να	
ακινητοποιούν	το	στιγμιαίο.	Είναι	επίσης	αισθησιακές,	γιατί	ο	ποιητής	προσεγγίζει	
τον	κόσμο	με	τις	αισθήσεις.	Οι	εικόνες	του	ποιήματος	αναφέρονται	σχεδόν	σε	όλες	
τις	αισθήσεις.	Υπάρχουν	εικόνες	οπτικές	(«Μικρή	Πράσινη	Θάλασσα»,	«Στο	πυργάκι	
του	 φάρου	 το	 καταμεσήμερο»,	 «Να	 γυρίσεις	 τον	 ήλιο»,	 «Από	 λόφο	 σε	 λόφο	
συνεννοούνται»,	 «Με	 τον	 άσπρο	 γιακά	 και	 την	 κορδέλα»,	 «Να	 μπεις	 απ’	 το	
παράθυρο	στη	Σμύρνη»,	«Να	μου	αντιγράψεις	τις	αντιφεγγιές	στην	οροφή»,	«Κύμα	
το	 κύμα	 να	 γυρίσεις	 πίσω»),	 ακουστικές	 («Ν’	 ακούσεις	 πώς	 από	 λόφο	 σε	 λόφο	
συνεννοούνται»,	 «Από	 τα	 Κυριελέησον	 και	 τα	 Δόξα	 Σοι»),	απτικές	 («που	 κρατούν	
τον	 αέρα	 σαν	 αγάλματα»,	 «να	 βρίσκω	 στην	 αγκαλιά	 σου	 κομμάτια	 πέτρες»)	 και	
εικόνες	που	απευθύνονται	στη	γεύση	και	στην	όσφρηση	(«να	μάθεις	μανταρίνι	και	
άψινθο»).	
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Μ Ε ΡΟ Σ 	 Ε ΝΑ ΤΟ 	

Μί λ τ ο ς 	 Σ α χ τ ο ύ ρ η ς 	 “ Ο 	 Ε λ ε γ κ τ ή ς ” 	
	

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ 	 Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ 	 Σ Τ Α 	 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α 	 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 	

Κ Α Ι 	 Τ Η Ν 	 Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 	 Τ Ο Υ 	 Μ Ι Λ Τ Ο Υ 	 Σ Α Χ Τ Ο Υ Ρ Η 	

	

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ:	

	

 Ο	 Μίλτος	 Σαχτούρης	 γεννήθηκε	 το	 1919	 στην	 Αθήνα	 και	 πέθανε	 εκεί	 το	 2005.	
Καταγόταν	 από	 εύπορη	 οικογένεια	 της	 Αργολίδας	 και	 ο	 πατέρας	 του	 ήταν	
δικαστικός.	Σταθερή	προσδοκία	του	οικογενειακού	του	περιβάλλοντος	ήταν	ο	ίδιος	
να	συνεχίσει	την	καριέρα	του	πατέρα	του	στη	νομική	επιστήμη.	Ο	Σαχτούρης	όμως	
έδειξε	από	νωρίς	ότι	δεν	ήταν	διατεθειμένος	να	ασχοληθεί	με	το	επάγγελμα	του	

πατέρα	του.	Έτσι	μόλις	εκείνος	πέθανε	(1939),	παράτησε	τη	νομική	σχολή	(όπου	είχε	
γραφτεί	 δύο	 χρόνια	 νωρίτερα)	 και	 αφοσιώθηκε	 στη	 λογοτεχνική	 παραγωγή	 με	
αποκλειστικό	προσανατολισμό	στην	ποίηση.	

 Πρόκειται	 για	 έναν	 άνθρωπο	 κάπως	 ιδιαίτερο	 και	 μοναχικό.	 Απόδειξη	 ότι	 δεν	
παντρεύτηκε	ποτέ	και	δεν	έκανε	οικογένεια.	Επίσης,	δεν	εργάστηκε	ποτέ	του	κι	έτσι	
έζησε	 στη	 φτώχεια	 και	 τη	 στέρηση.	 Ευτυχώς,	 η	 οικογενειακή	 περιουσία	 του	
εξασφάλιζε,	 τουλάχιστον,	 τα	 εντελώς	 απαραίτητα	 για	 τη	 διαβίωσή	 του.	 Είχε	
φιλάσθενο	οργανισμό,	αν	και	το	παρουσιαστικό	του	ήταν	ατόμου	σωματώδους	και	
αθλητικού.	 Εντούτοις,	 η	 αδύναμη	 φύση	 του	 τον	 ανάγκαζε	 να	 επισκέπτεται	 συχνά	
γιατρούς,	ενώ	στην	περίοδο	της	Κατοχής	μόλις	γλίτωσε	το	θάνατο	από	φυματίωση.	
Ίσως	οι	δυσκολίες	αυτές	να	επηρέασαν	τελικά	και	το	χαρακτήρα	της	ποιητικής	του	

φωνής.	
 Ο	 Μίλτος	 Σαχτούρης	 διατρέχει	 με	 τη	 ζωή	 του	 ολόκληρο	 τον	 20ο	 αιώνα.	
Παρακολουθεί	 όλα	 τα	 σημαντικά	 γεγονότα	 που	 σημάδεψαν	 την	 Ελλάδα	 και	 τον	
κόσμο	 (μικρασιατική	 καταστροφή,	 Β΄	 Παγκόσμιος	 πόλεμος,	 Κατοχή,	 Εμφύλιος	
πόλεμος,	 πολιτική	 καταπίεση	 και	 διχασμός	 των	 Ελλήνων,	 δικτατορία	 των	
συνταγματαρχών,	 επικίνδυνη	 ισορροπία	 του	 ψυχρού	 πολέμου)	 και	 βιώνει	 τις	
απογοητεύσεις	 του	 απλού	 ανθρώπου	 για	 έναν	 κόσμο	 καλύτερο	 και	 δικαιότερο.	
Παρ’	όλο	λοιπόν	που	ο	20ος	αιώνας	είναι	από	μία	άποψη	ένα	«ορυχείο»	αισιοδοξίας,	
κυρίως	 λόγω	 της	 τεχνολογικής	 προόδου	 και	 της	 βελτίωσης	 του	 βιοτικού	 επιπέδου	
των	ανθρώπινων	κοινωνιών,	για	το	Σαχτούρη	εκείνο	που	δεσπόζει	στη	σκέψη	του	
είναι	 οι	 συσσωρευμένες	 πίκρες	 και	 απογοητεύσεις	 από	 τις	 αποτυχίες	 του	

ανθρώπινου	 είδους	 και	 αυτές	 διαμορφώνουν	 τον	ψυχισμό	 και	 τον	ποιητικό	 του	

λόγο.	

 Ο	 ίδιος	 δεν	 αναμείχθηκε	 ποτέ	 ενεργά	 στα	 κοινωνικά	 και	 πολιτικά	 δρώμενα	 της	

εποχής	 του.	 Ήσυχος	 και	 μοναχικός,	 παρατηρεί	 τον	 κόσμο	 από	 ένα	 «ποιητικό»	
παράθυρο.	Η	πικρή	γεύση	και	η	απαισιοδοξία	που	αποπνέει	η	ποίησή	 του	είναι	
κυρίως	αποτέλεσματα	της	οπτικής	γωνίας	από	την	οποία	αντικρίζει	τον	κόσμο	και	

οπωσδήποτε	 όχι	 άσχετα	 με	 τα	 προσωπικά	 του	 προβλήματα.	 Ο	 Σαχτούρης	 όμως,	
πάνω	απ’	όλα	είναι	ένας	μεγάλος	τεχνίτης	της	γραφής,	ένας	εμπνευσμένος	ποιητής,	
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που	τίμησε	επάξια	το	λογοτεχνικό	λόγο	και	ήταν	διαρκώς	παρών	(για	πάνω	από	50	
χρόνια	 ποιητικής	 παραγωγής),	 αν	 και	δεν	 είναι	 ιδιαίτερα	 πολυγράφος.	 Επιπλέον,	
ακολουθώντας	 τη	μοναχική	 του	 ιδιοσυγκρασία,	δεν	 ενέδωσε	ποτέ	στις	«σειρήνες»	
της	δημοσιότητας,	αλλά	έφυγε	απλά	και	ήσυχα,	αφήνοντας	όμως	πίσω	του	ένα	έργο	
ιδιαίτερα	αξιόλογο.						
	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΗΣ	ΠΟΙΗΣΗΣ	ΤΟΥ:	

	

 Η	ποίηση	του	Σαχτούρη	δεν	είναι	αισιόδοξη,	δεν	είναι	ελληνοκεντρική,	δεν	είναι	

καταπραϋντική,	 δεν	 έχει	 κοινωνικό	 χαρακτήρα,	 δεν	 είναι	 «ευχάριστη»	 με	 την	

τρέχουσα	έννοια,	δεν	είναι	εύληπτη.	Είναι	μια	δύσκολη	ποίηση,	με	πολλή	πίκρα	κι	

ένα	αμυδρό,	δυσδιάκριτο	φως	ελπίδας.	

 Ο	 Σαχτούρης	 δεν	 αποδέχεται	 την	 πραγματικότητα	 όπως	 είναι,	 αλλά	 ούτε	 και	

απευθύνει	προσκλητήριο	για	ανατροπή	της.	Εν	ολίγοις	δηλαδή,	απλώς	εκφράζει	

το	παράπονο	της	απογοήτευσής	του	μέσα	από	τον	ποιητικό	λόγο.	

 Από	τεχνική	άποψη,	η	ποίησή	του	είναι	υπερρεαλιστική,	εικονιστική,	παράλογη	και	
εξπρεσιονιστική	(αποβλέπει	δηλαδή	στην	έκφραση	του	καθαρά	υποκειμενικού	και	
στην	 προβολή	 έντονων	 συγκινησιακών	 καταστάσεων).	 Ο	 λόγος	 του	 θυμίζει	 την	
κυβιστική	ζωγραφική.	Περιλαμβάνει	σχήματα	παραμορφωμένα,	χρώματα	δυνατά	
και	 με	 σκληρά	 περιγράμματα,	 συνδυασμούς	 αιφνιδιαστικούς	 και	 μια	 έκφραση	

ταραγμένης	ψυχής,	η	οποία	όμως	παραδόξως	έχει	τον	απόλυτο	έλεγχο.	

 Ο	 Σαχτούρης	 συνθέτει	 σχεδόν	 πάντα	μικρά	 ποιήματα	 (της	 μιας	 σελίδας).	 Η	 δομή	
τους	 ακολουθεί	 συνήθως	 ένα	 τριμερές	 σχήμα:	 εμπειρική	 αφορμή,	

μετασχηματισμός	της	εμπειριάς	αυτής	σε	ποιητική	φαντασίωση	και	ολοκλήρωση	–	

τελική	 παραγωγή	 της	 ποιητικής	 εμπειρίας.	 Έτσι	 τα	 σταθερά	 δομικά	 στοιχεία	 των	
έργων	του	είναι:	μια	ιστορία	–	μήνυμα,	η	σκηνική	διάρθρωση	και	η	ιδεοπλαστική	
εικόνα,	η	εικόνα	δηλαδή	που	εκφράζει	μια	ιδέα.	

 Το	 ποιητικό	 σύστημα	 του	 Σαχτούρη	 μοιάζει	 με	 ανεστραμμένη	 πυραμίδα.	 Στη	
στενεμένη	βάση	βρίσκονται	 τα	πράγματα	και	η	πιστή	αναπαράστασή	 τους.	 Στον	

ενδιάμεσο	 κορμό	 σχηματίζονται	 οι	 ιδέες	 που	 τα	 εκφράζουν.	 Τέλος,	 στη	

διευρυμένη	 επιφάνεια	 παρουσιάζεται	 ο	 τόπος	 της	 σκηνικής	 δράσης,	 όπου	

υπάρχουν	τα	σύμβολα	και	η	σημασιοδοτική	τους	λειτουργία.	

	
Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ε Σ 	 Σ ΗΜ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 	

	
Η	ζωή	του	Μίλτου	Σαχτούρη:	

Ο	Μίλτος	Σαχτούρης	είναι	ένας	ποιητής	του	20ου	αιώνα.	Ζει	ακόμα.	Γεννήθηκε	
στην	 Αθήνα	 το	 1919	 και	 στην	 Αθήνα	 ζει	 από	 τότε.	 Δεν	 παντρεύτηκε	 ποτέ	 και	 δεν	
έκανε	οικογένεια.		

Είναι	 άμεσος	 απόγονος	 του	 ναυάρχου	 –	 πολέμαρχου	 του	 αγώνα	 του	 ’21	
Γεωργίου	 Σαχτούρη	 από	 την	 Ύδρα.	 Οι	 πρόγονοί	 του	 ήταν	 πλούσιοι	 γαιοκτήμονες	
στην	Αργολίδα,	 ενώ	ο	πατέρας	 του	ήταν	δικαστικός	 και	ήθελε	 να	 γίνει	 ο	 γιος	 του	
νομικός	κι	έκανε	ό,τι	μπορούσε	για	να	το	πετύχει,	αλλά	δεν	τα	κατάφερε.	Ο	ποιητής	



 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 217	

γράφτηκε	στη	νομική	σχολή	το	1937,	αλλά	τα	παράτησε	αμέσως	μετά	το	θάνατο	του	
πατέρα	του	το	1939	και	αφοσιώθηκε	στη	λογοτεχνική	παραγωγή.	Τότε	έγραψε	την	
πρώτη	 του	ποιητική	συλλογή	 (Η	μουσική	 των	νησιών),	η	οποία	δεν	 του	άρεσε	και	
την	έκαψε	κυριολεκτικά.		

Στην	Κατοχή	 (1941	–	1944)	πέρασε	δύσκολα	και	μόλις	 γλίτωσε	 το	θάνατο	από	
φυματίωση.	Έκανε	τη	στρατιωτική	του	θητεία	το	1949	–	1951	και	έκτοτε	ιδιώτευσε.	
Ουδέποτε	μπλέχτηκε	στα	κοινωνικά	και	πολιτικά	δρώμενα	της	εποχής	του.		

Είχε	 αρκετή	 περιουσία,	 αλλά	 την	 ξόδεψε	 είτε	 σε	 γιατρούς	 είτε	 με	 άλλους	
τρόπους.	Δεν	εργάστηκε	ποτέ	του	κι	έτσι	έζησε	στη	φτώχεια	και	τη	στέρηση.	Είχε	το	
παρουσιαστικό	σωματώδους	και	αθλητικού	τύπου,	αλλά	στην	πραγματικότητα	ήταν	
πάντα	 φιλάσθενος.	 Ίσως	 αυτό	 να	 επηρέασε	 και	 τη	 στάση	 του	 απέναντι	 στη	 ζωή.	
Πάντως	γνωρίστηκε	και	σχετίστηκε	με	πολλούς	επώνυμους	σύγχρονούς	του	ποιητές	
και	γενικότερα	πνευματικούς	ανθρώπους	που	τον	βοήθησαν	ποικιλοτρόπως.		

Οι	ποιητικές	του	συλλογές	από	το	1941	έως	το	1971	επανεκδόθηκαν	σ’	ένα	τόμο	
το	1971.	Έκτοτε	έγραψε	και	εξέδωσε	αρκετές	άλλες,	ενώ	δύο	φορές	(1987	και	1995)	
βραβεύτηκε	από	την	πολιτεία.		
	
Η	εποχή	του:	

Η	εποχή	που	 έζησε	 –	 και	 ζει	 –	 ο	Μίλτος	 Σαχτούρης	 είναι	 ολόκληρος	σχεδόν	ο	
20ος	 αιώνας.	 Βίωσε	 όλες	 τις	 ανατροπές	 αυτού	 του	 αιώνα:	 την	 πίκρα	 της	
μικρασιατικής	 καταστροφής,	 το	 φοβερό	 σφαγείο	 που	 ήταν	 ο	 Β΄	 Παγκόσμιος	
πόλεμος,	 την	 Κατοχή,	 την	 αδελφοκτόνο	 σύγκρουση	 του	 Εμφυλίου,	 την	 εσωτερική	
πολιτική	 καταπίεση,	 τη	 δικτατορία	 των	 συνταγματαρχών,	 την	 ατμόσφαιρα	 του	
λεγόμενου	 ψυχρού	 πολέμου	 στις	 διεθνείς	 σχέσεις,	 τις	 απογοητεύσεις	 για	 ένα	
δικαιότερο	κόσμο	για	όλους	τους	λαούς	και	όλους	τους	ανθρώπους.	Και,	παρ’	όλο	
που	 μέσα	 σ’	 όλα	 αυτά	 η	 ανθρωπότητα	 έκανε	 τεράστια	 βήματα	 μπροστά	 σ’	 ό,τι	
αφορά	 την	 αντιμετώπιση	 των	 πολέμων,	 της	 πείνας	 και	 των	 ασθενειών	 (με	 τα	
τεράστια	 –	 παράλληλα	 –	 τεχνολογικά	 άλματα	 που	 όλοι	 γνωρίζουμε),	 για	 το	
Σαχτούρη	 είναι	 οι	 σωρευμένες	 πίκρες	 και	 απογοητεύσεις	 από	 τις	 αποτυχίες	 του	
ανθρώπινου	 είδους	 που	 του	 μένουν	 και	 του	 διαμορφώνουν	 τον	ψυχισμό	 του	 και	
τον	 ποιητικό	 του	 λόγο.	Μια	 εποχή,	 όπως	 ο	 20ος	 αιώνας,	 που	 για	 άλλους	 ίσως	 θα	
αποτελούσε	 ορυχείο	 αισιοδοξίας,	 για	 το	 Σαχτούρη	 στάθηκε	 απόδειξη	 του	 πόσο	
αδιόρθωτος	είναι	ο	άνθρωπος	και	πόσο	μαύρο	είναι	 το	παρόν	και	 το	μέλλον	 του.	
«Οι	 άνθρωποι	 εδώ	 γενήκαν	 όλοι	 ένα	 με	 την	 πέτρα»,	 λέει	 κάπου.	 Και	 να	 σκεφτεί	
κανείς	 ότι	 η	 τέτοια	 σύλληψη	 και	 κατανόηση	 της	 εποχής	 του	 και	 του	 κόσμου	 δεν	
προέρχεται	από	εντελώς	προσωπική	εμπλοκή	του	ποιητή	μας	στα	δρώμενα	–	άρα	
και	στις	επιπτώσεις	–	της	 ιστορίας.	Ο	 ίδιος,	κατά	κανόνα,	 ιδιωτεύει	και	παρατηρεί	
τον	 κόσμο	 από	 ένα	 «ποιητικό»	 παράθυρο·	 και	 βέβαια	 έχει	 κάθε	 δικαίωμα	 να	 το	
κάνει.	 Πάντως,	 είναι	 πολύ	 δύσκολο	 να	αιτιολογηθεί	 η	 ποιητική	 του	παραγωγή	με	
βάση	τα	«κατορθώματα»	της	εποχής	του,	θετικά	ή	αρνητικά.	Είναι	η	ειδική	θέαση	
του	 κόσμου	 που	 διάλεξε,	 το	 συγκεκριμένο	 πόστο	 που	 στέκεται,	 η	 ματιά	 που	
διαθέτει,	 είναι,	 τέλος,	 η	 ιδιοσυγκρασία	 του	 που	 μπορούν	 να	 βοηθήσουν	 στην	
κατανόηση	της	ποίησής	του	κι	όχι	η	εποχή	του.	Η	εποχή	του	–	ο	20ος	αιώνας	–	του	
παρέχει	 τα	 χρώματα,	 τις	 λέξεις,	 τις	 εικόνες,	 τις	 συνθήκες.	 Η	 ψυχή	 του	 τού	
προμηθεύει	τη	«στάση»,	τη	διάθεση,	το	άρωμα.	Ο	Σαχτούρης	όμως,	πάνω	απ’	όλα	
και	 πέρα	 από	 όσα	 του	 παρέχουν	 η	 εποχή	 του	 και	 τα	 εργαλεία	 του,	 είναι	 ένας	
μεγάλος	τεχνίτης,	ένας	μάγος	του	λόγου,	ένας	προικισμένος	ποιητής.	Και	εμείς	αυτό	
κρατούμε.			
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Το	έργο	του:	

Όλο	το	έργο	του	Μίλτου	Σαχτούρη	είναι	ποιητικό.	Αποτελείται	από	αυτοτελείς	
εκδόσεις	και	ένα	συγκεντρωτικό	τόμο	(1977).	Πιο	συγκεκριμένα:	Ποιήματα	(1945	–	
1971),	 Χρωμοτραύματα,	 Όταν	 σας	 μιλώ,	 Εκτοπλάσματα,	 Καταβύθιση,	 Έκτοτε,	
Ανάποδα	γυρίσαν	τα	ρολόγια.		

Όπως	παρατηρεί	κανείς,	ο	ποιητής	μας	είναι	διαρκώς	παρών	(για	πάνω	από	50	
χρόνια)	 στο	 πεδίο	 της	 ποιητικής	 παραγωγής,	 αν	 και	 δεν	 είναι	 ιδιαίτερα	
πολυγράφος.	Για	την	ποιητική	του	συλλογή	Εκτοπλάσματα	βραβεύτηκε	το	1987	με	
το	Πρώτο	Κρατικό	Βραβείο	Ποίησης.	Το	έργο	του	έχει	απασχολήσει	επανειλημμένα	
–	 είτε	 με	αφιερώματα	περιοδικών	 και	 συμποσίων	 είτε	ανεξάρτητες	 μελέτες	 –	 την	
ελληνική	λογοτεχνική	κριτική	και	μεγάλο	μέρος	του	έχει	μεταφραστεί	και	σε	ξένες	
γλώσσες.		

Παρά	το	γεγονός	ότι	δεν	επέτρεψε	στον	εαυτό	του	να	ενδώσει	στις	σειρήνες	της	
δημοσιότητας	 και	 να	 μετατραπεί	 σε	 τηλεοπτική	 «βεντέτα»,	 εντούτοις	 υπάρχει	
αρκετό	οπτικοακουστικό	υλικό	που	αισθητοποιεί	την	ποίησή	του	και	ικανοποιεί	την	
περιέργεια	του	σύγχρονου	αναγνώστη	–	θεατή	για	γνωριμία	με	τον	ποιητή.		
	
Η	ποίηση	και	η	ποιητική	του:	

Πρέπει	να	πούμε	ευθύς	εξαρχής	ότι	η	ποίηση	του	Σαχτούρη	δεν	είναι	αισιόδοξη,	
δεν	είναι	ελληνολατρική,	δεν	είναι	καταπραϋντική,	δεν	έχει	κοινωνικό	χαρακτήρα,	
δεν	 είναι	 «ευχάριστη»	 με	 την	 τρέχουσα	 έννοια,	 δεν	 είναι	 εύληπτη.	 Είναι	 μια	
δύσκολη	ποίηση,	με	πολλή	πίκρα	κι	ένα	αμυδρό,	δυσδιάκριτο	φως	ελπίδας.		

Ο	 Σαχτούρης	 δεν	 αποδέχεται	 την	 πραγματικότητα	 όπως	 είναι	 αλλά	 ούτε	 και	
απευθύνει	προσκλητήριο	για	ανατροπή	της.		

Από	τεχνική	άποψη	η	ποίησή	του	είναι	υπερρεαλιστική,	εικονιστική,	παράλογη	
και	εξπρεσιονιστική.	Από	άποψη	φόρμας	θυμίζει	την	κυβιστική	ζωγραφική:	σχήματα	
παραμορφωμένα,	 χρώματα	 δυνατά	 και	 με	 σκληρά	 περιγράμματα,	 συνδυασμοί	
αιφνιδιαστικοί,	μια	έκφραση	ταραγμένης	ψυχής	αλλά	απόλυτο	έλεγχο.		

Τα	 σύμβολα	 του	 Σαχτούρη	 προέρχονται	 από	 τα	 στοιχεία	 της	 φύσης	 και	 της	
τεχνικής,	αλλά	είναι	παραμορφωμένα,	λειτουργικά	και	εικονιστικά:	άνθρωποι,	ζώα,	
μηχανές.	Ξεκινά	από	ένα	«πανάρχαιο	αιωνόβιο	όνειρο»	και	αναζητεί	ένα	«γαλανό	
παράθυρο».	 Δυστυχώς,	 ενδιάμεσα	 μεσολαβεί	 το	 «χάος»	 που	 λέγεται	
πραγματικότητα	 ή	 ψυχή	 του	 ανθρώπου	 («κάτι	 επικίνδυνα	 κομμάτια	 χάος	 είναι	 η	
ψυχή	μου»).	Κι	ο	ποιητής;	Ποιος	είναι	ο	ρόλος	του;	«Το	ένα	του	χέρι	είναι	σβηστό,	
στο	άλλο	κρατάει	ένα	κάρβουνο	αναμμένο».	Ελπίζει;	Ναι,	μας	λέει,	«κι	εγώ	πελιδνός	
ποιητής	…	κάποτε	θα	περπατήσω	επί	των	υδάτων	όπως	ο	Ιησούς	Χριστός».	

Ο	Σαχτούρης	κατασκευάζει	σχεδόν	πάντα	μικρά	ποιήματα,	της	μιας	σελίδας.	Η	
δομή	τους	ακολουθεί	συνήθως	το	σχήμα:	εμπειρική	αφορμή,	μετασχηματισμός	της	
εμπειρίας	αυτής	σε	ποιητική	φαντασίωση	και	ολοκλήρωση	–	τελική	παραγωγή	της	
ποιητικής	 εμπειρίας.	 Έτσι,	 τα	 σταθερά	 δομικά	 στοιχεία	 είναι:	 μια	 ιστορία	 –	
μήνυμα,	η	σκηνική	διάρθρωση	και	η	 ιδεοπλαστική	εικόνα,	η	εικόνα	δηλαδή	που	
εκφράζει	 μια	 ιδέα.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 «το	 σύστημα	 του	 Σαχτούρη	 μοιάζει	 με	
ανεστραμμένη	πυραμίδα:	Στη	στενεμένη	βάση,	η	οποία	αντιπροσωπεύει	το	σκληρό	
πυρήνα	 της	 ποιητικής	 σύνθεσης,	 βρίσκονται	 τα	 πράγματα	 και	 η	 πιστή	
αναπαράστασή	 τους.	 Στον	 ενδιάμεσο	 κορμό	 σχηματίζονται	 οι	 ιδέες	 που	 τα	
εκφράζουν.	 Και	 στη	 διευρυμένη	 επιφάνεια	 της	 κορυφής,	 που	 είναι	 ο	 τόπος	 της	
σκηνικής	δράσης,	υπάρχουν	τα	σύμβολα	και	η	σημασιοδοτική	τους	λειτουργία».	
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Αναφέραμε	 ήδη	 πιο	 πάνω	 ότι	 από	 άποψη	 ποιητικής	 καταγωγής	 ο	 Σαχτούρης	
είναι	υπερρεαλιστής	(ή,	μάλλον,	νεοϋπερρεαλιστής)	και	εικονιστής.	Εντούτοις,	μέσα	
στο	λογοτεχνικό	ποιητικό	τοπίο	του	20ου	αιώνα	ο	Σαχτούρης	κατέχει	μία	ξεχωριστή	
θέση:	 έχει	 κατακτήσει	 ένα	 δικό	 του	 μοναδικό	 χώρο,	 τον	 οποίο	 η	 κριτική	 δεν	 έχει	
ακόμα	χαρακτηρίσει.	Είναι	κι	αυτό	δείγμα	της	μεγάλης	αμηχανίας	στην	οποία	έχει	
εμβάλει	τους	κριτικούς	του,	όπως,	άλλωστε,	και	το	αναγνωστικό	του	κοινό.		

	
	

« Ο 	 Ε λ ε γ κ τ ή ς » 	

	
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

1.	Ο	ελεγκτής:	η	 χρήση	 προσηγορικών	 ονομάτων	 για	 τιτλοφόρηση	 των	 ποιημάτων	
του	 Σαχτούρη	 είναι	 πολύ	 συνήθης,	 όπως	 ο	 ληστής,	 οι	 εραστές,	 οι	
καβαλάρηδες,	ο	σωτήρας	κ.α.	Επίσης	συχνά	είναι	τα	επαγγελματικά	
προσηγορικά,	 όπως	 οι	 ποιμένες,	 ο	 προφήτης,	 ο	 άγιος,	 ο	 ποιητής,	 ο	
άρχοντας,	 ο	 στρατιώτης,	 ο	 συλλέκτης	 κ.α.	 Η	 χρήση	 αυτών	 των	
έναρθρων	 προσηγορικών	 χρησιμεύει	 για	 να	 «στηθεί»	 μια	 αρχικά	
ρεαλιστική	 ατμόσφαιρα,	 η	 οποία	 μέλλει	 –	 στη	 συνέχεια	 του	
ποιήματος	–	να	υπερκεραστεί	με	αιφνιδιασμό.		

2.	μπαξές:	 τούρκικη	λέξη	με	ποιητικό	ήθος.	Λειτουργεί	αποδοτικότερα	από	την	
αντίστοιχη	ελληνική	λέξη	κήπος.	

3.	 αίμα,	 ουρανός,	 χιόνι,	 σχοινιά,	 αστέρια:	 λέξεις	 με	 (ψευδο)ρεαλιστικό	
περιεχόμενο,	 που	 γρήγορα	 θα	 αποκτήσουν	 τη	 μεταφορική	 τους	
σημασία.	

4.	 εγώ	 κληρονόμος	 πουλιών:	 φράση	 που	 μας	 θυμίζει	 κομπασμό	 πλούσιου	
απογόνου	 ενδόξων	 προγόνων·	 φυσικά,	 εδώ	 έχει	 μεταφορική	
σημασία.		

	
Η	ΔΟΜΗ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

Το	 ποίημα	 απαρτίζεται	 από	 τρεις	 ενότητες	 –	 σκηνές,	 που	 μπορούμε	 να	 τις	
χαρακτηρίσουμε	 ιδεοπλαστικές,	 αφού	 καθεμιά	 περιέχει	 μια	 εικόνα	 και	 την	 ιδέα	
της.	Δηλαδή,	με	την	εικόνα	(ζωγραφιά)	δηλώνεται	άμεσα	και	η	ιδέα	που	εκφράζει.	

Στην	 α΄	 ενότητα	 (στ.	 1	 –	 3)	 έχουμε	 ένα	 μικρό	 ζωγραφικό	 πίνακα·	 ο	 ουρανός	
εικονίζεται	ως	κήπος	γεμάτος	αίματα	και	κάπου	στη	γωνιά	ή	ανάμεσα	στα	αίματα	
υπάρχει	λίγο	χιόνι.	Το	κόκκινο	του	αίματος	θυμίζει	το	κακό,	ενώ	το	λευκό	ανακαλεί	
συνειρμικά	την	αθωότητα.		

Στη	β΄	 ενότητα	 (στ.	 4	 –	 6)	 έχουμε	 μια	 σκηνή	 όπου	 εισβάλλει	 το	 παράλογο.	 Ο	
«ελεγκτής»	 προετοιμάζεται	 για	 την	 περίεργη	 αποστολή	 του.	 Ο	 έλεγχος	 των	
αστεριών	μας	μεταφέρει	σ’	ένα	«άλλο»	επίπεδο,	άρα	κι	ο	ελεγκτής	είναι	ένα	«άλλο»	
επάγγελμα:	ασφαλώς	όχι	χειροτεχνικό.		

Στην	γ΄	ενότητα	(στ	7	–	11)	αποκαλύπτεται	η	διαφορετική	ποιότητα	του	ελεγκτή	
(το	παράλογο	γίνεται	αποδεκτό)	και	η	αποστολή	που	εκούσια	αναλαμβάνει:	είναι	–	
μας	λέει	–	κληρονόμος	πουλιών	και	αποστολή	του	είναι	να	πετάει	με	κάθε	θυσία.	
Μόνο	αν	πετάει,	θα	μπορεί	να	εκτελεί	το	έργο	του.		
	
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ	ΚΛΕΙΔΙΑ:	

Λέξεις	–	κλειδιά:	

1.	μπαξές:	κήπος,	άρα	μέρος	ευχάριστο,	χώρος	ευτυχίας.	
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2.	αίμα:	το	κακό	σ’	όλες	του	τις	μορφές,	αφού	το	αίμα	χυμένο	από	τον	άνθρωπο	
δηλώνει	την	πιο	αποτρόπαιη	πράξη.		

3.	 ουρανός:	 ο	 χώρος	 που	 στρέφεται	 ο	 άνθρωπος	 για	 να	 ανασάνει,	 να	
προσευχηθεί,	να	ζητήσει	βοήθεια,	άρα	συμβολίζει	την	ελπίδα,	το	ιδανικό.	

4.	 χιόνι:	 δηλώνει	 την	 αθωότητα	 λόγω	 χρώματος	 και	 καθαρότητας,	 αλλά	
ταυτόχρονα	και	την	παγερότητα,	το	ρίγος.	

5.	αστέρια:	συμβολίζουν	το	φως,	είτε	στη	φυσική	είτε	στην	ηθική	του	εκδοχή,	
Εδώ,	φυσικά,	η	λέξη	έχει	μεταφορική	σημασία	και	δηλώνει	το	φως	της	συνείδησης,	
την	πνευματική	εγρήγορση.		

6.	 κληρονόμος:	αυτός	που	 έχει	 ηθική	υποχρέωση	προς	 τη	 γενιά	 του,	 το	 είδος	
του.	Εδώ	δηλώνει	τον	εκπρόσωπο	του	ανθρώπινου	είδους	στην	ιδανική	εκδοχή	του.		

7.	 πουλιών:	 κυρίως	 για	 την	 ιδιότητά	 τους	 να	 πετάνε	 ο	 ποιητής	 μας	 τα	
χρησιμοποιεί	 στο	 «επάγγελμά»	 του,	 το	 ελεγκτικό,	 που	 θα	 πει:	 πρέπει,	 όπως	 το	
πουλί	 χρησιμοποιεί	 την	 πιο	 αποδοτική	 του	 ιδιότητα,	 κι	 εγώ	 να	 δράσω	άμεσα	 και	
αποτελεσματικά	 με	 τις	 ιδιότητες	 που	 έχω	ως	 άνθρωπος	 στην	 πιο	 ακέραιη	 μορφή	
τους.	

8.	σπασμένα	φτερά:	οι	ανώτερες	 ιδιότητες	του	ανθρώπου	(δεν	μας	λέει	ποιες	
είναι	 αυτές,	 αλλά	 μπορούμε	 να	 υποθέσουμε	 ότι	 εννοεί	 την	 καλοσύνη)	 μπορεί	 να	
έχουν	 τραυματιστεί,	μπορεί	 να	έχουν	υποστεί	«κατάγματα»,	 εντούτοις	ακόμα	μας	
επιτρέπουν	να	ελπίζουμε	για	μια	ανάταση,	ένα	πέταγμα,	μια	ανώτερη	ζωή.		

9.	 πρέπει	 να	 πετάω:	 γιατί	 διαφορετικά	 θα	 πάψω	 να	 είμαι	 άνθρωπος·	 θα	
μετατραπώ	σε	σκουλήκι,	με	την	ηθική	σημασία	της	λέξης.		

	
Εικόνες	–	κλειδιά:	

1.	 Ένας	 μπαξές	 γεμάτος	 αίμα	 ειν’	 ο	 ουρανός:	 ο	 ιδανικός	 κόσμος	 που	
οραματιστήκαμε	έχει	καταντήσει	να	κυριαρχείται	από	τις	αποτρόπαιες	πράξεις,	τη	
βία	και	το	θάνατο.	

2.	 και	 λίγο	 χιόνι:	 μέσα	 στον	 κόσμο	 –	 όχι	 τόσο	 στον	 πραγματικό,	 αυτόν	 που	
ζούμε,	αλλά	σ’	αυτόν	που	ακόμα	έχουμε	κουράγιο	να	καρτερούμε,	το	φανταστικό	–	
φαίνεται	να	υπάρχει	ακόμα	λίγη	καλοσύνη,	αλλά	κι	αυτή	εκδηλώνεται	δύσκολα	και	
παγερά	(εξαιτίας	του	φόβου).		

3.	έσφιξα	τα	σχοινιά	μου:	μάζεψα	την	υπομονή	μου	και	το	κουράγιο	μου,	παρά	
την	ως	τώρα	απογοήτευση	που	έχω	δοκιμάσει.		

4.	πρέπει	και	πάλι	να	ελέγξω	τ’	αστέρια:	συνεχώς	θα	εκτελώ	το	καθήκον	μου	
ως	πνευματικός	άνθρωπος	(ως	ποιητής,	στη	συγκεκριμένη	περίπτωση).	Και	καθήκον	
μου	 είναι	 να	 διατηρώ	 αναμμένες,	 ζωντανές	 τις	 συνειδήσεις	 που	 φωτίζουν	 τον	
κόσμο,	να	γρηγορώ	για	να	μη	σβήσει	η	αντίσταση	στο	ηθικό	σκοτάδι.		

5.	 εγώ	 κληρονόμος	 πουλιών:	 το	 είδος	 στο	 οποίο	 ανήκω,	 το	 ανθρώπινο,	 είναι	
πλασμένο	για	να	πετά,	δηλαδή	να	ζει	μια	ανώτερη	ζωή,	μια	ζωή	σε	ύψος	ηθικό.		

6.	 πρέπει	 έστω	 και	 με	 σπασμένα	 φτερά	 να	 πετάω:	 σίγουρα,	 όλοι	 είμαστε	
τραυματίες	μέσα	στον	κόσμο	αυτό,	δηλαδή	έχουμε	τα	ηθικά	μας	ελαττώματα.	Παρ’	
όλα	αυτά	είμαστε	υποχρεωμένοι	να	αγωνιζόμαστε	για	το	καλό.		
	

ΕΡΜΗΝΕΙΑ	ΤΟΥ	ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ:	

Ο	 «μύθος»	 του	 ποιήματος	 είναι	 σύντομος	 και	 σαφής,	 παρά	 την	 κατάσταση	
απορίας	στην	οποία	εμβάλλει	τον	αναγνώστη	του:	Ο	ουρανός	είναι	μολυσμένος	από	
αίματα	 (προφανώς	 ανθρώπων)	 και	 δεν	 μένει	 παρά	 ελάχιστος	 χώρος	 για	 να	
κυκλοφορήσει	 και	 να	 ζήσει	 κανείς	 εκεί.	 Μερικές	 λωρίδες	 χιόνι	 δηλώνουν	 την	
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αμόλυντη	περιοχή,	αλλά	το	χιόνι	–	παρότι	πεντακάθαρο	–	δεν	είναι	και	το	καλύτερο	
μέρος	 για	 να	 αναπαυθεί	 ο	 άνθρωπος.	 Σ’	 αυτόν	 τον	 μπαξέ	 –	 ουρανό,	 τ’	 αστέρια	
ανάβουν	και	παρέχουν	το	φως	τους	στους	ανθρώπους	που	επιθυμούν	να	κατοικούν	
εκεί.	Εντούτοις	και	αυτά	θέλουν	συντήρηση,	δηλαδή	έλεγχο	 της	λειτουργίας	 τους.	
Γι’	αυτό	τον	έλεγχο	αρμόδιος	είναι	«ο	ελεγκτής»	(ποιητής).	Κι	αυτός	μονολογεί	και	
πράττει.	 Προετοιμάζεται	 για	 την	 αναρρίχησή	 του	 στ’	 αστέρια,	 προκειμένου	 να	
εκτελέσει	 το	 έργο	 του.	 Έργο	 δικό	 του,	 εκ	 κληρονομιάς	 και	 παιδείας,	 ακόμα	 κι	 αν,	
τώρα	πια,	τα	φτερά	του	είναι	μισοτσακισμένα.		

Το	νόημα	του	ποιήματος	είναι	το	εξής:	Ο	κόσμος	που	ονειρευτήκαμε	ή	που	μας	
υποσχέθηκαν	κατάντησε	ανυπόφορος.	Λίγο	ακόμα	και	δε	θα	υπάρχει	καμία	ελπίδα	
που	 να	 μας	 κρατά	 στη	 ζωή.	 Η	 πλήρης	 απελπισία	 προ	 των	 θυρών	 της	 συνείδησής	
μας.	Εγώ,	εντούτοις,	ο	ποιητής	(ο	πνευματικός	άνθρωπος),	έχω	χρέος	να	κρατηθώ.	
Να	σφίξω	την	ψυχή	μου,	να	τεντώσω	την	αντοχή	μου,	να	αγωνιστώ	για	να	κάνω	το	
καθήκον	μου,	αυτό	που	επιβάλλει	η	φύση	μου	ως	ανθρώπου	στην	ιδανικότερή	του	
μορφή.	 Πρέπει	 να	 κρατήσω	 το	 φως	 της	 ελπίδας	 όσο	 γίνεται	 άσβεστο,	 για	 να	
βλέπουν	οι	άλλοι,	για	να	μην	απελπιστούν,	για	να	κρατηθούν	στη	ζωή	(όχι	τόσο	τη	
βιολογική	όσο	την	πνευματική	εγρήγορση).	Και	πρέπει	να	κρατηθώ,	παρότι	κι	εγώ	
απελπισμένος	είμαι.		

Το	μήνυμα	 του	 ποιήματος	 είναι	 πως	 όλοι	 διψάμε	 για	 ουρανό	 (το	 ιδανικό).	 Κι	
εγώ	(ο	ποιητής)	έχω	θέσει	ως	καθήκον	μου	να	κρατώ	ζωντανή	αυτή	την	επιθυμία,	
γιατί	αλλιώς	ο	κόσμος	θα	μετατραπεί	σε	κόλαση	εδώ.		

	
	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΒΙΒΛΙΟΥ	

(Η	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	ΤΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)	
	

1.	 Ποια	 είναι	 η	 ευθύνη	 του	 ελεγκτή;	 Ποια	 στοιχεία	 μας	 επιτρέπουν	 να	 τον	

ταυτίσουμε	με	τον	ποιητή;	

Η	ευθύνη	του	ελεγκτή	διατυπώνεται	στους	στίχους	5	–	6	και	9	–	11:	«πρέπει	και	
πάλι	 να	 ελέγξω	 /	 τ’	 αστέρια»	 και	 «πρέπει	 /	 έστω	 και	 με	 σπασμένα	 φτερά	 /	 να	
πετάω».	 Η	 ευθύνη	 εισάγεται	 με	 το	 ρήμα	 «πρέπει»	 που	 δηλώνει	 εσωτερική	
αυτόβουλη	 υποχρέωση.	 Οι	 παραπάνω	 στίχοι	 αποκωδικοποιημένοι	 σημαίνουν:	
ανέκαθεν	 θεωρούσα	 ευθύνη	 μου	 τη	 διατήρηση	 της	 πνευματικής	 εγρήγορσης	 των	
συνανθρώπων	 μου,	 την	 εγρήγορση	 της	 συνείδησης,	 προκειμένου	 να	 «κρατηθεί»	
αυτός	ο	κόσμος,	ο	γεμάτος	από	φρίκη	και	θάνατο.	Για	να	το	πετύχω	αυτό,	πρέπει	
πρώτα	να	διατηρήσω	το	ήθος	μου,	τη	δική	μου	συνείδηση	ζωντανή,	υψιπετή,	ικανή	
να	απογειώνεται	από	την	αφόρητη	φρίκη	της	καθημερινότητας	και	να	επιτελεί	έτσι	
–	μέσα	από	μια	άλλη	κατανόηση	του	κόσμου	–	το	καθήκον	της	για	τους	άλλους.		

Ο	 ελεγκτής	 του	 ποιήματός	 μας	 ταυτίζεται	 εύκολα	 με	 τον	 ποιητή	 (τον	
οποιοδήποτε	ποιητή)	αφενός	εξαιτίας	του	α΄	ενικού	προσώπου	που	χρησιμοποιεί,	
αφετέρου	 από	 τη	 δήλωση	 της	 καταγωγής	 του	 (κληρονόμος	 πουλιών),	 κατάγεται	
δηλαδή	 από	 τους	 ανθρώπους	 που	 ανέκαθεν	 θεωρούνταν	 ότι	 πετούσαν	 «στα	
σύννεφα»,	σαν	να	ανήκαν	σε	ιδιαίτερη	τάξη	ανθρώπων.		

	
2.	Πώς	αντιλαμβάνεσθε	την	εικόνα	που	περιγράφεται	από	τον	στίχο,	«έσφιξα	

τα	σχοινιά	μου»;	
Η	 εικόνα	 αυτή	 είναι	 ιδεοπλαστική,	 πράγμα	 που	 σημαίνει	 ότι	 εκτός	 από	 την	

αναπαράσταση	μια	πράξης,	υποδηλώνει	και	την	ιδέα,	το	νόημα	αυτής	της	πράξης.	
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Οι	 στίχοι	«έσφιξα	 τα	 σχοινιά	 μου	 /	 πρέπει	 και	 πάλι	 να	 ελέγξω	 /	 τ’	 αστέρια»	 από	
άποψη	λεκτικής	αναπαράστασης	μιας	συγκεκριμένης	πράξης	μάς	υποβάλλουν	την	
εικόνα	ενός	χειρώνακτα	(με	διάφορα	εργαλεία,	μεταξύ	των	οποίων	και	τα	σχοινιά)	
που	 αποφασίζει	 να	 αναρριχηθεί	 –	 ή	 να	 πετάξει	 –	 από	 κάποιο	 σημείο	 στους	
ουρανούς	(εδώ	εισβάλλει	το	παράλογο),	για	να	επιτελέσει	το	σύνηθες	έργο	του,	τον	
έλεγχο	 της	 λειτουργίας	 των	 αστεριών.	 Κι	 από	 τ’	 αστέρια	 περιμένει	 κανείς	 να	
φωτίσουν	 τη	 νύχτα.	 Επομένως,	 πριν	 από	 την	 επιτέλεση	 του	 δυσκολότατου	 και	
επικίνδυνου	 επαγγέλματός	 του,	 ο	 ελεγκτής	προετοιμάζεται	 πολύ	 καλά	 για	 να	μην	
αποτύχει.	Η	αναρρίχηση	ή	το	πέταγμα	στον	ουρανό	γίνεται	με	σπασμένα	φτερά	και	
αυτό	ενέχει	τεράστιο	προσωπικό	κίνδυνο.	Τα	αστέρια	που	πρόκειται	να	ελεγχθούν	
μας	 υποβάλλουν	 την	 εικόνα	 φωτιστικών	 σωμάτων	 που	 χρειάζονται	 σταθερή	
συντήρηση,	άρα	συνεχή	έγνοια.	Η	ιδέα	που	ενσωματώνεται	σ’	αυτή	την	εικόνα	είναι	
διάφανη	λόγω	της	κραυγαλέας	μεταφορικής	της	σημασιοδότησης.					
	

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ:	

Διαβάστε	το	ποίημα	του	Σαχτούρη	«Ο	Συλλέκτης»	και	εξετάστε	το	συγκριτικά	
με	τον	«Ελεγκτή».	
Ανάλυση	–	ερμηνεία	του	ποιήματος	«Ο	Συλλέκτης»:	

Ο	«μύθος»	του	ποιήματος	είναι	διατυπωμένος	με	πέντε	εικόνες	–	σκηνές.	Στην	
α΄	 σκηνή	 ο	 Συλλέκτης	 εμφανίζεται	 επί	 το	 έργον.	 Συγκεντρώνει	 ανομοιόμορφα	
αντικείμενα,	 χωρίς	 καμιά	 επιφανειακή	 λογική:	 πέτρες,	 γραμματόσημα,	 πώματα	
φαρμάκων,	 σπασμένα	 γυαλικά	 (ό,τι	 εντυπωσιάζει	 την	παιδική	φαντασία,	 άχρηστα	
εκ	 πρώτης	 όψεως),	 αλλά	 και	 πτώματα	 από	 τον	 ουρανό	 (εδώ	 εντυπωσιάζει	 η	
εξοικείωση	 με	 τη	 φρίκη!)	 και	 λουλούδια	 (εντυπωσιακή	 η	 αντίθεση	 προς	 τα	
πτώματα)	 και	 γενικά	 ό,τι	 καλό	 (αμήχανος	 στίχος).	 Κι	 όλα	 αυτά	 τα	 συλλέγει,	
προκειμένου	να	τα	διατηρήσει	γιατί	κινδυνεύουν	«σ’	αυτό	τον	άγριο	κόσμο».	Στη	β΄	
σκηνή	 ο	Συλλέκτης	έχει	πετάξει	 ένα	χαρταετό,	 για	να	μπορεί	από	 το	ύψος	 του	να	
εποπτεύει	τον	κόσμο	καλύτερα	ή,	πιο	συγκεκριμένα,	για	να	βλέπει	το	πέταγμα	του	
Σταυραϊτού.	Το	παιχνίδι	συνεχίζεται	μέσα	στον	κίνδυνο.	Στην	γ΄	σκηνή	αποτολμά	να	
αψηφίσει	 τα	 ηλεκτροφόρα	 καλώδια	 και	 διαπιστώνει	 ότι	 δεν	 παθαίνει	
ηλεκτροπληξία.	 Στο	μεταξύ,	 στην	δ΄	σκηνή	 μέσα	στο	διαρκές	 και	 επικίνδυνο	αυτό	
«παιχνίδι»	η	ζωή	περνά,	οι	μέρες	τελειώνουν	κι	ο	ήλιος	γελά	μαζί	του.	Μόνο	στην	ε΄	
σκηνή	έρχεται	μια	προειδοποίηση:	πλησιάζει	το	σκοτάδι,	κι	είναι	φυσικό	να	γεμίζει	
κανείς	από	τρόμο.	Όχι	όμως	κι	ο	Συλλέκτης.	Γιατί;	Τι	γνωρίζει	αυτός	και	δεν	τρέμει	
από	φόβο;		

Ο	 Συλλέκτης	 είναι	 ο	 ποιητής.	 Μόνιμα	 «παίζει»	 σ’	 αυτή	 τη	 ζωή.	 Ποτέ	 δεν	 την	
παίρνει	στα	σοβαρά,	αφού	παραμένει	παιδί.	Απόδειξη	αυτού	είναι	τα	αντικείμενα	
που	συλλέγει,	 πράγματα	 επιφανειακά	ή	άχρηστα	 (τουλάχιστον	 τέτοια	 λογίζονται),	
ωραία	ή	φρικιαστικά,	πάντως	ριγμένα	από	 τον	ουρανό	 (την	ψυχή	 του),	άρα	αξίες	
που	κινδυνεύουν.	Η	τάση	του	να	κοιτάει	τη	ζωή	από	ψηλά,	σαν	από	χαρταετό,	είναι	
επικίνδυνη	 για	 τους	 άλλους,	 όχι	 όμως	 για	 τον	 ίδιο.	 Γνωρίζει	 πως	 το	 κακό	 (τα	
ηλεκτροφόρα	σύρματα)	δεν	 τον	αγγίζει.	Η	λογική	 των	άλλων	δεν	 ισχύει	 γι’	αυτόν.	
Αυτός	 είναι	 ή	 θα’	 θελε	 να	 είναι	 «Σταυραϊτός»·	 να	 πετά	 και	 να	 φεύγει.	 Κι	 ενώ	
συνειδητοποιεί	ότι	έτσι	η	ζωή	του	τελειώνει,	χωρίς	να	έχει	πράξει	κάτι	το	σημαντικό,	
ταυτόχρονα	ανακαλύπτει	ότι	κάτι	πέτυχε:	να	μη	φοβάται	τη	ζωή	και	το	θάνατο.	Να	
μη	φοβάται	το	σκοτάδι	(την	αποτυχία)	που	τον	περιμένει.	Ίσως	γιατί	μέσα	του	έχει	
κατακτήσει	ένα	φως,	την	αυτοπεποίθηση	για	τον	προορισμό	του:	να	διασώσει	ό,τι	
κινδυνεύει	σ’	αυτό	τον	κόσμο,	«ό,τι	το	καλό»	δηλαδή.	
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Η	αποστολή	του	Ελεγκτή	 (του	ποιητή)	είναι	να	διατηρεί,	με	θυσίες	και	αγώνα,	
αναμμένα	 τ’	 αστέρια	 (την	 επιθυμία	 για	 έναν	 κόσμο	 ιδανικό)	 προς	 όφελος	 των	
συνανθρώπων	του.		

Η	 αποστολή	 του	 Συλλέκτη	 (του	 ποιητή)	 είναι	 να	 περιμαζεύει	 τις	 αξίες	 που	 οι	
πολλοί	 θεωρούν	 άχρηστες	 και	 να	 δίνει	 πρώτος	 το	 παράδειγμα	 της	 άτρομης	
συνείδησης	μπροστά	στην	αναπόφευκτη	ματαίωση	που	επιφυλάσσει	η	ζωή.		

Και	 στον	 Ελεγκτή	 και	 στο	 Συλλέκτη	 ο	 κόσμος	 μας	 είναι	 άγριος,	 γεμάτος	 αίμα,	
αλλά	 αυτός	 μας	 δόθηκε.	 Δεν	 επιχειρούμε	 να	 τον	 αλλάξουμε,	 αλλά	 μόνο	 να	 τον	
συντηρήσουμε	ή	να	τον	διασώσουμε.	

Και	ο	Συλλέκτης	και	ο	Ελεγκτής	είναι	συνειδήσεις	–	πουλιά	που	εποπτεύουν	τον	
κόσμο	 από	 τη	 σκοπιά	 του	 ουρανού,	 μακριά	 και	 πιο	 πάνω	 από	 τις	 αδυναμίες	 του	
πλήθους.		
	

Μ Ε ΡΟ Σ 	 Δ Ε ΚΑ ΤΟ 	

Ν ί κ ο ς 	 Ε γ γ ο ν ό π ο υ λ ο ς 	 “ Π ο ί η σ η 	 1 9 4 8 ” 	
 

Α.	Βιογραφικά	στοιχεία:	

Τα	παιδικά	και	εφηβικά	χρόνια:	

Ο	Νίκος	 Εγγονόπουλος	 γεννήθηκε	 στην	 Αθήνα	 το	 1910.	 Ο	 πατέρας	 του,	 Πα-
ναγιώτης	Εγγονόπουλος,	ήταν	επιχειρηματίας	στην	Κωνσταντινούπολη	και	η	μητέρα	
του	Εριέττα,	ελληνογερμανικής	καταγωγής,	γεννήθηκε	στην	Αθήνα.	Με	το	ξέσπασμα	
του	 Α'	 Παγκοσμίου	 πολέμου	 (1914)	 η	 οικογένεια	 εγκαθίσταται	 στην	
Κωνσταντινούπολη,	 από	 την	 οποία	 ο	 ποιητής	 έχει	 ελάχιστες	 αναμνήσεις.	 Το	 1923	
εγγράφεται	 εσωτερικός	 σε	 λύκειο	 του	Παρισιού,	 όπου	 δείχνει	 μεγάλο	 ενδιαφέρον	
για	 τη	 γαλλική	 ποίηση.	 Το	 1927	 ολοκληρώνει	 τη	 φοίτησή	 του	 και	 έρχεται	 στην	
Ελλάδα	να	υπηρετήσει	τη	στρατιωτική	του	θητεία.	

	
Εργασία	και	σπουδές	ζωγραφικής	στην	Αθήνα:	

Μετά	 το	 στρατιωτικό	 εργάζεται	 για	 ένα	 διάστημα	 (1927-1928)	 ως	 μεταφρα-
στής	και	γραφέας,	ενώ	παράλληλα	παρακολουθεί	εσπερινό	γυμνάσιο	για	να	πάρει	
και	 ελληνικό	 απολυτήριο.	 Από	 το	 1930	 αρχίζει	 να	 εργάζεται	 ως	 σχεδιαστής	 στο	
Υπουργείο	Δημοσίων	Έργων.	Το	1932	γράφεται	στην	Ανωτάτη	Σχολή	Καλών	Τεχνών	
με	 δάσκαλο	 τον	 Κωνσταντίνο	 Παρθένη,	 ενώ	 παράλληλα	 παρακολουθεί	 μαθήματα	
αγιογραφίας	στο	εργαστήρι	του	Φώτη	Κόντογλου.	

Σημαντική	 επίσης	 γνωριμία	 του	 Εγγονόπουλου	 ήταν	 ο	 Δημήτρης	 Πικιώνης,	
καθηγητής	Διακοσμητικής	στο	Μετσόβιο	Πολυτεχνείο,	με	 τον	οποίο	παίρνει	μέρος	
σε	 αποστολές	 για	 τη	 μελέτη	 της	 λαϊκής	 αρχιτεκτονικής	 σε	 πόλεις	 της	 Βόρειας	
Ελλάδας.	Το	1934	διορίζεται	στην	Τοπογραφική	Υπηρεσία	του	Υπουργείου	Δημοσίων	
Έργων.	
	
Οι	πρώτες	ποιητικές	του	συλλογές:	

Το	1938	ο	Εγγονόπουλος	παρουσιάζει	για	πρώτη	φορά	έργα	ζωγραφικής	του	
στην	 έκθεση	που	διοργανώνει	η	«Τέχνη	 της	Νεοελληνικής	Παραδόσεως».	 Την	 ίδια	
χρονιά	δημοσιεύει	την	πρώτη	του	ποιητική	συλλογή	Μη	ομιλείτε	εις	τον	οδηγόν,	που	
ξεσηκώνει	 σκάνδαλο	 και	 κοροϊδευτικά	 σχόλια	 από	 τα	 δημοσιογραφικά	 μέσα.	 Την	
επόμενη	χρονιά	εκδίδει	τη	δεύτερη	συλλογή	του,	Τα	κλειδοκύμβαλα	της	σιωπής,	και	
σχεδιάζει	 τα	 σκηνικά	 και	 τα	 κοστούμια	 για	 την	 παράσταση	 της	Ηλέκτρας	 από	 τον	
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Κάρολο	 Κουν	 στο	 θέατρο	 Κοτοπούλη.	 Το	 Νοέμβριο	 της	 ίδιας	 χρονιάς	 κάνει	 την	
πρώτη	του	ατομική	έκθεση	ζωγραφικής.	

	
Τα	χρόνια	της	Κατοχής:	

Τον	 Ιανουάριο	 του	 1941	 ο	 Εγγονόπουλος	 επιστρατεύεται	 στο	 αλβανικό	 μέ-
τωπο.	 Τον	 Απρίλιο	 συλλαμβάνεται	 αιχμάλωτος	 από	 τους	 Γερμανούς,	 αλλά	
δραπετεύει	από	το	στρατόπεδο	εργασίας	όπου	τον	είχαν	κλείσει.	Το	1942	αρχίζει	να	
γράφει	τον	«Μπολιβάρ»,	αποσπάσματα	του	οποίου	διαβάζει	σε	συναντήσεις	φίλων,	
αλλά	 οι	 Γερμανοί	 πληροφορούνται	 τον	 αντιστασιακό	 χαρακτήρα	 του	 έργου	 και	 ο	
Εγγονόπουλος	 αναγκάζεται	 να	 κρυφτεί	 για	 ένα	 διάστημα	 στο	 σπίτι	 του	φίλου	 του	
ποιητή	Ανδρέα	Εμπειρίκου.	Το	ποίημα	εκδίδεται	τελικά	το	Σεπτέμβριο	του	1944,	τις	
παραμονές	της	αποχώρησης	των	Γερμανών	από	την	Αθήνα.	

	
Η	δραστηριότητα	μετά	τον	πόλεμο:	

Μετά	 τον	 πόλεμο	 ο	 Εγγονόπουλος	 αποσπάται	 στο	 Πολυτεχνείο	 ως	 βοηθός	
στην	έδρα	διακοσμητικής	και	ανανεώνει	κάθε	χρόνο	την	απόσπαση	μέχρι	το	1956.	
Παράλληλα	με	 τη	δουλειά	αυτή,	δραστηριοποιείται	σε	πολλούς	 τομείς,	όπως	στην	
ποίηση,	 στη	 ζωγραφική,	 στο	 σχεδιασμό	 των	 σκηνικών	 θεατρικών	 παραστάσεων,	
στην	αρθρογραφία	 και	 στις	μελέτες	πάνω	σε	θέματα	 λογοτεχνίας,	 ζωγραφικής	 και	
αρχιτεκτονικής.	 Το	 1946	 δημοσιεύει	 την	 ποιητική	 του	 συλλογή	 Η	 επιστροφή	 των	
πουλιών	και	το	1948	τη	συλλογή	Ελευσίς.	Την	ίδια	χρονιά	παρουσιάζει	πίνακές	του	
στο	ελληνικό	περίπτερο	 της	παγκόσμιας	έκθεσης	 της	Νέας	Υόρκης.	 Στα	χρόνια	 του	
Εμφυλίου	 (1946-49)	 ο	 ποιητής	 δεν	 εντάσσεται	 σε	 καμιά	 παράταξη,	 αποφεύγει	
μάλιστα	τη	στράτευση	στον	τακτικό	στρατό.	

Το	1950	ο	Εγγονόπουλος	παντρεύεται	τη	Νέλη	Ανδρικοπούλου	και	αποκτά	ένα	
γιο,	 τον	 Πάνο,	 αλλά	 ο	 γάμος	 του	 διαλύεται	 τέσσερα	 χρόνια	 αργότερα.	 Το	 1952	
συμμετέχει	στην	αγιογράφηση	του	ναού	του	Αγίου	Σπυρίδωνα	της	Νέας	Υόρκης	και	
την	 επόμενη	 χρονιά	 παίρνει	 μέρος	 σε	 ομαδικές	 εκθέσεις	 Ελλήνων	 ζωγράφων	 στη	
Ρώμη	και	σε	πόλεις	του	Καναδά.	Σημαντικό	επίσης	γεγονός	ήταν	η	συμμετοχή	του	το	
1954	στη	διεθνή	έκθεση	Μπιεννάλε	 της	Βενετίας.	Δύο	 χρόνια	αργότερα	διορίζεται	
στην	 έδρα	 Διακοσμητικής	 και	 Ελευθέρου	 Σχεδίου	 του	 Πολυτεχνείου.	 Το	 1957	
δημοσιεύει	 την	 ποιητική	 του	 συλλογή	 Εν	 Ανθηρώ	 Έλληνι	 Λόγω,	 για	 την	 οποία	
παίρνει	την	επόμενη	χρονιά	το	Α'	Κρατικό	Βραβείο	Ποίησης.	Το	1960	κάνει	δεύτερο	
γάμο,	με	την	Ελένη	Τσιόκου,	και	αποκτά	μια	κόρη,	την	Εριέττα.	Το	1964	παραιτείται	
από	τη	θέση	του	στο	Πολυτεχνείο,	γιατί	θεωρεί	ότι	η	υπηρεσία	του	τον	αδικεί.	Την	
ίδια	 χρονιά	συμμετέχει	σε	 έκθεση	Ελλήνων	 ζωγράφων	στις	Βρυξέλλες.	 Για	 το	έργο	
του	στη	ζωγραφική	το	κράτος	τον	τιμά	το	1966	με	το	παράσημο	«Χρυσούς	Σταυρός»	
του	Γεωργίου	Α'.	Τον	Ιανουάριο	του	1967	επανέρχεται	στο	Πολυτεχνείο	ως	τακτικός	
καθηγητής	στην	έδρα	Ιστορίας	και	Τέχνης	της	Αρχιτεκτονικής	Σχολής.	

	
Τα	τελευταία	δημιουργικά	χρόνια:	

Το	1971	απονέμεται	στον	Εγγονόπουλο	το	παράσημο	«Σταυρός	του	Ταξιάρχη	
του	Φοίνικος».	Την	επόμενη	χρονιά	τυπώνεται	από	τις	εκδόσεις	του	Πολυτεχνείου	το	
λεύκωμά	του	Ελληνικά	Σπίτια	με	18	έγχρωμους	πίνακές	του	και	το	1973	ο	ποιητής	
συνταξιοδοτείται.	 Το	 1976	 παρουσιάζεται	 στο	 Παρίσι	 δίγλωσση	 έκδοση	 του	
ποιήματος	του	«Μπολιβάρ»	και	την	επόμενη	χρονιά	ο	εκδοτικός	οίκος	 Ίκαρος,	που	
είχε	 εκδώσει	 τις	 περισσότερες	 ποιητικές	 του	 συλλογές,	 επιμελείται	 τη	 συλλογική	
έκδοση	του	ποιητικού	του	έργου	σε	δυο	τόμους.	Το	1978	ο	ποιητής	δημοσιεύει	την	
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ποιητική	συλλογή	Στην	κοιλάδα	με	τους	ροδώνες	μαζί	με	20	έγχρωμους	πίνακες	και	
ένα	 σχέδιό	 του,	 ενώ	 την	 επόμενη	 χρονιά	παίρνει	 για	 δεύτερη	φορά	 το	Α'	 Κρατικό	
Βραβείο	 Ποίησης.	 Το	 1983	 γίνεται	 ατομική	 έκθεση	 του	 έργου	 του	 στην	 Εθνική	
Πινακοθήκη	 με	 105	 πίνακές	 του.	 Ο	 Νίκος	 Εγγονόπουλος	 πέθανε	 από	 καρδιακή	
ανακοπή	στις	31	Οκτωβρίου	1985	και	η	κηδεία	του	έγινε	με	δημόσια	δαπάνη.	

	
Β.	Το	έργο	του:	

1.	Γενικά	χαρακτηριστικά	του	έργου	του:	

Συνειδητή	εφαρμογή	της	υπερρεαλιστικής	γραφής:	

Ο	 Εγγονόπουλος	 ακολούθησε	 με	 συνέπεια	 τον	 υπερρεαλισμό.	 Από	 την	 αρχή	
έχει	αποκρυσταλλώσει	συγκεκριμένες	αντιλήψεις,	που	διακρίνονται	από	 τα	πρώτα	
του	έργα	και	διατηρούνται	μέχρι	το	τέλος,	χωρίς	αυτό	να	σημαίνει	ότι	το	έργο	του	
δεν	παρουσιάζει	εξέλιξη.	Στις	δυο	πρώτες	συλλογές	του,	Μη	ομιλείτε	εις	τον	οδηγόν	
(1938)	 και	 Τα	 κλειδοκύμβαλα	 της	 σιωπής	 (1939),	 είναι	 φανερή	 η	 προκλητική	
αδιαφορία	του	για	τις	γλωσσικές	συμβάσεις	και	τον	καθιερωμένο	τρόπο	σκέψης.	Ο	
κόσμος	των	ποιημάτων	του	εμφανίζεται	παράλογος,	γιατί	στο	δικό	του	βλέμμα	και	η	
πραγματικότητα	 είναι	 παράλογη.	 Χαρακτηριστικό	 αυτής	 της	 περιόδου	 είναι	 οι	
ακρότητες	στην	αυτόματη	γραφή	με	τολμηρούς	συνδυασμούς	λέξεων	χωρίς	λογικό	
περιεχόμενο.	Άλλο	χαρακτηριστικό	επίσης	είναι	η	παραπλανητικά	λογική	διάρθρωση	
του	ποιήματος,	η	οποία	στο	τέλος	ανατρέπεται.	

Το	 επόμενο	 έργο	 του	 Εγγονόπουλου,	 «Μπολιβάρ»	 (1944),	 αποτελεί	 ένα	
σταθμό	 στο	 ποιητικό	 του	 έργο.	 Σε	 δεκαπεντασύλλαβο	 και	 σε	 γλώσσα	 που	
αποκαλύπτει	 το	 μεγάλο	 της	 πλούτο,	 παρουσιάζει	 στο	 πρόσωπο	 του	 Βολιβιανού	
επαναστάτη	το	διαχρονικό	ήρωα	που	αγωνίζεται	για	την	ελευθερία.	

Τα	 επόμενα	 έργα	 του	 εμφανίζουν	 ώριμη	 κατάκτηση	 της	 υπερρεαλιστικής	
γραφής.	 Το	 ποίημα	 ξεκινάει	 από	 μια	 βασική	 ιδέα,	 ενώ	 περιορίζονται	 οι	 λεκτικές	
ακρότητες	και	τα	λογικά	άλματα.	Ο	στίχος	δίνει	την	εντύπωση	λογικής	κατασκευής	
περιγράφοντας	μια	κατάσταση	ή	περιέχοντας	μια	υπόθεση,	που	καταλήγει	όμως	στο	
παράλογο.	Η	φαντασία	εξακολουθεί	να	είναι	κυρίαρχη.	

	
Τα	θέματα.	Η	σχέση	με	την	παράδοση:	

Ο	ποιητής	εμπνέεται	από	τη	γυναίκα	και	τον	έρωτα.	Αντλεί	επίσης	τα	θέματά	
του	από	την	παράδοση,	 την	οποία	αντιμετωπίζει	διαφορετικά	από	άλλους	ποιητές	
της	γενιάς	του	(π.χ.	Σεφέρης,	Ελύτης).	Απορρίπτει	την	παράδοση	στην	καθιερωμένη	
της	 μορφή	 και	 την	 ανασυνθέτει	 μέσα	 από	 τη	 δική	 του	 υπερρεαλιστική	 οπτική,	
αποδεσμεύοντάς	 την	 από	 περιορισμούς	 χώρου	 και	 χρόνου.	 Ετσι	 συνυπάρχουν	 σε	
αυτήν,	 εντελώς	αυθαίρετα,	πρόσωπα	πραγματικά	και	φανταστικά,	από	διάφορους	
χώρους	 και	 εποχές.	 Αυτά	 τα	 αποσπασματικά	 κομμάτια	 ιστορικής	 μνήμης	
ανακατεύονται	με	πράγματα	 της	καθημερινότητας.	Με	 τον	 τρόπο	αυτό	προσπαθεί	
να	δημιουργήσει	ένα	μοντέρνο	μύθο,	πλασμένο	από	διάφορα	πρόσωπα	και	τύπους	
της	παράδοσης.	

	
Η	τεχνική	του:	

Βασικά	στοιχεία	 της	 τεχνικής	 του	 είναι	 οι	 γλωσσικές	 του	 επιλογές,	 η	 συνειρ-
μική	γραφή	και	η	σύνθετη	μεταφορική	εικόνα.	Το	γλωσσικό	υλικό	του	είναι	πλούσιο	
και	προέρχεται	από	όλες	 τις	περιόδους	 της	 ελληνικής	παράδοσης.	Χαρακτηριστική	
είναι	η	ανάμειξη	τύπων	της	καθαρεύουσας	με	τη	δημοτική,	πράγμα	που	δημιουργεί	
μια	αποστασιοποίηση	και	αποτελεί	στοιχείο	έκπληξης	για	τον	αναγνώστη,	αφού	το	
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επίσημο	ύφος	της	λόγιας	γλώσσας	έρχεται	σε	αντίθεση	με	το	μη	επίσημο	θέμα	του	
ποιήματος.	 Ο	 ποιητής	 απορρίπτει	 την	 καθιερωμένη	 δημοτική,	 γιατί	 πιστεύει	 ότι	
πρέπει	να	χρησιμοποιούνται	γλωσσικοί	τύποι	όλων	των	εποχών,	που	αναδεικνύουν	
την	πολυμορφία	και	τον	πλούτο	της	ελληνικής	γλώσσας.	

Η	 εικόνα	 είναι	 κυρίαρχη	 στην	 ποίηση	 του	 Εγγονόπουλου	 και	 στηρίζεται	 στη	
μεταφορά.	 Οι	 μεταφορές	 του,	 καταργώντας	 τις	 σχέσεις	 αναλογίας,	 δημιουργούν	
παράξενους	 και	 παράλογους	 συνδυασμούς	 μεταξύ	 τους	 και	 πλάθουν	 σύνθετες	
εικόνες,	των	οποίων	τα	στοιχεία	δε	σχετίζονται	λογικά	και	συντελούν	με	τον	τρόπο	
αυτό	στη	μετάβαση	από	τον	κόσμο	του	πραγματικού	στην	υπερπραγματικότητα	του	
ποιητή.	

Με	την	ανάμειξη	των	γλωσσικών	στοιχείων,	τις	παρενθέσεις,	τις	επεξηγήσεις,	
τις	 διακοπές	 και	 τις	 αλλαγές	 του	 τόνου,	 που	 από	 ευδιάθετος	 και	 χιουμοριστικός	
μεταπίπτει	 στιγμιαία	 σε	 τραγικό,	 δημιουργείται	 μια	 ποικιλία	 ύφους,	 πολύ	
χαρακτηριστική	στο	έργο	του.	Ο	στίχος	του	είναι	μονολεκτικός.	

	
Η	αντίληψη	για	το	ρολο	του	ποιητή:	

Ο	 υπερρεαλισμός	 αποβλέπει	 στη	 σύνδεση	 ποίησης	 και	 πράξης,	 για	 να	 υλο-
ποιηθεί	το	όραμα	μιας	«ποιητικής	ζωής».	Γι'	αυτό	η	ποίηση	αυτή	έχει	άμεση	σχέση	
με	το	βίωμα	και	την	έντονη	βίωση	των	γεγονότων	της	ζωής.	Απορρίπτει	όμως	καθετί	
που	 στέκεται	 εμπόδιο	 στην	 απελευθέρωση	 του	 ανθρώπου	 από	 ηθικούς	 και	
κοινωνικούς	καταναγκασμούς	και	από	τις	καθιερωμένες	φόρμες	της	αισθητικής.	Έτσι	
διαφοροποιείται	από	την	παραδοσιακή	αντίληψη	του	κοινωνικού	ρόλου	του	ποιητή,	
και	 ιδιαίτερα	 της	 «στρατευμένης	 τέχνης».	 Αυτό	 διαπιστώνεται	 και	 στον	
Εγγονόπουλο,	που	θεωρεί	πρωταρχικό	 για	 τον	ποιητή	 να	μείνει	πιστός	στο	όραμα	
του	 κόσμου,	 τον	 οποίο	 δημιουργεί	 με	 την	 τέχνη	 του,	 και	 να	 προσπαθήσει	 να	 τον	
αποκαλύψει	με	τη	φαντασία	μέσα	από	την	πραγματικότητα	που	υπάρχει	γύρω	μας.	

	
2.	Εργογραφία:	

Ποίηση:	Μη	 ομιλείτε	 εις	 τον	 οδηγόν	 (1938),	 Τα	 κλειδοκύμβαλα	 της	 σιωπής	
(1939),	Επτά	ποιήματα	 (1944),	Μπολιβάρ	 (1944),	Η	επιστροφή	των	πουλιών	 (1946),	
Ελευσις	 (1948),	 Ο	 Ατλαντικός	 (1954),	 Εν	 ανθηρώ	 Έλληνι	 λόγω	 (1957),	 Ποιήματα	
(1977,	 συγκεντρωτική	 έκδοση	 που	 περιλαμβάνει	 και	 το	 ποίημα	 «Ο	 Ατλαντικός»),	
Στην	κοιλάδα	με	τους	ροδώνες	(1978).	

Πέρα	από	το	ποιητικό	έργο	και	την	πλούσια	δημιουργία	του	στη	ζωγραφική,	
ασχολήθηκε	 με	 μεταφράσεις	 ποιημάτων	 των	 Τσαρά,	 Μποντλέρ,	 Λόρκα,	
Μαγιακόφσκι	 κ.ά.	 Έγραψε,	 επίσης,	 μελέτες	 και	 άρθρα	 σχετικά	 με	 τη	 λογοτεχνία,	
ζωγραφική,	αρχιτεκτονική,	γλυπτική	και	δημοσίευσε	πολλά	λευκώματα	ζωγραφικής	
του.	 Στα	άρθρα	 του	 για	 τη	 λογοτεχνία	ασχολήθηκε	με	 την	ποίηση	 του	 Σικελιανού,	
του	Καβάφη,	του	Εμπειρίκου,	του	Αυγέρη	κ.ά.	

	
Ν ί κ ο ς 	 Ε γ γ ο ν ό π ο υ λ ο ς 	

« Π ο ί η σ η 	 1 9 4 8 » 	

	

Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	ποίημα:	
Το	ποίημα	ανήκει	 στην	ποιητική	συλλογή	Ελευσις	 (ο	ποιητής	 γράφει	 τη	 λέξη	

χωρίς	 τόνο),	που	εκδόθηκε	το	1948	και	περιλαμβάνει	δώδεκα	ποιήματα.	Είναι	ένα	
από	 τα	 πιο	 γνωστά	 και	 δημοφιλή	 ποιήματα	 του	 Εγγονόπουλου,	 το	 οποίο	 δεν	
ακολουθεί	την	υπερρεαλιστική	γραφή.	Αυτό	διαπιστώνεται	κυρίως	από	την	ύπαρξη	
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μιας	 βασικής	 ιδέας	 και	 ενός	 θέματος	 το	 οποίο	 αναπτύσσεται	 λογικά,	 χωρίς	
συνειρμικές	συνδέσεις	εικόνων	και	ανάμειξη	γλωσσικών	στοιχείων.	Ο	τόνος	επίσης	
και	το	ύφος	είναι	σταθερά	και	τα	εκφραστικά	μέσα	περιορισμένα.	

Θέμα	του	ποιήματος	είναι	η	αδυναμία	του	ποιητή	να	γράψει	ποιήματα	μέσα	
στις	συνθήκες	του	Εμφυλίου	πολέμου.	

		
Ερμηνευτική	προσέγγιση:	
	1.	Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	του	ποιήματος	και	περιεχόμευο	ενοτήτων.	

Βασική	ιδέα	του	ποιήματος	είναι	ο	ρόλος	της	ποίησης	σε	δυσμενείς	ιστορικές	
συνθήκες.	 Η	 ιδέα	 αυτή	 στηρίζεται	 στους	 θεματικούς	 άξονες	 ποίηση	 –	 ιστορική	
πραγματικότητα	και	θέτει	το	πρόβλημα	της	σχέσης	τους.	

Το	ποίημα	έχει	λογική	διάρθρωση	σε	δύο	μέρη	που	συνδέονται	μεταξύ	τους	
με	σχέση	αιτίας	–	αποτελέσματος	(«γι’	αυτό	και	/	τα	ποιήματά	μου...»).	Χωρίζεται	σε	
δυο	νοηματικές	ενότητες.	

1η	ενότητα,	στ.	1-13:	Η	εποχή	είναι	ακατάλληλη	για	ποίηση.		
Ο	ποιητής	υποστηρίζει	ότι	η	εποχή	του	εμφυλίου	πολέμου	είναι	ακατάλληλη	

για	την	ποίηση,	όπως	και	για	κάθε	άλλη	μορφή	τέχνης.	Στη	συνέχεια,	αιτιολογεί	την	
άποψή	του	παρομοιάζοντας	το	λόγο	που	εκφέρει	η	ποίηση	σε	μια	τέτοια	εποχή	με	
τα	λόγια	που	γράφονται	στα	αγγελτήρια	θανάτου.	

2η	ενότητα,	στ.	14-22:	Τα	ποιήματα	είναι	πικραμένα	και	λίγα.		
Έχοντας	διαγράψει	την	αντιποιητική	εποχή,	ο	ποιητής	αναφέρεται	έπειτα	και	

στη	 δική	 του	 στάση,	 που	 την	 παρουσιάζει	 ως	 συνέπεια	 της	 όλης	 κατάστασης.	 Η	
σκληρή	εποχή	επιδρά	ώστε	να	γράφει	πολύ	λίγα	ποιήματα	και	γεμάτα	πίκρα.	

	
2.	Ερμηνευτικά	σχόλια:	

ü Ο	τίτλος,	συσχετίζοντας	την	ποίηση	με	μια	συγκεκριμένη	εποχή,	καθορίζει	από	την	
αρχή	τους	θεματικούς	άξονες	του	ποιήματος,	ποίηση	–	ιστορική	πραγματικότητα.	

ü «του	εμφυλίου	σπαραγμού»:	Η	μεταφορά	εκφράζει	το	μέγεθος	της	αντιπαλότητας.	
Η	 φράση	 αποδίδει	 συνοπτικά	 αλλά	 πολύ	 χαρακτηριστικά	 την	 εποχή.	 Ο	 ποιητής	
αντιμετωπίσει	την	κατάσταση	χωρίς	να	παίρνει	θέση	υπέρ	κάποιας	παράταξης.	

ü «δεν	είναι	εποχή	/	για	ποίηση»:	Ο	ποιητής	αμφισβητεί	τη	λειτουργία	της	ποίησης,	
τη	 θεωρεί	 σχεδόν	 μια	 πολυτέλεια	 σε	 μια	 τέτοια	 εποχή	 που	 κυριαρχεί	 ο	 θάνατος.	
Αυτό	δε	συμφωνεί	με	την	αντίληψη	για	τον	κοινωνικό	ρόλο	της	ποίησης.	Η	οπτική	
του	υπερρεαλισμού	γενικά	δε	δέχεται	τη	στράτευση	της	ποίησης.	

ü «κι	άλλα	παρόμοια»:	 Εννοεί	 τις	άλλες	μορφές	 τέχνης.	Ο	 τόνος	είναι	ειρωνικός.	 Σε	
μια	 τόσο	 σκληρή	 περίοδο	 καμιά	 από	 τις	 τέχνες	 δεν	 έχει	 να	 παρουσιάσει	 κάτι	
αξιόλογο.	

ü «σαν	πάει	κάτι	/	να	/	γραφεί»:	Εννοεί:	«ακόμα	κι	αν	επιχειρήσει	κανείς	να	γράψει	
κάτι».	(Η	πρόταση	είναι	υποθετική.	Απόδοσή	της	είναι	το	ρήμα	«είναι».)	

ü «ως	 αν	 /	 να	 γράφονταν	 /	 απο	 την	 άλλη	 μεριά,	 /	 αγγελτηρίων	 θανάτου»:	

Παρομοιάζει	τον	ποιητικό	λόγο	με	αγγελτήριο	θανάτου,	χαρακτηρίζοντας	έμμεσα	το	
περιεχόμενο	 της	 ποίησης	 θλιβερό	 και	 πένθιμο.	Οι	 στ.	 6-13	 αιτιολογούν,	 μέσω	 της	
παρομοίωσης,	τη	γενική	κρίση	που	διατυπώθηκε	στους	στ.	3-5.	

ü «(και	πότε	–	άλλωστε	–	δεν	ήσαν;)»:	Ο	ποιητής	υπονοεί	ότι	 και	οι	προηγούμενες	
εποχές	ήταν	δύσκολες	και	θλιβερές,	επηρεάζοντας	ανάλογα	και	την	ποίησή	του.	

ü «και	είναι	/	-	προ	πάντων	-	/	και	/	τόσο	/	λίγα»:		Τονίζεται	περισσότερο	η	μειωμένη	
απόδοση,	που	οδηγεί	ουσιαστικά	στην	ποιητική	σιωπή.			
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3.	Τεχνική	του	ποιήματος:	

Ο	ποιητής	και	ο	λόγος	του:	

Στο	ποίημα	ο	ποιητής	μιλάει	άμεσα	με	 το	«εγώ».	Αρχικά	επιλέγει	 το	γ΄	πρό-
σωπο	για	να	δώσει	αντικειμενικότητα	στην	άποψη	που	εκφέρει,	ενώ	στη	συνέχεια	
χρησιμοποιεί	το	α'	πρόσωπο	για	να	εξηγήσει	την	προσωπική	του	στάση.	Ο	λόγος	του	
είναι	 πυκνός	 και	 λιτός	 και	 ο	 τόνος	 χαμηλόφωνος	 και	 εξομολογητικός.	 Το	 τραγικό	
σκηνικό	του	εμφυλίου	πολέμου	τον	επηρεάζει	αρνητικά,	γι'	αυτό	δεν	έχει	διάθεση	
να	 γράψει	 ποιήματα.	 Η	 στάση	 που	 προβάλλει	 είναι	 στάση	 έμμεσης	 καταγγελίας	
μέσω	της	σιωπής,	αφού	πιστεύει	ότι	με	την	ποίησή	του	δεν	μπορεί	να	επηρεάσει	τα	
γεγονότα.	Το	ύφος	του	απλό	και	ειλικρινές,	φανερώνει	πίκρα	και	θλίψη.	

	
Η	γλώσσα	και	τα	εκφραστικά	μέσα	–	Ο	στίχος:	

Η	γλώσσα	 του	ποιήματος	είναι	η	δημοτική.	Οι	ελάχιστοι	 τύποι	 της	καθαρεύ-
ουσας	(«να	γραφεί»,	«ως	αν»,	«δεν	ήσαν»,	«προ	πάντων»)	δε	δημιουργούν	έντονες	
αντιθέσεις.	 Το	 ύφος	 είναι	 απλό	 και	 εξομολογητικό,	 στον	 τόνο	 της	 καθημερινής	
ομιλίας.	

Τα	 εκφραστικά	 μέσα	 είναι	 περιορισμένα.	 Εκτός	 από	 την	 πρωτότυπη	 πα-
ρομοίωση,	υπάρχουν	λίγες	μεταφορές	(«εμφυλίου	σπαραγμού»,	«τα	ποιήματά	μου	
είν’	τόσο	πικραμένα»)	και	επαναλήψεις	 («τούτη	η	εποχή	...	δεν	είναι	εποχή»,	«είν’	
τόσο	πικραμένα	...	είναι	τόσο	λίγα»).	Γενικά,	ο	λιτός	και	κοφτός	λόγος	ταιριάζει	με	το	
περιεχόμενο,	 που	 αμφισβητεί	 την	 αξία	 του	 ποιητικού	 λόγου	 στη	 δύσκολη	 αυτή	
εποχή.	

Ανάλογος	 είναι	 και	 ο	 στίχος,	 που	 συνηγορεί	 στην	 ποιητική	 σιωπή.	 Είναι	
ολιγόλεξος,	 συχνά	 μονολεκτικός	 και	 σε	 δύο	 περιπτώσεις	 μονοσύλλαβος	 («να»,	
«και»).	 Η	 στιχουργική	 μορφή	 του	 ποιήματος	 έχει	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	
υπερρεαλισμού.	
	
4.	Οι	ιδέες	του	ποιήματος	και	ο	ρόλος	της	ποίησης:	

Αν	 και	 ο	 υπερρεαλισμός	 πιστεύει	 στη	 σύνδεση	 της	 ποίησης	 με	 την	 πράξη,	
προβάλλει	 εντούτοις,	 κατά	 πρώτο	 λόγο,	 την	 ελευθερία	 της	 ποίησης	 απέναντι	 σε	
κάθε	 μορφής	 δεσμεύσεις,	 και	 επομένως	 δεν	 πιστεύει	 στον	 ενεργό	 κοινωνικό	 της	
ρόλο,	 τουλάχιστον	 με	 τη	 μορφή	 της	 στράτευσης.	 Πρωταρχικός	 στόχος	 των	
υπερρεαλιστών	είναι	να	μορφοποιήσουν	το	όραμα	ενός	κόσμου	που	διαφέρει	από	
τον	 κόσμο	 της	 πραγματικότητας.	 Στα	 πλαίσια	 αυτά	 η	 ποίηση	 πλάθει	 το	 δικό	 της	
κόσμο	και	δεν	παρεμβαίνει	στην	κοινωνία	και	στην	ιστορική	πραγματικότητα.	

Στο	 συγκεκριμένο	 όμως	 ποίημα,	 ο	 ποιητής	 δείχνει	 βαθιά	 επηρεασμένος	 από	
την	 κατάσταση,	 και	 γι'	 αυτό	παίρνει	 θέση	απέναντι	 στην	 τραγωδία	που	συμβαίνει	
μπροστά	 στα	 μάτια	 του.	 Έστω	 κι	 αν	 η	 επιλογή	 του	 δεν	 είναι	 δυναμική,	 να	
ενεργοποιηθεί	 δηλαδή	 και	 να	 καταγγείλει	 άμεσα	 με	 το	 έργο	 του	 την	 κατάσταση,	
είναι	εντούτοις	μια	αποδοχή	του	κοινωνικού	ρόλου	της	ποίησης.	Αναγνωρίζει	λοιπόν	
με	τη	στάση	του	ότι	η	ποίηση	δεν	είναι	άσχετη	και	ανεξάρτητη	από	την	κοινωνία	και	
την	 ιστορική	 πραγματικότητα.	 Η	 επιλογή	 της	 σιωπής	 είναι	 και	 αυτό	 μια	 μορφή	
καταγγελίας.	

Ο	 ποιητής	 μοιάζει	 όμως	 να	 αντιφάσκει	 όταν	 ισχυρίζεται	 ότι	 η	 εποχή	 είναι	
ακατάλληλη	για	ποίηση	και	προβάλλει	αυτό	τον	ισχυρισμό	με	ένα	ποίημα.	Η	άποψή	
του,	 εντούτοις,	 βρίσκει	 αναλογία	 και	 στη	 μορφή	 του	 ποιήματος,	 που	 εμφανίζεται	
λιτό,	 αποσπασματικό,	 σχεδόν	 ένα	 «σπάραγμα»,	 που	 ταιριάζει	 με	 την	 αντιποιητική	
εποχή.	
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Μ Ε ΡΟ Σ 	 Ε ΝΔ Ε ΚΑ ΤΟ 	

Μανό λ η ς 	 Α ν α γ κωσ τ ά κ η ς 	 “ Σ τ ο ν 	 Ν ί κ ο 	 Ε 	 … 	 1 9 4 9 ” 	
	

	(μια	προσπάθεια	ερμηνευτικής	ανάγνωσης	του	ποιήματος)	

	

Ο	 Μανόλης	 Αναγνωστάκης	 είναι	 μια	 ποιητική	 προσωπικότητα	 απόλυτα	
συνυφασμένη	και	επηρεασμένη	από	τα	ιστορικά	δρώμενα	της	εποχής	της.	Με	άλλα	
λόγια	πρόκειται	για	έναν	ποιητή	που	αποδέχεται	τον	κοινωνικό	–	στρατευμένο	ρόλο	
της	 ποίησης,	 με	 την	 έννοια	 ότι	 τα	 κείμενά	 του	 αποτυπώνουν	 προσωπικές	 του	
εμπειρίες,	 επομένως	 από	 αυτήν	 την	 άποψη	 είναι	 βιωματικά,	 και	 εκφράζουν	
συγκεκριμένες	 θέσεις,	 επικρίνοντας	 τα	 προβλήματα	 και	 τις	 στρεβλώσεις	 του	
περιβάλλοντός	 του	 και	 αποκαλύπτοντας	 τα	 δημοκρατικά	 του	 φρονήματα.	 Ας	 μην	
ξεχνούμε	μάλιστα	ότι	ο	 ίδιος	ανέπτυξε	αντιστασιακή	και	αντιδικτατορική	πολιτική	
δράση,	 ενώ	 φανερά	 υποστήριξε	 την	 αριστερή	 ιδεολογία,	 πράγμα	 για	 το	 οποίο	
διώχθηκε	και	καταδικάστηκε	σε	θάνατο	την	εποχή	του	εμφυλίου	πολέμου.	

Από	 τη	 θλιβερή	 αυτή	 περίοδο	 της	 ελληνικής	 ιστορίας	 του	 20ου	 αιώνα	 είναι	
εμπνευσμένο	 και	 το	 συγκεκριμένο	 ποίημα	 του	 σχολικού	 εγχειριδίου,	 το	 οποίο	
εντάσσεται	 σε	 μια	 μικρή	 ποιητική	 συλλογή	 5	 ποιημάτων	 με	 το	 γενικό	 τίτλο	
Παρενθέσεις.	 Πρόκειται	 ουσιαστικά	 για	 ποίηση	 της	 φυλακής,	 αφού	 ο	
Αναγνωστάκης	το	έγραψε	ενόσω	ήταν	κρατούμενος	στις	φυλακές	Επταπυργίου	της	
Θεσσαλονίκης	και	καταδικασμένος	σε	θάνατο.	Υπό	το	βάρος	λοιπόν	της	σκέψης	του	
επερχόμενου	 θανάτου,	 ο	 ποιητής	 σκιαγραφεί	 το	 νοσηρό	 κλίμα	 της	 εποχής	 του	
εμφυλίου,	όπως	το	αντιλαμβάνεται	στο	επίπεδο	των	καταστροφικών	του	συνεπειών	
και	 μέσα	 στο	 ψυχρό	 κελί	 του.	 Στο	 τέλος	 αναρωτιέται	 για	 τη	 δυνατότητα	 της	
ποιητικής	 έκφρασης	 να	αποδώσει	με	πειστικότητα	 και	ακρίβεια	 τη	θλιβερή	 τούτη	
ιστορική	συγκυρία.		

Ο	Αναγνωστάκης	έχει	δηλώσει	προφορικά	ότι	 το	συγκεκριμένο	ποίημα	είναι	
μια	 αφιέρωση	 σ’	 ένα	 συναγωνιστή	 του,	 το	 Νίκο	 Ευστρατιάδη,	 πράγμα	 που	
δηλώνεται,	 έστω	 και	 πλημμελώς,	 στον	 τίτλο	 του.	 Η	 μελέτη	 όμως	 του	 κειμένου	
αποδεικνύει	 τη	 θεματική	 του	 συνάφεια	 με	 το	 ποίημα	 του	 Νίκου	 Εγγονόπουλου	
«Ποίηση	1948».	 Συνάφεια	στην	οποία	συνηγορούν	και	η	σύμπτωση	του	ονόματος	
στον	τίτλο	του,	καθώς	και	οι	χρονολογίες.	

Τα	θέματα	του	ποιήματος	είναι	δύο.	Το	πρώτο	σχετίζεται	με	την	προσπάθεια	
αυθεντικής	περιγραφής	των	συνεπειών	του	εμφυλίου	στον	απλό	ελληνικό	λαό	και	
το	 δεύτερο,	 το	 οποίο	 και	 εντάσσει	 το	 κείμενο	 στα	 έργα	 ποιητικής,	 επιχειρεί	 να	
δηλώσει	την	αγωνία	του	ποιητή	να	αποδώσει	η	τέχνη	του	με	πιστότητα	και	αλήθεια	
την	τραγική	εμπειρία	της	εποχής	του.	
Ο	 Αναγνωστάκης	 γράφει	 το	 ποίημα	 στη	 νεαρή	 ηλικία	 των	 24	 ετών.	 Εντούτοις,	 με	
εκπληκτική	ωριμότητα	παρουσιάζει	το	διαβρωτικό	κλίμα	του	εμφύλιου	σπαραγμού	
μέσω	 παραστατικών	 εικόνων,	 ενώ	 καταπιάνεται	 και	 με	 τη	 μόνιμη	 ενοχική	 αγωνία	
των	 ποιητών	 να	 καταφέρουν	 να	 εκφράσουν	 με	 απόλυτη	 επιτυχία	 το	 περιβάλλον	
γύρω	τους.	Πρόκειται	λοιπόν	για	ένα	ποίημα	με	δύο	όψεις.	Από	τη	μια	περιγραφικό	
μιας	μελανής	σελίδας	για	την	ελληνική	ιστορία	και	από	την	άλλη	έντονα	απαιτητικό	
για	ακρίβεια	και	αυθεντικότητα	ποιητικής	έκφρασης.	
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Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ε Σ 	 Σ ΗΜ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 	

	
 

Α.	Βιογραφικά	στοιχεία:	

Τα	πρώτα	χρόνια	–	θεσσαλονίκη:	

Ο	 ποιητής	 Μανόλης	 Αναγνωστάκης	 γεννήθηκε	 στις	 9	 Μαρτίου	 του	 1925	 στη	
Θεσσαλονίκη,	όπου	έζησε	μέχρι	το	1978.	Τα	παιδικά	του	χρόνια	μέχρι	το	ξέσπασμα	
του	πολέμου	τα	πέρασε	σε	ένα	σπίτι	 της	οδού	Δικαστηρίων	στο	κέντρο	της	πόλης.	
Πολύ	νωρίς	φαίνεται	η	κλίση	του	στην	ποίηση,	όταν	–	ακόμα	μαθητής	–	αρχίζει	να	
φτιάχνει	με	μεγάλη	ευκολία	στίχους.	Στα	γυμνασιακά	του	χρόνια	διαβάζει	ποίηση	με	
πάθος	και	την	εποχή	του	πολέμου	γράφει	πατριωτικά	ποιήματα.	Ενα	από	αυτά	–	με	
τον	τίτλο	«Μολών	Λαβέ»	–	δημοσιεύεται	στο	εβδομαδιαίο	περιοδικό	της	εποχής	Ο	
νέος	κόσμος	και	δέχεται	θετικά	σχόλια.	Η	ενθαρρυντική	κριτική	του	Γρ.	Ξενόπουλου	
το	 1941,	 στον	 οποίο	 είχε	 στείλει	 μερικά	 ποιήματα	 ζητώντας	 την	 άποψή	 του,	 του	
δίνουν	κουράγιο	να	συνεχίσει.	Το	Σεπτέμβρη	του	1942	δημοσιεύει	ένα	ποίημά	του	
στο	λογοτεχνικό	περιοδικό	Πειραϊκά	Γράμματα	και	το	1945	την	πρώτη	του	ποιητική	
συλλογή	με	τον	τίτλο	Εποχές,	που	γράφτηκε	στα	χρόνια	της	Κατοχής.	
	
Οι	δύσκολοι	καιροί:	

Το	 1943	 ο	 Μ.	 Αναγνωστάκης	 γράφεται	 στη	 Φυσικομαθηματική	 Σχολή	 του	
Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης,	 αλλά	 την	 επόμενη	 χρονιά	 επιλέγει	 την	 Ιατρική.	 Στη	
διάρκοια	 των	 σπουδών	 του	 αναπτύσσει	 πολιτιστική	 δραστηριότητα	 ως	
αρχισυντάκτης	 του	 φοιτητικού	 λογοτεχνικού	 περιοδικού	 Ξεκίνημα,	 καθώς	 και	
πολιτική	 δράση	 παίρνοντας	 μέρος	 στην	 Αντίσταση	 ως	 στέλεχος	 της	 ΕΠΟΝ	 στο	
Πανεπιστήμιο.	Τα	δραματικά	γεγονότα	 της	εποχής	και	η	προσωπική	συμμετοχή	σε	
αυτά	 δίνουν	 το	 βασικό	 τόνο	 στην	 ποίησή	 του.	 Μετά	 την	 απελευθέρωση	 και	 στα	
χρόνια	 μεταξύ	 1946	 –	 1948	 γράφει	 τα	 ποιήματα	 της	 δεύτερης	 ποιητικής	 του	
συλλογής	Εποχές	2.	Οδυνηρή	εμπειρία	στη	 ζωή	 του	είναι	η	σύλληψή	του	 το	1948,	
κατά	 τον	 Εμφύλιο,	 και	 η	 καταδίκη	 του	 σε	 θάνατο	 το	 1949,	 η	 οποία	 τελικά	 δεν	
εκτελέστηκε.	 Στα	 χρόνια	 της	φυλακής	 (1948	–	 1949)	 έγραψε	 τις	Παρενθέσεις,	 ενώ	
την	επόμενη	χρονιά	γράφτηκαν	τα	ποιήματα	των	Εποχών	3.	Μετά	την	αναγκαστική	
διακοπή	 των	σπουδών	 του	όλο	αυτό	 το	 διάστημα,	 καταφέρνει	 τελικά	 να	πάρει	 το	
πτυχίο	 του	 το	 1952	 και	 ξεκινά	 την	 ειδικότητά	 του	 στην	 ακτινολογία,	 την	 οποία	
τελειοποιεί	στη	Βιέννη	 την	περίοδο	1955	–	1956.	 Στο	μεταξύ,	 το	1954,	δημοσιεύει	
την	 ποιητική	 συλλογή	 Συνέχεια	 και	 σύντομα	 ακολουθεί	 η	 Συνέχεια	 2,	 ενώ	 η	 τρίτη	
ομώνυμη	συλλογή	του	(Συνέχεια	3)	εμφανίζεται	αρκετά	χρόνια	αργότερα	(1962).	
	
Πορεία	προς	την	ποιητική	σιωπή:	

Στα	τέλη	της	δεκαετίας	του	'50	ο	Αναγνωστάκης	στρέφει	το	ενδιαφέρον	του	στη	
λογοτεχνική	 κριτική	 εκδίδοντας	 στη	 Θεσσαλονίκη	 το	 περιοδικό	 Κριτική	 (1959	 –	
1961),	που	πρόσφερε	σημαντικό	έργο	στην	πνευματική	ζωή	παρουσιάζοντας	τις	νέες	
τάσεις	στην	πεζογραφία	και	στην	ποίηση	κατά	την	πρώτη	μεταπολεμική	περίοδο	και	
προβάλλοντας	τις	νεότερες	κατακτήσεις	της	ευρωπαϊκής	λογοτεχνίας.	Συνεργάστηκε	
επίσης	με	 το	περιοδικό	 της	Αριστεράς	Επιθεώρηση	Τέχνης	 (1954	–	1967).	 Το	1970	
δημοσιεύει	 την	 τελευταία	 ποιητική	 του	 συλλογή	Ο	 Στόχος	 με	 ποιήματα	 γραμμένα	
στα	 πρώτα	 χρόνια	 της	 δικτατορίας.	 Το	 1978	 ο	 Αναγνωστάκης	 εγκαθίσταται	 στην	
Αθήνα	 και	 ασκεί	 το	 επάγγελμα	 του	 ακτινολόγου.	 Από	 τότε	 δεν	 έχει	 εκδώσει	 άλλη	
αξιόλογη	 ποιητική	 εργασία,	 εκτός	 από	 αποσπασματικά	 ποιήματα	 και	 στίχους.	
Αρχίζει	η	περίοδος	της	«σιωπής»	για	τον	ποιητή,	που	τη	θεωρεί	και	αυτή	μια	άλλη,	
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επίσης	δραστική,	μορφή	έκφρασης.	Ο	Μανόλης	Αναγνωστάκης	πέθανε	 το	2005	σε	
ηλικία	80	ετών	.	

	
Β.	Το	έργο	του:	

Γενικά	χαρακτηριστικά	του	έργου	του:	

Η	ενότητα	του	έργου:	

Οι	τρεις	πρώτες	ποιητικές	συλλογές	του	Αναγνωστάκη	δείχνουν	με	τον	κοινό	τους	
τίτλο	Εποχές	τη	σχέση	μεταξύ	τους,	έχουν	δηλαδή	κοινό	σημείο	αναφοράς	το	χρόνο,	
την	εποχή	που	καταγράφουν.	Ο	ποιητής	επιμένει	στο	χρονικό	προσδιορισμό	και	στις	
τρεις	επόμενες	συλλογές	του,	τις	Συνέχειες,	που	δηλώνουν	τη	χρονική	συνέχεια	με	
τις	 προηγούμενες	 και	 ολοκληρώνουν	 την	 εικόνα	 μιας	 εποχής	 που	 άρχισε	 με	 τον	
πόλεμο	και	 την	Κατοχή	και	 τελείωσε	στις	αρχές	 της	δεκαετίας	 του	 '60.	Έπειτα	από	
ένα	 διάστημα	 σιωπής	 εμφανίζεται	 την	 εποχή	 της	 δικτατορίας	 η	 ποιητική	 συλλογή	
του	Ο	Στόχος,	που	επιχειρεί	να	συνδέσει	το	νήμα	του	χρόνου	και	να	σηματοδοτήσει	
με	το	«τώρα»	του	πρώτου	ποιήματος	της	συλλογής	(«Το	θέμα	είναι	τώρα	τι	λες»)	την	
αρχή	της	νέας	εποχής.	

	
Ο	κύκλος	των	Εποχών	και	της	Παρένθεσης:	

Η	πρώτη	περίοδος	του	έργου	του	Αναγνωστάκη	με	τον	κύκλο	των	Εποχών	και	της	
Παρένθεσης	 χαρακτηρίζεται	 από	 ποικιλία	 στο	 ύφος,	 γιατί	 εκφράζει	 μια	 εποχή	
γεμάτη	ένταση	και	αντιφάσεις,	που	περιλαμβάνει	την	Κατοχή,	τον	Εμφύλιο	και	την	
εμπειρία	της	φυλακής.	

Στην	 πρώτη	 ποιητική	 συλλογή	 του,	 τις	 Εποχές,	 είναι	 αισθητή	 η	 επίδραση	 του	
συμβολισμού.	 Ο	 ποιητής	 στρέφεται	 περισσότερο	 στον	 εσωτερικό	 του	 κόσμο	
εκφράζοντας	 τις	 εφηβικές	 ανησυχίες	 και	 τα	 όνειρά	 του.	 Κυριαρχούν	 μελαγχολία,	
θλίψη	και	τάση	φυγής	σε	αναζήτηση	του	ιδανικού	και	του	έρωτα.	Μέσα	σε	αυτό	το	
νεοσυμβολιστικό	 κλίμα	 εμφανίζεται	 και	 το	 παγερό	 σκηνικό	 της	 Κατοχής,	 ο	
ακατανόητος	χαμός	φίλων,	η	μοναξιά	και	το	αδιέξοδο.	Η	ατμόσφαιρα	υποβάλλει	το	
γκρέμισμα	 των	 ονείρων	 και	 την	 αίσθηση	 μιας	 άχαρης	 νιότης	 σε	 έναν	 κόσμο	
παραλόγου.	 Οι	 εμπειρίες	 εκφράζονται	 με	 ευαισθησία,	 ενώ	 η	 νεανική	 μνήμη	
στρέφεται	 στο	 παρελθόν.	 Ο	 στίχος	 είναι	 ελεύθερος	 και	 το	 ποίημα	 μοιάζει	
περισσότερο	με	συνομιλία.	Ο	τόνος	είναι	χαμηλόφωνος	και	εξομολογητικός.	

Στις	Εποχές	2	η	απογοήτευση	διακρίνεται	πιο	έντονα.	Η	απελευθέρωση	δεν	έχει	
φέρει	τις	ποθητές	αλλαγές,	η	ψεύτικη	εικόνα	ομαλής	ζωής	δεν	ξεγελά.	Τα	ποιήματα	
της	 συλλογής	 δίνουν	 κυρίως	 την	 ατμόσφαιρα	 του	 Εμφυλίου	 και	 μέσα	 από	 την	
αβεβαιότητα	 και	 τη	 σύγχυση	αποκαλύπτουν	 τα	 προαισθήματα	 του	ποιητή	 για	 την	
ήττα.	Ο	 ελεύθερος	στίχος	 γίνεται	πιο	 εκτεταμένος,	οι	 λυρικοί	 τόνοι	υποχωρούν	σε	
ένα	ύφος	πιο	πεζολογικό,	ενώ	είναι	αισθητή	η	επίδραση	του	Καρυωτάκη.	

Τα	ποιήματα	των	Παρενθέσεων	γράφτηκαν	στη	φυλακή	με	το	μόνιμο	άγχος	της	
εκτέλεσης.	 Αν	 και	 τώρα	 υπάρχει	 η	 προσωπική	 οδυνηρή	 εμπειρία,	 ο	 ποιητής	

μοιάζει	 να	 ελέγχει	 περισσότερο	 τα	 αισθήματά	 του.	 Τα	 ποιήματα	 εκφράζουν	

υπαρξιακή	μοναξιά	μαζί	με	μια	αμυδρή	ελπίδα.	

Στις	 Εποχές	 3	 υπάρχει	 ακόμα	 ο	 απόηχος	 της	 φυλακής	 και	 των	 εκτελέσεων.	 Ο	
ιστορικός	χρόνος	κυριαρχεί,	τα	γεγονότα	είναι	ακόμα	νωπά.	Παντού	απλώνεται	ένα	
σκηνικό	καταστροφής	και	ερήμωσης.	Η	ήττα	είναι	γεγονός,	αλλά	ο	ποιητής	δε	θέλει	
να	το	αποδεχτεί.	Ο	τόνος	των	πρώτων	ποιημάτων	της	συλλογής	είναι	ελεγειακός,	ο	
ποιητής	 αναζητά	 τις	 κατάλληλες	 λέξεις	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 εκφράσουν	 με	
απλότητα	 και	 αλήθεια	 τη	 φοβερή	 πραγματικότητα.	 Στα	 υπόλοιπα	 ποιήματα	 της	
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συλλογής	 οι	 στίχοι	 γίνονται	 πιο	 σύντομοι	 και	 περιεκτικοί.	 Οι	 συμβολισμοί	
υποχωρούν,	οι	εικόνες	αποδίδουν	με	ρεαλισμό	τα	πράγματα.	Τη	συλλογή	κλείνει	το	
ποίημα	«Επίλογος»	με	μια	αμφιβολία	για	τη	συνέχιση	της	ποίησης.	

	
Η	πρόσληψη	του	έργου	του	από	την	κριτική:	

Η	 σύντομη	 θητεία	 του	 Αναγνωστάκη	 στο	 συμβολισμό	 και	 οι	 διάφορες	 άλλες	
γόνιμες	 επιδράσεις	 που	 δέχτηκε	 δεν	 τον	 εμπόδισαν	 να	 εκφράσει	 αρκετά	 νωρίς	 το	
δικό	 του	 προσωπικό	 λόγο.	 Η	 ποίησή	 του,	 χωρίς	 να	 έχει	 προχωρήσει	 σε	
επαναστατικές	καινοτομίες,	έχει	ωστόσο	πρωτοτυπία	και	το	δικό	της	ιδιαίτερο	τόνο.	
Εξαιτίας	 της	 ποιότητας	 αλλά	 και	 των	 συνθηκών	 της	 εποχής	 το	 έργο	 του	
αναγνωρίστηκε	 σχετικά	 νωρίς	 και	 ξεχώρισε	 ανάμεσα	 σε	 αυτό	 των	 άλλων	 ποιητών	
της	γενιάς	του,	ενώ	επηρέασε	σε	κάποιο	βαθμό	και	τη	μεταγενέστερη	ποίηση.	
	
Μ α ν ό λ η ς 	 Α ν α γ ν ω σ τ ά κ η ς 	 « Σ τ ο ν 	 Ν ί κ ο 	 Ε . . . 1 9 4 9 » 	

	

Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	ποίημα:	
Το	ποίημα	ανήκει	στην	ποιητική	συλλογή	Παρενθέσεις,	που	περιλαμβάνει	πέντε	

ποιήματα.	 Τα	 ποιήματα	 αυτά	 γράφτηκαν	 το	 1949,	 τον	 καιρό	 που	 ο	 Μανόλης	
Αναγνωστάκης	 ήταν	 κρατούμενος	 στις	 φυλακές	 Επταπυργίου	 Θεσσαλονίκης,	
καταδικασμένος	 σε	 θάνατο.	 Σε	 όλα	 τα	 ποιήματα	 της	 συλλογής	 κυριαρχούν	 οι	
τραγικές	 εμπειρίες	 του	 παρόντος.	 Διακρίνονται	 όμως	 ένα	 αίσθημα	 συγκρατημένο	
και	 μια	 εσωτερική	 δύναμη	 και	 καρτερικότητα.	 Τα	 ποιήματα	 των	 Παρενθέσεων	
κλείνουν	 τον	 κύκλο	 των	 νεανικών	 έργων	 του	 ποιητή.	 Εντάσσονται	 μεταξύ	 των	
Εποχών	και	Εποχών	3.	Η	συλλογή	περιλήφθηκε	στον	τόμο	Τα	ποιήματα	(1941	–	1956)	
της	 έκδοσης	 του	 1956	 κι	 έπειτα	 στη	 συγκεντρωτική	 έκδοση	 Τα	 ποιήματα	 (1941	 –	
1971)	του	1971.	

Το	 ποίημα	 «Στο	 Νίκο	 Ε...	 1949»	 είναι	 αφιέρωση,	 σύμφωνα	 με	 προφορική	

δήλωση	 του	 ποιητή,	 σε	 ένα	 συναγωνιστή	 του,	 το	Νίκο	 Ευστρατιάδη.	 Το	 σχολικό	

βιβλίο	παραθέτει	το	ποίημα	ως	ποιητική	απάντηση	του	Αναγνωστάκη	στο	ποίημα	

του	Νίκου	Εγγονόπουλου	«Ποίηση	1948».	Σε	αυτό	συνηγορούν	κάποια	στοιχεία,	
όπως	η	σύμπτωση	του	ονόματος	στον	 τίτλο	 του	ποιήματος	 του	Αναγνωστάκη,	οι	

χρονολογίες	και,	κυρίως,	η	σχέση	στο	θέμα	τους.	
Θέμα	 του	 ποιήματος	 είναι	 η	 αγωνία	 του	 ποιητή	 να	 αποδώσει	 η	 τέχνη	 του	 με	

πιστότητα	και	αλήθεια	την	τραγική	εμπειρία	της	εποχής	του.	
	

Ερμηνευτική	προσέγγιση:	
1.	Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	του	ποιήματος	και	περιεχόμενο	ευοτήτων.	

Βασική	ιδέα	του	ποιήματος	είναι	το	χρέος	του	ποιητή	και	της	ποίησης	απέναντι	
στην	πραγματικότητα	της	εποχής.	Η	ιδέα	δομείται	στους	θεματικούς	άξονες	ποίηση	
–	ιστορική	πραγματικότητα,	ή	γενικότερα	τέχνη	–	ζωή.	

Το	 ποίημα	 διαρθρώνεται	 σε	 εικόνες	 –	 σκηνές.	 Βασικό	 στοιχείο	 δομής	 αποτελεί	
επίσης	η	παρένθεση,	που	κλείνει	το	κύριο	νόημα	του	ποιήματος.	

Το	ποίημα	μπορεί	να	χωριστεί	σε	τρεις	νοηματικές	ενότητες:	
1η	ενότητα,	στ.	1-10:	Η	φρίκη	του	χαμού	και	της	ερήμωσης.		
Ο	 ποιητής	 αποδίδει	 με	 αποσπασματικές	 εικόνες	 το	 χαμό	 των	 φίλων,	 το	 ξε-

κλήρισμα	των	οικογενειών	και	τα	ερείπια	που	αφήνει	πίσω	του	ο	εμφύλιος.	
2η	ενότητα,	στ.	11-14:	Ο	εφιάλτης	του	μελλοθάνατου.	
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Ο	 ποιητής	 αποτυπώνει	 τις	 εφιαλτικές	 στιγμές	 που	 περνάει	 στο	 κελί	 του	 ο	
μελλοθάνατος,	 καθώς	 αγωνιά	 κάθε	 ξημέρωμα	 μήπως	 ήρθε	 η	 σειρά	 του	 για	 την	
εκτέλεση.	

3η	ενότητα,	στ.	15:	Η	απόγνωση	του	ποιητή	για	την	αδυναμία	επικοινωνίας	της	

ποίησης.	

Ο	ποιητής	αναρωτιέται	με	απόγνωση	για	τη	δυνατότητα	της	ποίησης	να	εκφράσει	
με	αυθεντικότητα	την	εμπειρία	της	ιστορικής	πραγματικότητας.	

	
2.	Ερμηνευτικά	σχόλια:	

ü «Φίλοι	 /	 Που	 φεύγουν	 /	 Που	 χάνονται	 μια	 μέρα»:	 Το	 μοτίβο	 των	 φίλων	 που	
χάνονται	 είναι	 συχνό	 στην	 ποίηση	 του	 Αναγνωστάκη.	 Οι	 φίλοι	 χάνονται	 ξαφνικά	
«μια	 μέρα»,	 «θάνατοι	 αλλόκοτοι»,	 «πικροί	 και	 ανεξήγητοι»,	 σαν	 να	 πέθαναν	 όλοι	
«από	μια	ανεξήγητη	αρρώστια»,	που	τους	θέρισε	αθόρυβα.	Αλλοι	σκοτώθηκαν	στον	
πόλεμο,	άλλοι	πήγαν	στις	φυλακές	και	στις	εξορίες,	άλλοι	εκτελέστηκαν.	

ü «Στους	 έρημους	 δρόμους	 ...	 /	 Ερείπια»:	 Οι	 έρημοι	 δρομοι	 και	 τα	 ερείπια	 είναι	
επίσης	 συχνά	 μοτίβα	 στα	 ποιήματα	 του	 Αναγνωστάκη.	 Και	 τα	 δυο	 συνθέτουν	 ένα	
θλιβερό	σκηνικό	της	πόλης,	ένα	«τοπίο	θανάτου»,	μέσα	στο	οποίο	διαδραματίζεται	
η	προσωπική	και	συλλογική	τραγωδία.	

ü «Σαν	 τρυπημένες	 σάπιες	 σημαίες»:	 Η	 παρομοίωση	 αποτελεί	 και	 αυτόνομη	
μεταφορική	 εικόνα.	 Οι	 σημαίες,	 τα	 σύμβολα	 του	 έθνους,	 τρυπημένες	 από	 τις	
σφαίρες	 του	 εμφύλιου	 σπαραγμού,	 ποδοπατημένες	 στη	 λάσπη.	 Από	 εθνικά	
σύμβολα	γίνονται	σύμβολα	μίσους.	

ü «Όταν	το	φως	λιγοστεύει	/	Τα	ξημερώματα»	Σχήμα	οξύμωρο.	Το	φως,	η	ελπίδα	της	
ζωής,	λιγοστεύει	το	ξημέρωμα,	γιατί	αρχίζει	ο	εφιάλτης	του	μελλοθάνατου,	μήπως	
είναι	η	σειρά	του	για	εκτέλεση	(οι	εκτελέσεις	γίνονταν	τα	χαράματα).	

	
3.	Τεχνική	του	ποιήματος:	

Η	επιλογή	του	λεξιλογίου:	

Στο	 λεξιλόγιο	 του	 ποιήματος	 υπάρχουν	 κυρίως	 ουσιαστικά	 και	 επίθετα,	 ενώ	 τα	
ρήματα	 είναι	 ελάχιστα.	 Ο	 ποιητής	 αποτυπώνει	 με	 λέξεις	 –	 εικόνες	 το	 εφιαλτικό	
σκηνικό.	 Σχεδόν	όλα	 τα	ουσιαστικά,	 τα	οποία	έχουν	και	 το	μεγαλύτερο	νοηματικό	
βάρος,	 είναι	 συγκεκριμένα	 («φίλοι»,	 «φωνές»,	 «νύχτα»,	 «μάνας»,	 «δρόμους»,	
«κλάμα	παιδιού»,	«ερείπια»,	«σημαίες»,	«κρεβάτια»,	«φως»)	και	χρησιμοποιούνται	
σαν	υποκείμενα,	ετερόπτωτοι	προσδιορισμοί	και	προσδιορισμοί	τόπου	και	χρόνου.	
Τα	 επίθετα	 έχουν	 σημαντική	 λειτουργία,	 γιατί	 φορτίζουν	 συναισθηματικά	 την	
ατμόσφαιρα	 («μακρινές	 φωνές»,	 «μάνας	 τρελής»,	 «έρημους	 δρόμους»,	
«τρυπημένες	σάπιες	σημαίες»,	«σιδερένια	κρεβάτια»).	 Τρία	ρήματα	υπάρχουν	στο	
ποίημα	 («φεύγουν»,	 «χάνονται»,	 «λιγοστεύει»),	 καθώς	 και	 αυτό	 της	 παρένθεσης	
(«θα	μιλήσει»).	

	
Ο	ποιητής	και	ο	λόγος	του:	

Ο	ποιητής	εκφράζει	σε	μονόλογο	τα	συναισθήματά	του,	στα	οποία	κυριαρχούν	η	
οδύνη	 και	 ο	 πόνος.	 Ο	 λόγος	 του,	 κοφτός	 σαν	 λυγμός,	 γυμνός	 και	 υπαινικτικός,	
αποδίδει	 με	 σύντομες	 υποβλητικές	 εικόνες	 το	 σκηνικό	 του	 θανάτου	 και	 της	
καταστροφής.	Ο	 ποιητής	 επιλέγει	 το	 γ'	 πρόσωπο,	 προσπαθώντας	 να	 κρατήσει	 μια	
απόσταση	από	τις	εφιαλτικές	εικόνες	που	παρουσιάζει.	Με	την	επιλογή	αυτή	και	με	
τον	 υπαινικτικό,	 συμβολικό	 λόγο	 αποφεύγει	 το	 συναισθηματισμό.	 Ο	 λόγος	 του	
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αποκτάει	 δραματικό	 τόνο,	 που	 αποδίδει	 με	 γνησιότητα	 την	 τραγικότητα	 της	
κατάστασης	που	βιώνει.	

Στην	 παρενθετική	 πρόταση	 ο	 ποιητής	 απευθύνεται	 άμεσα	 στον	 εαυτό	 του.	
Πρόκειται	 για	 έναν	 εσωτερικό	 μονόλογο,	 στον	 οποίο	 εκφράζει	 αγωνία	 που	
σχετίζεται	 με	 την	 ποίηση.	 Με	 το	 αγωνιώδες	 ερώτημα	 που	 θέτει	 στον	 εαυτό	 του	
εκφράζει	 την	 απόγνωσή	 του	 για	 την	 αδυναμία	 επικοινωνίας	 της	 ποίησης	 με	 την	
ιστορική	 πραγματικότητα.	 Οι	 λέξεις	 τού	 φαίνονται	 ανεπαρκείς	 να	 αποδώσουν	 την	
εφιαλτική	πραγματικότητα	χωρίς	να	ηχούν	κενές	και	ψεύτικες.	Ο	συμβολικός	λόγος	
δεν	 τον	 ικανοποιεί.	 Αναζητά	 έναν	 τρόπο	 να	 μπορεί	 η	 ποίηση	 να	 αποδώσει	 με	
ρεαλισμό	 τα	 συναισθήματα	 που	 συγκλονίζουν,	 τον	 πόνο	 που	 διαπερνά	 την	 ψυχή	
(«Μα	ποιος	με	πόνο	θα	μιλήσει	για	όλα	αυτά;»).	

	
Οι	εικόνες:	

Ο	ποιητής	αποτυπώνει	το	σκηνικό	του	θανάτου	με	σύντομες	λέξεις	–	εικόνες,	που	
εναλλάσσονται	 γρήγορα	 αποκαλύπτοντας	 την	 εσωτερική	 ταραχή.	 Αν	 και	 είναι	
εικόνες	 απτές	 και	 πραγματικές,	 όμως	 περισσότερο	 υποβάλλουν	 τη	 φρίκη	 της	
πραγματικότητας	παρά	την	περιγράφουν,	παίρνοντας	έτσι	συμβολικές	προεκτάσεις.	

Η	πρώτη	εικόνα	που	κλιμακώνεται	προοδευτικά	αποδίδει	σε	τρεις	στίχους	 (1-3)	
το	 χαμό	 των	 φίλων.	 Οι	 φίλοι	 «φεύγουν»,	 «χάνονται»	 ξαφνικά	 («μια	 μέρα»).	 Όλα	
γίνονται	 γρήγορα,	 απροειδοποίητα	 από	 μια	 εξουσία	 σκοτεινή,	 που	 σχεδιάζει	 και	
αποφασίζει	μυστικά	για	το	χαμό	τους.	Η	εικόνα	υποβάλλει	ανίσχυρο	πόνο.	

Η	δεύτερη	εικόνα,	ηχητική	και	οπτική,	εκτείνεται	σε	περισσότερους	στίχους	(4-8).	
Κυριαρχούν	 οι	 φωνές	 και	 τα	 κλάματα	 μέσα	 στην	 ερημιά	 των	 νυχτερινών	 δρόμων.	
Είναι	οι	φωνές	μιας	μάνας	που	περιπλανιέται	τη	νύχτα,	ξετρελαμένη	από	τον	πόνο	
για	 το	 χαμό	 του	 παιδιού	 της,	 και	 το	 κλάμα	 ενός	 μικρού	 παιδιού	 που	 μένει	 χωρίς	
ανταπόκριση.	Η	εικόνα	υποβάλλει	τη	δυστυχία	και	τη	μοναξιά.	

Η	 τρίτη	 εικόνα	 είναι	 σύντομη	 (στ.	 9-10)	 και	 πιο	 υποβλητική.	 Κυριαρχούν	 τα	
ερείπια	 που	 παρομοιάζονται	 με	 τρυπημένες	 σάπιες	 σημαίες.	 Η	 εικόνα	 του	
αναφορικού	 μέρους	 της	 παρομοίωσης	 έχει	 μεγαλύτερη	 παραστατικότητα	 και	
υποβολή	 και	 σχεδόν	 αυτονομείται.	 Οι	 σημαίες,	 όπως	 και	 τα	 ερείπια,	 είναι	
τρυπημένες	 από	 τις	 σφαίρες	 του	 εμφύλιου	 σπαραγμού	 και	 κείτονται	 σάπιες	 στο	
χώμα,	 σύμβολα	 καπηλείας	 του	 εθνικού	 ιδανικού	 και	 πρόσχημα	 εξόντωσης	 των	
αγωνιστών.	Η	εικόνα	υποβάλλει	την	ερημιά	της	ψυχής,	την	πικρή	απογοήτευση	και	
τα	χαμένα	οράματα.	

Η	τέταρτη	εικόνα	εκτείνεται	σε	τέσσερις	μικρούς	αρθρωτούς	στίχους	(στ.	11-14).	
Κυριαρχεί	 η	 αίσθηση	 του	 εφιάλτη,	 που	 αισθητοποιείται	 με	 την	 εικόνα	 των	
σιδερένιων	 κρεβατιών,	 η	 οποία	 παραπέμπει	 σε	 κελί	 φυλακής.	 Η	 αίσθηση	 αυτή	
κορυφώνεται	με	τη	μεταφορική	εικόνα	που	παρουσιάζει	 το	φως	να	χαμηλώνει,	να	
λιγοστεύει	 τα	 ξημερώματα,	 παραπέμποντας	 στην	 ελπίδα	 που	 λιγοστεύει	 για	 το	
μελλοθάνατο	κάθε	ξημέρωμα,	όταν	πλησιάζει	η	ώρα	των	εκτελέσεων.	

	
Ο	στίχος	της	παρένθεσης:	

Στο	στίχο	 της	παρένθεσης	αποκαλύπτεται	 η	 ταυτότητα	 του	ποιητή,	 που	αγωνιά	
για	την	τέχνη	του.	Τη	θεωρεί	κατώτερη	από	τις	περιστάσεις,	ανεπαρκή	να	αποδώσει	
τα	 συναισθήματα	 που	 κατακλύζουν	 την	ψυχή	 του.	 Χαρακτηριστική	 είναι	 η	 φράση	
«με	πόνο»,	που	φανερώνει	την	ανάγκη	μιας	γνήσιας	δραματικής	έκφρασης	που	θα	
αποδίδει	 ρεαλιστικά	 την	 προσωπική	 και	 συλλογική	 τραγωδία.	 Η	 αγωνία	 αυτή	
δείχνει	ότι	ο	ποιητής	αντιλαμβάνεται	ως	πρωταρχικό	χρέος	της	ποίησης	την	άμεση	
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επαφή	 της	 με	 την	 ιστορική	 πραγματικότητα,	 την	 απήχησή	 της	 στην	 κοινωνία.	 Η	
ποίηση	 πρέπει	 να	 αγκαλιάζει	 τον	 άνθρωπο	 και	 τα	 προβλήματά	 του,	 να	
ευαισθητοποιεί	και	να	αποκαλύπτει	την	αλήθεια.	Το	ζητούμενο	παραμένει	ο	τρόπος,	
η	κατάλληλη	έκφραση.		

Η	αμφιβολία	για	τις	δυνατότητες	του	ποιητικού	λόγου	είχε	απασχολήσει	πολλούς	
ποιητές,	από	την	εποχή	ήδη	του	ρομαντισμού,	αλλά	στον	Αναγνωστάκη	εμφανίζεται	
για	πρώτη	φορά	σε	αυτό	το	ποίημα,	αρκετά	νωρίς	βέβαια	στην	πορεία	της	ποιητικής	
του	 δημιουργίας.	 Όπως	 χαρακτηριστικά	 τονίζεται	 από	 την	 κριτική,	 «Ο	 ποιητικός	
πειραματισμός»	 του	 Αναγνωστάκη	 γεννιέται,	 πράγματι,	 από	 μια	 βαθιά	 και	
αθεράπευτη	 διαφωνία	 και	 υφίσταται	 όσο	 ο	 ποιητής	 καταφέρνει	 να	 κάνει	 να	
συνυπάρχουν,	αν	και	σε	σύγκρουση	μεταξύ	τους,	οι	δύο	διαφορετικές	τάσεις	γύρω	
από	τις	οποίες	στρέφεται	ο	εσωτερικός	του	κόσμος:	η	μια	υποκειμενική,	συμβολικής	
έμπνευσης,	η	άλλη	αντικειμενική,	με	ρεαλιστικές	φιλοδοξίες».		

	
Η	σημασία	της	παρένθεσης.	Ποίημα	ποιητικής:	

Η	παρένθεση	στα	ποιήματα	του	Αναγνωστάκη	περικλείει	στίχους	στους	οποίους	ο	
ποιητής	αποκαλύπτει	τις	προσωπικές	σκέψεις	και	τους	προβληματισμούς	του	πάνω	
σε	θέματα	της	ζωής	και	της	ποίησης.	Έχει,	επομένως,	μεγάλο	νοηματικό	βάρος	και	
περικλείει	συνήθως	την	κύρια	ιδέα	του	ποιήματος,	που	συχνά	αντιτίθεται	ή	θέτει	σε	
αμφισβήτηση	 όσα	 έχουν	 ειπωθεί	 πιο	 πριν.	 Η	 παρένθεση	 υποδηλώνει	 το	 κλείσιμο	
του	 ποιητή	 στον	 εαυτό	 του	 για	 να	 εκφράσει	 κρίσιμους	 προβληματισμούς	 και	
βασανιστικά	αισθήματα	με	τον	εσωτερικό	μονόλογο.	

Το	ερώτημα	της	παρένθεσης	στο	συγκεκριμένο	ποίημα	είναι	καθοριστικό	για	την	
ποιητική	έμπνευση.	Η	παρουσία	του	στο	τέλος	θέτει	σε	αμφισβήτηση	την	 ίδια	 την	
ύπαρξη	 του	 ποιήματος,	 αφού	 αμφιβάλλει	 αν	 τα	 συγκλονιστικά	 γεγονότα	
εκφράζονται	 ποιητικά	 με	 τρόπο	 ολοκληρωμένο.	 Το	 ίδιο	 το	 ποίημα	 με	 τις	
αποσπασματικές	 εικόνες,	 τον	 κοφτό	 λόγο,	 την	 αφαιρετικότητα	 και	 την	 ασάφεια	
δικαιολογεί	εν	μέρει	την	αμφιβολία.	Όπως	αναφέρεται	όμως	και	στο	σχολικό	βιβλίο,	
ο	ποιητής	τελικά	θα	βρει	την	κατάλληλη	έκφραση	να	«μιλήσει	για	όλα	αυτά»,	χωρίς	
να	υποβαθμιστεί	το	ανθρώπινο	δράμα,	στο	ποίημα	«Μιλώ»	της	Συνέχειας	2.	

Ο	 παρενθετικός	 στίχος	 έχει	 στο	 ποίημα	 και	 άλλη	 λειτουργία.	 Συντελεί	 στην	
αποφόρτιση	της	συναισθηματικής	έντασης	του	ποιητή,	που	κλείνει	μέσα	σε	αυτό	το	
στίχο	το	ξέσπασμά	του.	

Το	ερώτημα	του	παρενθετικού	στίχου	συντελεί,	τέλος,	όπως	είναι	επόμενο,	στην	
ένταξη	 του	 ποιήματος	 στα	 ποιήματα	 ποιητικής,	 γιατί	 αποκαλύπτει	 πως	 η	 βασική	
ιδέα	του	είναι	το	χρέος	της	ποίησης	απέναντι	στην	εποχή	της.	

	
Η	γλώσσα	και	τα	εκφραστικά	μέσα	–	Ο	στίχος:	

Η	γλώσσα	 του	ποιήματος	 είναι	 η	απλή	δημοτική.	Ο	 λόγος	 είναι	 ελλειπτικός,	 οι	
λέξεις	απλές	και	ουσιαστικές,	οι	φράσεις	σύντομες,	ο	τόνος	κοφτός	και	δραματικός,	
το	ύφος	λιτό.	

Από	 τα	 εκφραστικά	 μέσα	 κυριαρχούν	 οι	 εικόνες,	 αποσπασματικές	 και	
υποβλητικές.	Υπάρχει	επίσης	μια	παρομοίωση	(«Σαν	τρυπημένες	σάπιες	σημαίες»),	
μια	μεταφορά	(«Όταν	το	φως	λιγοστεύει	/	Τα	ξημερώματα»)	και	επαναλήψεις	που	
αυξάνουν	 το	 δραματικό	 τόνο	 («Που	 φεύγουν,	 /	 Που	 χάνονται»,	 «Φωνές	 [...]	
Μακρινές	φωνές»).	

Οι	στίχοι	είναι	ολιγοσύλλαβοι,	συχνά	μονολεκτικοί.	Το	ποίημα	είναι	γραμμένο	σε	
ελεύθερο	στίχο.	
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Συνολική	αποτίμηση	του	ποιήματος:	

Το	ποίημα	είναι	χαρακτηριστικό	δείγμα	της	νεανικής	γραφής	του	Αναγνωστάκη,	
φορτισμένο	συναισθηματικά	από	τη	δραματική	εμπειρία,	προσωπική	και	συλλογική.	
Ένα	από	τα	κυριότερα	στοιχεία	του	είναι	η	έναρξη	του	προβληματισμού	του	ποιητή	
για	 το	 χρέος	 της	ποίησης	 και	 για	 την	αποτελεσματικότητά	 της	 σε	 κρίσιμες	 για	 τον	
άνθρωπο	 εποχές.	 Ένα	 δείγμα	 αυτού	 του	 προβληματισμού	 αποτελεί	 το	 ίδιο	 το	
ποίημα,	καθώς	ο	ποιητής	προσπαθεί	σε	αυτό	να	ξεφύγει	από	τη	συμβατικότητα	των	
λέξεων	 και	 να	 αποδώσει	 τον	 προσωπικό	 πόνο	 μέσα	από	 μια	 καθολικότερη	 ματιά,	
συνταιριάζοντας	συμβολιστικά	και	ρεαλιστικά	στοιχεία.	

	
4.	Απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	του	σχολικού	βιβλίου:	

1)	Να	εξεταστούν	συγκριτικά	τα	δύο	ποιήματα.	Ποια	είναι	η	επιλογή	του	Εγγονό-

πουλου	και	ποια	του	Αναγνωστάκη;	

Κοινό	 στοιχείο	 των	 δύο	 ποιημάτων	 είναι	 το	 θέμα	 τους,	 ο	 ρόλος	 της	 ποίησης	
απέναντι	 στην	 ιστορική	 πραγματικότητα	 της	 εποχής.	 Το	 ότι	 το	 ποίημα	 του	
Εγγονόπουλου	 αφορά	 την	 ποίηση	 προβάλλεται	 στον	 τίτλο,	 ενώ	 στο	 ποίημα	 του	
Αναγνωστάκη	αναφέρεται	μόνο	στον	παρενθετικό	στίχο.	Κοινό	στοιχείο	επίσης	στα	
δυο	ποιήματα	είναι	ο	ακριβής	προσδιορισμός	της	 ιστορικής	εποχής	στον	τίτλο.	Στο	
ποίημα	 του	 Εγγονόπουλου	 η	 εποχή	 απλά	 κατονομάζεται	 («τούτη	 η	 εποχή	 /	 του	
εμφυλίου	σπαραγμού»)	και	αποδίδεται	με	έμμεσο	τρόπο	(«αγγελτηρίων	θανάτου»).	
Αντίθετα,	το	ποίημα	του	Αναγνωστάκη	δίνει	πολλά	στοιχεία	για	την	εποχή	(οι	φίλοι	
που	 χάνονται,	 οι	 φωνές	 της	 μάνας,	 το	 κλάμα	 του	 παιδιού,	 ερείπια,	 εφιάλτες).	
Ανάλογα	με	τα	παραπάνω,	ο	λόγος	του	Εγγονόπουλου	είναι	πιο	πυκνός	και	δεμένος,	
ενώ	ο	Αναγνωστάκης	είναι	πιο	περιγραφικός	και	 χρησιμοποιεί	πολλές	εικόνες.	 Στο	
πρώτο	 ποίημα	 κεντρική	 θέση	 έχει	 η	 πρωτότυπη	 παρομοίωση	 και	 στο	 δεύτερο	 οι	
εικόνες.	 Στο	 ποίημα	 του	 Αναγνωστάκη	 διακρίνεται	 μεγαλύτερη	 συναισθηματική	
φόρτιση.	Στο	πρώτο	ποίημα	επίσης	ο	ποιητής	μιλάει	άμεσα,	σε	α΄	πρόσωπο,	ενώ	στο	
δεύτερο	ο	ποιητής	μιλάει	σε	γ'	πρόσωπο.	Ο	λόγος	και	στα	δυο	ποιήματα,	ιδιαίτερα	
όμως	στον	Εγγονόπουλο,	παρουσιάζεται	κοφτός	και	σύντομος	και	ο	στίχος	μικρός,	
συχνά	μονολεκτικός,	σε	αναλογία	με	τη	σπαραγμένη	εποχή.	

Ως	προς	 την	 τοποθέτησή	τους	στο	 ζήτημα	της	ποίησης,	ο	Εγγονόπουλος	θεωρεί	
την	 εποχή	 ακατάλληλη	 για	 ποίηση	 («δεν	 είναι	 εποχή	 /	 για	 ποίηση	 /	 κι	 άλλα	
παρόμοια»)	 και	πιστεύει	ότι	η	 τέχνη	δεν	μπορεί	 να	λειτουργήσει	σε	 τόσο	σκληρές	
εποχές,	 τη	 θεωρεί	 σχεδόν	 πολυτέλεια.	 Επιλέγει	 λοιπόν	 τη	 σιωπή.	 Αντίθετα,	 ο	
Αναγνωστάκης	 πιστεύει	 στον	 κοινωνικό	 ρόλο	 της	 ποίησης	 και	 τη	 θεωρεί	
περισσότερο	αναγκαία	 σε	 τέτοιες	 εποχές	 («Μα	ποιος	 με	 πόνο	 θα	μιλήσει	 για	 όλα	
αυτά;»).	Η	ποίηση	«τρέπει	να	καταγράψει	 τα	φοβερά	γεγονότα	και	να	καταγγείλει	
όσους	 τα	 προκάλεσαν.	 Δεν	 επιλέγει	 λοιπόν	 τη	 σιωπή,	 αλλά	 αντίθετα	 αναζητά	 τον	
τρόπο	με	τον	οποίο	η	ποίηση	θα	εκφράσει,	αυθεντικά	την	εποχή	της.	Κοινό	στοιχείο	
στους	δυο	ποιητές	πάνω	στο	θέμα	αυτό	είναι	η	επιθυμία	καταγγελίας	μέσω	της	ποί-
ησης.	Στον	Αναγνωστάκη	η	καταγγελία	είναι	άμεση,	ενώ	στον	Εγγονόπουλο	γίνεται	
έμμεση	μέσω	της	ποιητικής	αφωνίας	που	προτείνει.	Όμως	τελικά,	ενώ	προτείνει	τη	
σιωπή,	την	έχει	ήδη	παραβιάσει	γράφοντας	το	ποίημα.	
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2)	Ποια	γενικά	συμπεράσματα	προκύπτουν	για	το	χρέος	της	ποίησης	απέναντι	στις	

επιταγές	 της	 σύγχρονης	 πραγματικότητας;	 Ποια	 είναι	 η	 δική	 σας	 άποψη	 για	 το	

θέμα	αυτό;		

Όπως	 κάθε	μορφή	 τέχνης,	 έτσι	 και	 η	ποίηση	αντανακλά	 κοινωνικές	 σχέσεις	 και	
ιδεολογίες.	Το	ποίημα	εκφράζει,	επομένως,	τις	 ιδέες	και	τη	στάση	του	δημιουργού	
απέναντι	 σε	 καταστάσεις	 και	 φαινόμενα	 της	 κοινωνίας.	 Ο	 ποιητής	 μπορεί	 να	
κρατήσει	 μια	 συντηρητική	 στάση,	 στρεφόμενος	 στον	 εσωτερικό	 του	 κόσμο	 και	
εκφράζοντας	 προσωπικά	 συναισθήματα	 και	 βιώματα,	 ή	 να	 επιλέξει	 στάση	
προοδευτική	απηχώντας	στο	έργο	του	τα	ιδανικά	και	τα	οράματα	του	συνόλου.	Με	
τη	δεύτερη	επιλογή	συνδέεται	η	κοινωνική	με	την	ποιητική	πράξη,	και	η	ποίηση	έχει	
τότε	 ενεργό	 κοινωνικό	 ρόλο.	 Ιδιαίτερα	 σε	 κρίσιμες	 ιστορικές	 φάσεις	 και	 εποχές	
συγκρούσεων	είναι	αναγκαίο	η	ποίηση	να	έχει	ενεργό	κοινωνικό	ρόλο,	για	να	απο-
καλύπτει	 την	 αλήθεια,	 να	 κινητοποιεί	 το	 λαό	 και	 να	 δίνει	 όραμα.	 Φυσικά,	 στη	
διαδικασία	 αυτή	 σπουδαίο	 ρόλο	 παίζει	 η	 γλώσσα	 και	 η	 ποιητική	 έκφραση,	 που	
πρέπει	 να	 αποδίδει	 με	 πιστότητα	 τις	 καταστάσεις.	 Χρέος	 επομένως	 της	 ποίησης,	
κυρίως	 στους	 δύσκολους	 καιρούς,	 είναι	 να	 αναδείξει	 το	 ανθρώπινο	 δράμα	 και	 να	
εκφράσει	αυθεντικά	την	εποχή	της.	
	

Μ Ε ΡΟ Σ 	 ΔΩΔ Ε ΚΑ ΤΟ 	

Μαρ ί α 	 Π ο λ υ δ ο ύ ρ η 	 “Μό ν ο 	 γ ι α τ ί 	 μ ’ 	 α γ ά π η σ ε ς ” 	
	

ΣΥΝΤΟΜΟ	ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΩΜΑ	

	
Η	Μαρία	 Πολυδούρη	 (1	 Απριλίου	 1902	 –	 29	 Απριλίου	 1930)	 ήταν	 ποιήτρια	 της	
νεορομαντικής	σχολής	από	την	Καλαμάτα.	
	
Βιογραφία:	

Γεννήθηκε	 την	 1η	 Απριλίου	 1902	 και	 ήταν	 κόρη	 του	 φιλόλογου	 Ευγένιου	
Πολυδούρη	 και	 της	 Κυριακής	Μαρκάτου,	 μιας	 γυναίκας	 με	 πρώιμες	 φεμινιστικές	
αντιλήψεις.	 Ολοκλήρωσε	 τις	 γυμνασιακές	 της	 σπουδές	 στην	 Καλαμάτα,	 ενώ	 είχε	
φοιτήσει	σε	σχολεία	του	Γυθείου	και	των	Φιλιατρών.	

Στα	γράμματα	εμφανίστηκε	σε	ηλικία	14	ετών	με	το	πεζοτράγουδο	"Ο	πόνος	
της	μάνας".	Αναφέρεται	 στο	θάνατο	 ενός	 ναυτικού	που	 ξέβρασαν	 τα	 κύματα	στις	
ακτές	 των	Φιλιατρών	 και	 είναι	 επηρεασμένο	 από	 τα	 μοιρολόγια	 που	 άκουγε	 στη	
Μάνη.	 Στα	 16	 της	 διορίστηκε	 στη	Νομαρχία	Μεσσηνίας	 και	 παράλληλα	 εξέφρασε	
ζωηρό	ενδιαφέρον	για	το	γυναικείο	ζήτημα.	Το	1920,	σε	διάστημα	σαράντα	ημερών,	
έχασε	και	τους	δύο	γονείς	της.	

Το	 1921	 μετατέθηκε	 στη	 Νομαρχία	 Αθηνών	 και	 παράλληλα	 ενεγράφη	 στη	
Νομική	 Σχολή	 του	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών.	 Στην	 υπηρεσία	 της	 εργαζόταν	 και	 ο	
ομότεχνός	 της	 Κώστας	 Καρυωτάκης.	 Γνωρίστηκαν	 και	 μεταξύ	 τους	 αναπτύχθηκε	
ένας	σφοδρός	έρωτας	που	μπορεί	να	κράτησε	λίγο,	αλλά	επηρέασε	καθοριστικά	τη	
ζωή	και	το	έργο	της.	

Συναντήθηκαν	για	πρώτη	φορά	τον	 Ιανουάριο	 του	1922.	Η	Μαρία	ήταν	 τότε	
20	 ετών,	 ενώ	 ο	 Καρυωτάκης	 26.	 Εκείνη	 είχε	 δημοσιεύσει	 κάποια	 πρωτόλεια	
ποιήματα,	 ενώ	 εκείνος	 είχε	 εκδόσει	 δύο	 ποιητικές	 συλλογές,	 τον	 "Πόνο	 των	
ανθρώπων	 και	 των	 πραμάτων"	 (1919)	 και	 τα	 "Νηπενθή"	 (1921)	 και	 είχε	 ήδη	
κερδίσει	την	εκτίμηση	κάποιων	κριτικών	και	ομότεχνών	του.	
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Το	καλοκαίρι	του	1922	ο	Καρυωτάκης	ανακάλυψε	ότι	έπασχε	από	σύφιλη,	μία	
νόσο	που	τότε	ήταν	ανίατη	και	αποτελούσε	κοινωνικό	στίγμα.	Ενημέρωσε	αμέσως	
την	 αγαπημένη	 του	 Μαρία	 και	 της	 ζήτησε	 να	 χωρίσουν.	 Εκείνη	 του	 πρότεινε	 να	
παντρευτούν	χωρίς	να	κάνουν	παιδιά,	όμως	εκείνος	ήταν	πολύ	περήφανος	για	να	
δεχτεί	τη	θυσία	της.	Η	Μαρία	αμφέβαλε	για	την	ειλικρίνειά	του	και	θεώρησε	ότι	η	
ασθένειά	του	ήταν	πρόσχημα	του	εραστή	της	για	να	την	εγκαταλείψει.	

Το	1924	μπήκε	στη	ζωή	της	ο	δικηγόρος	Αριστοτέλης	Γεωργίου,	που	μόλις	είχε	
επιστρέψει	από	 το	Παρίσι.	Ήταν	 νέος,	ωραίος	 και	πλούσιος	 και	η	Πολυδούρη	 τον	
αρραβωνιάστηκε	 στις	 αρχές	 του	 1925.	 Η	 Μαρία	 όμως	 αγαπούσε	 πάντα	 τον	
Καρυωτάκη.	

Παρά	την	αφοσίωση	του	αρραβωνιαστικού	της,	η	Πολυδούρη	δεν	μπορούσε	
να	 συγκεντρωθεί	 σοβαρά	 σε	 καμία	 δραστηριότητα.	 Έχασε	 τη	 δουλειά	 της	 στο	
δημόσιο	μετά	από	αλλεπάλληλες	απουσίες	και	εγκατέλειψε	τη	Νομική.	Φοίτησε	στη	
Δραματική	 Σχολή	 του	 Εθνικού	 Θεάτρου	 και	 μάλιστα	 πρόλαβε	 να	 εμφανιστεί	 ως	
ηθοποιός	σε	μία	παράσταση.	

Το	 καλοκαίρι	 του	1926	διέλυσε	 τον	αρραβώνα	 της	 και	 έφυγε	 για	 το	Παρίσι.	
Σπούδασε	 ραπτική	 αλλά	 δεν	 πρόλαβε	 να	 εργαστεί	 γιατί	 προσβλήθηκε	 από	
φυματίωση.	 Επέστρεψε	στην	Αθήνα	 και	 συνέχισε	 τη	 νοσηλεία	 της	 στη	 "Σωτηρία",	
όπου	έμαθε	για	την	αυτοκτονία	του	πρώην	εραστή	της	Κώστα	Καρυωτάκη.	Τον	ίδιο	
χρόνο	κυκλοφόρησε	την	πρώτη	της	ποιητική	συλλογή	"Οι	τρίλλιες	που	σβήνουν"	και	
το	 1929	 τη	 δεύτερη,	 "Ηχώ	 στο	 χάος".	 Η	 Πολυδούρη	 άφησε	 δύο	 πεζά	 έργα,	 το	
Ημερολόγιό	της	και	μία	ατιτλοφόρητη	νουβέλα	με	την	οποία	σαρκάζει	ανελέητα	το	
συντηρητισμό	 και	 την	 υποκρισία	 της	 εποχής	 της.	 Η	 φυματίωση	 όμως	 τελικά	 την	
κατέβαλε	 και,	 τα	 ξημερώματα	 της	 29ης	 Απριλίου	 1930	 άφησε	 την	 τελευταία	 της	
πνοή	στην	Κλινική	Χριστομάνου.	
	
Έργο:	

Η	Μαρία	Πολυδούρη	ανήκει	στη	γενιά	του	1920,	που	καλλιέργησε	το	αίσθημα	
του	ανικανοποίητου	και	της	παρακμής.	Ο	έρωτας	και	ο	θάνατος	είναι	ο	δύο	άξονες	
γύρω	 από	 τους	 οποίους	 περιστρέφεται	 η	 ποίησή	 της.	 Είναι	 μεστή	 από	 πηγαίο	
λυρισμό	 που	 ξεσπά	 σε	 βαθιά	 θλίψη	 και	 κάποτε	 σε	 σπαραγμό,	 με	 εμφανείς	
επιδράσεις	από	τον	έρωτα	της	ζωής	της	Κώστα	Καρυωτάκη	αλλά	και	τα	μανιάτικα	
μοιρολόγια.	 Οι	 συναισθηματικές	 και	 συγκινησιακές	 εξάρσεις	 της	 Πολυδούρη	
καλύπτουν	συχνά	κάποιες	τεχνικές	αδυναμίες	και	στιχουργικές	ευκολίες	του	έργου	
της.	Ο	Κ.	Σεργιόπουλος	έχει	πει	για	την	Πολυδούρη:	"Η	Μαρία	Πολυδούρη	έγραφε	
τα	ποιήματά	 της	 όπως	 και	 το	ατομικό	 της	 ημερολόγιο.	Η	 μεταστοιχείωση	 γινόταν	
αυτόματα	 και	 πηγαία	 {...},	 γι'αυτήν	 η	 έκφραση	 εσήμαινε	 κατ'	 ευθείαν	μεταγραφή	
των	 γεγονότων	 του	 εσωτερικού	 της	 κόσμου	 στην	 ποιητική	 γλώσσα	 με	 όλες	 τις	
γενικεύσεις	και	τις	υπερβολές,	που	της	υπαγόρευε	η	ρομαντική	της	φύση...".	
	

Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	ποίημα:	

Το	 ποίημα	 ανήκε	 στην	 πρώτη	 ποιητική	 συλλογή	 της	 Πολυδούρη,	Οι	 τρίλιες	
που	 σβήνουν,	 και	 δημοσιεύτηκε	 το	 1928,	 όταν	 η	 ποιήτρια	 νοσηλευόταν	 με	
φυματίωση	στο	νοσοκομείο	«Σωτηρία».	Κανονικά	αποτελείται	από	εννέα	στροφές,	
αλλά	στο	βιβλίο	παρατίθενται	μόνο	οι	πέντε	από	αυτές.	Πρόκειται	για	μια	έμμεση	
ερωτική	 εξομολόγηση	 προς	 ένα	 πρόσωπο	 που	 δε	 βρίσκεται	 στη	 ζωή	 και	 για	 το	
οποίο	 οι	 περισσότεροι	 πιστεύουν	 ότι	 είναι	 ο	 Καρυωτάκης,	 που	 αυτοκτόνησε	 τον	
Ιούλιο	 του	 1928,	 λίγους	 μήνες	 πριν	 από	 τη	 δημοσίευση	 της	 συλλογής.	 Το	 ποίημα	
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επομένως	 έχει	 βιωματικό	 χαρακτήρα,	 όπως	 και	 ολα	 σχεδόν	 τα	 ποιήματα	 των	
νεορομαντικών.	 Ο	 συγκρατημένος	 και	 παραπονεμένος	 τόνος	 της	 έκφρασης	 του	
ερωτικού	 συναισθήματος,	 διαποτισμένος	 από	 την	 επίγνωση	 του	 επερχόμενου	
θανάτου,	 εντάσσει	 το	 ποίημα	 στις	 λυρικές	 ελεγείες.	 Αποτελεί	 έναν	 ύμνο	 στον	
έρωτα,	ο	οποίος	παρουσιάζεται	να	δίνει	το	νόημα	στη	ζωή	και	την	έμπνευση	στην	
τέχνη.	

Θέμα	 του	 ποιήματος	 είναι	 η	 ομολογία	 από	 την	 ποιήτρια	 της	 καταλυτικής	
δύναμης	του	έρωτα	στη	ζωή	της	και	η	ευγνωμοσύνη	προς	το	χαμένο	εραστή	για	το	
νόημα	που	της	έδωσε	με	την	αγάπη	του.	

	
Ερμηνευτική	προσέγγιση:	

Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	του	ποιήματος	και	περιεχόμενο	ενοτήτων.	

Βασική	 ιδέα	 του	 ποιήματος	 είναι	 ο	 έρωτας	 ως	 δικαίωση	 της	 ζωής	 και	 της	
τέχνης.	

Όλο	 το	 ποίημα	 αποτελεί	 κανονικά	 μια	 νοηματική	 ενότητα,	 της	 οποίας	 το	
περιεχόμενο	θα	εξεταστεί	κατά	στροφή.	

Κάθε	 στροφή	 του	 ποιήματος	 δομείται	 σε	 ένα	 σχήμα	 εξάρτησης	 (αιτία-
αποτέλεσμα)	με	την	παρακάτω	μορφή:		

Γιατί	μ'	αγάπησες																																 	 -	τραγουδώ	
Μόνο	γιατί	με	κράτησες	και	με	φίλησες		-	 είμαι	 ωραία	 κι	 έχω	 ένα	 ρίγος	 στην	

ψυχή	ακόμα	
Μόνο	γιατί	τα	μάτια	σου	με	κοίταξαν		 -	 στολίστηκα	 το	 υπέρτατο	 της	

ύπαρξής	μου	στέμμα	
Μόνο	γιατί	μ'	αγάπησες	 	 -	 γεννήθηκα	 (γι'	 αυτό	 η	 ζωή	 μου	

εδόθη)	
Μονάχα	γιατί	τόσο	ωραία	μ'	αγάπησες		-	έζησα,	να	πληθαίνω	τα	ονείρατά	σου			

κι	έτσι		γλυκά	πεθαίνω	
Στο	 πρώτο	 σκέλος,	 ως	 αιτία	 όλων	 όσων	 αναφέρονται	 στο	 δεύτερο,	 εμφα-

νίζεται	 πάντα	 η	 αγάπη	 που	 δόθηκε	 από	 τον	 εραστή.	 Τα	 αποτελέσματα	αυτής	 της	
αγάπης	είναι	όλα	θετικά,	ακόμα	και	 το	 τελευταίο,	 γιατί	αναφέρεται	σε	 ένα	γλυκό	
και	ήρεμο	θάνατο	μετά	τη	βίωση	μιας	τόσο	 ιδανικής	αγάπης.	Τα	ευεργετικά	αυτά	
αποτελέσματα	 αναφέρονται	 στην	 ποίηση	 και	 στη	 ζωή.	 Στη	 ζωή	 μάλιστα	 η	 θετική	
επίδραση	 παρουσιάζεται	 πολύμορφη,	 δυνατή,	 απόλυτη.	 Για	 την	 ποίηση	
υπογραμμίζεται	με	μεγαλύτερη	έμφαση	η	σχέση	εξάρτησής	της	από	τον	έρωτα.	

Στοιχείο	 δομής	 του	 ποιήματος	 είναι	 επίσης	 η	 σταθερή	 επανάληψη	 του	
πρώτου	στίχου	κάθε	στροφής.	

	
Περιεχόμενο	στροφικών	ενοτήτωυ:	

1η	στρ.:	Ο	έρωτας	ως	πηγή	ποιητικής	έμπνευσης.	

Η	ποιήτρια	εξομολογείται	προς	τον	αγαπημένο	απόντα	ότι	μοναδική	αιτία	που	
γέννησε	τα	ποιήματά	της	ήταν	η	αγάπη	του,	η	οποία	συνεχίζει	να	την	εμπνέει	ακόμα	
και	 τώρα	που	ανήκει	 στο	παρελθόν.	 Κάθε	 εποχή	 και	 κάθε	 κάλεσμα	 της	φύσης	 τη	
συγκινεί	και	την	εμπνέει,	πάντα	σε	σχέση	με	την	αγάπη	αυτή.	

2η	στρ.:	Ο	έρωτας	ως	πηγή	ομορφιάς	και	συγκίνησης.	

Συνεχίζοντας	 την	 εξομολόγησή	 της,	 περιγράφει	 την	 αίσθηση	 της	 σωματικής	
επαφής,	το	αγκάλιασμα	και	το	φιλί	του,	που	πιστεύει	ότι	της	χάρισαν	ομορφιά	και	
αγνότητα.	 Του	 αποκαλύπτει	 επίσης	 ότι	 η	 συγκίνηση	 από	 αυτή	 την	 επαφή	 είναι	
ακόμα	ζωντανή.	
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3η	στρ.:	Η	καταξίωση	της	ύπαρξης	μέσω	του	έρωτα.	

Η	ποιήτρια	δίνει	την	ψυχική	διάσταση	του	έρωτα.	Το	βλέμμα	του	αγαπημένου	
της,	εκφράζοντας	όλη	του	την	αγάπη,	έδωσε	νόημα	στη	ζωή	της	και	καταξίωσε	την	
ύπαρξή	της.	

4η	στρ.:	Ο	έρωτας	ως	σκοπός	της	ζωής	και	μέσο	για	την	ολοκλήρωσή	της.		

Η	ποιήτρια	αποκαλύπτει	στο	φανταστικό	συνομιλητή	 της	 την	απόλυτη	πίστη	
της	ότι	ο	σκοπός	που	ήρθε	στη	ζωή	ήταν	για	να	γνωρίσει	τον	έρωτά	του.	Σε	μια	ζωή	
άχαρη	και	ανεκπλήρωτη	για	τους	πολλούς,	εκείνη	είχε	την	τύχη	να	βρει	στον	έρωτα	
αυτό,	την	πληρότητα	και	την	ολοκλήρωση.	

5η	στρ.:	Ο	έρωτας	ως	δύναμη	εξοικείωσης	με	το	θάνατο.		

Η	ομιλήτρια	τονίζει	στον	αγαπημένο	της	πως	αισθάνεται	ότι	έζησε	πραγματικά	
μόνο	 για	 να	πληθαίνει	 τα	όνειρά	 του,	 για	 να	μπορέσει	 να	 τον	 κάνει	 ευτυχισμένο.	
Τον	αποκαλεί	με	τρυφερότητα	«ωραίο»,	εννοώντας	κυρίως	τον	ψυχικό	του	κόσμο,	
και	εκφράζει	το	βουβό	παράπονό	της	για	το	χαμό	του.	Ο	πόνος	για	το	θάνατό	του	
αλλά	 και	 η	 βίωση	 της	 όμορφης	 αγάπης	 του,	 την	 κάνουν	 να	 βλέπει	 το	 δικό	 της	
θάνατο	σαν	μια	 γλυκιά	ανακούφιση,	 γι'	 αυτό	 τον	αποδέχεται	με	 νηφαλιότητα	 και	
εγκαρτέρηση.	

	
Ερμηνευτικά	σχόλια:	

«Μόνο	γιατί	μ'	αγάπησες»:	Το	β'	πρόσωπο	του	τίτλου	δηλώνει	από	την	αρχή	
ότι	το	ποίημα	απευθύνεται	σε	κάποιο	πρόσωπο.	Ο	ίδιος	ο	τίτλος	ή	παραλλαγμένος	
εμφανίζεται	 στον	 πρώτο	 στίχο	 κάθε	 στροφής	 δίνοντας	 νοηματική	 συνοχή	 στο	
ποίημα.	

«δεν	τραγουδώ,	παρά	γιατί	μ'	αγάπησες»:	Η	λέξη	«τραγουδώ»	αποδίδει	την	
αντίληψη	 των	 νεορομαντικών	 και	 νεοσυμβολιστών	 για	 το	ποίημα	 –	 τραγούδι	 που	
έχει	σχέση	με	τον	καθαρό	λυρισμό	και	δεν	επιμένει	τόσο	στην	τεχνική	αρτιότητα	του	
στίχου	 όσο	 στην	 ηχητική	 του	 απόδοση.	 Σε	 αυτή	 συντελούν	 το	 μέτρο,	 οι	
επαναλήψεις,	 η	 ομοιοκαταληξία	 κ.ά.	 Την	 εντύπωση	 του	 τραγουδιού	 επιτείνει	 στο	
ποίημα	 και	 η	 επωδός	 (ρεφρέν)	 στο	 τέλος	 κάθε	 στροφής,	 που	 επαναλαμβάνει	 τον	
αρχικό	στίχο	της	στροφής.	

«στα	 περασμένα	 χρόνια»:	 Η	 ερωτική	 εμπειρία	 τοποθετείται	 στο	 παρελθόν,	
αλλά	 ο	 ενεστώτας	 του	 «τραγουδώ»	 δηλώνει	 ότι	 αυτή	 επηρεάζει	 απόλυτα	 και	 το	
παρόν	και	αποτελεί	την	πηγή	της	ποιητικής	έμπνευσης.	

«σε	ήλιο,	σε	καλοκαιριού	προμάντεμα,	/	και	σε	βροχή,	σε	χιόνια»:	Ο	έρωτας	
του	αγαπημένου	εξακολουθεί	να	είναι	ζωντανός	και	να	την	εμπνέει	κάθε	στιγμή,	σε	
όλες	τις	εποχές	και	σε	κάθε	εκδήλωση	της	φύσης.	Της	τον	θυμίζουν	ο	ήλιος,	το	χιόνι,	
η	βροχή,	που	της	ξυπνούν	τη	διάθεση	να	τον	τραγουδήσει.	

«είμαι	ωραία	σαν	κρίνο	ολάνοιχτο»:	 Υπονοεί	 την	ομορφιά	 της	ψυχής	και	η	
παρομοίωση	 με	 κρίνο	 αποδίδει	 την	 αγιότητα	 του	 έρωτα,	 που	 ανυψώνει	 και	
καθαγιάζει	την	ανθρώπινη	ψυχή.	

«με	 την	 ψυχή	 στο	 βλέμμα»:	 Το	 περιπαθές	 βλέμμα	 του	 ερωτευμένου	
αντανακλά	 τα	 ερωτικά	 συναισθήματα	 που	 τον	 διακατέχουν.	 Η	 ψυχική	 του	
συγκίνηση	καθρεφτίζεται	στο	βλέμμα	του.	

«το	υπέρτατο	/	της	ύπαρξης	μου	στέμμα»:	Το	υπέρτατο	στέμμα	της	ύπαρξης	
είναι	η	καταξίωση	της	ύπαρξης,	η	ανακάλυψη	του	πραγματικού	νοήματος	της	ζωής	
μέσω	του	έρωτα.	
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«μόνο	γιατί	μ'	αγάπησες	γεννήθηκα»:	Στο	σημείο	αυτό	εκφράζεται	απόλυτη	
ταύτιση	του	«εσύ»	με	το	«εγώ».	Μοναδικός	σκοπός	της	ζωής	είναι	ο	έρωτας.	

«στην	άχαρη	ζωή	την	ανεκπλήρωτη	/	μένα	η	ζωή	πληρώθη»:	Ενώ	η	ζωή	είναι	
για	 τους	 περισσότερους	 ανθρώπους	 άχαρη,	 με	 σκοπούς	 και	 ιδανικά	 που	
παραμένουν	 ανεκπλήρωτα,	 εκείνη	 θεωρεί	 ότι	 βρήκε	 στη	 δική	 της	 ζωή,	 μέσω	 του	
έρωτα,	την	πληρότητα	και	την	ολοκλήρωση.	

«έζησα,	να	πληθαίνω	/	τα	ονείρατά	σου»:	Για	πρώτη	φορά	προβάλλεται	από	
την	ομιλήτρια	και	η	προσφορά	της	δικής	της	αγάπης	προς	τον	εραστή.	Σκοπός	της	
ζωής	της	ήταν	να	του	πληθαίνει	τα	όνειρα,	να	τον	κάνει	δηλαδή	ευτυχισμένο,	να	του	
προσφέρει	με	την	αγάπη	της	ιδανικά	και	στόχους	στη	ζωή	του.	

«που	βασίλεψες»:	Η	φράση	επεξηγεί	 το	δεύτερο	στίχο	της	πρώτης	στροφής	
(«στα	περασμένα	χρόνια»),	και	γενικά	τη	χρήση	παρελθοντικών	χρόνων	σχετικά	με	
το	ερωτικό	συναίσθημα	του	εραστή	(«μ’	αγάπησες»,	«με	κράτησες»,	«με	φίλησες»).	
Η	αιτία	που	ο	έρωτάς	του	ανήκει	στο	παρελθόν	είναι	γιατί	δε	βρίσκεται	πια	στη	ζωή.	

«κι	 έτσι	 γλυκά	 πεθαίνω»:	 Η	 φράση	 αναφέρεται	 κυρίως	 ως	 συνέπεια	 του	
«βασίλεψες»,	 αλλά	 σχετίζεται	 και	 με	 το	 νόημα	 του	 τελευταίου	 στίχου	 («μονάχα	
γιατί	 τόσο	ωραία	 μ'	 αγάπησες»).	 Ο	 θάνατος	 του	 αγαπημένου	 είναι	 αιτία	 και	 του	
δικού	της	αργού	θανάτου,	που	όμως	χαρακτηρίζεται	γλυκός,	γιατί	είναι	η	κατάληξη	
μιας	καταξιωμένης	από	τον	έρωτα	και	ολοκληρωμένης	ζωής.	Γι'	αυτό	η	ποιήτρια	τον	
αποδέχεται	με	ανακούφιση	και	γαλήνη.	

	
Τεχνική	του	ποιήματος:	

Η	επιλογή	του	λεξιλογίου:	

Στο	λεξιλόγιο	του	ποιήματος	κυριαρχούν	ουσιαστικά	και	ρήματα.	Στις	πρώτες	
στροφές	 παρατηρείται	 στα	 ρήματα	 εναλλαγή	 παροντικών	 και	 παρελθοντικών	
χρόνων	 («αγάπησες	 -	 	 τραγουδώ»,	 «κράτησες	 -	 είμαι»,	 «φίλησες	 -	 έχω»),	 που	
δηλώνουν	 την	αντοχή	 της	 ερωτικής	 εμπειρίας	στο	παρόν.	 Στις	υπόλοιπες	στροφές	
κυριαρχεί	 το	 παρελθόν	 («κοίταξαν	 -	 στολίστηκα»,	 «αγάπησες	 -	 γεννήθηκα»,	
«αγάπησες	 -	 έζησα»),	 που	 εκφράζει	 την	 ολοκλήρωση	 της	 ζωής	 μέσω	 του	 έρωτα,	
υποδηλώνοντας	παράλληλα	 και	 ένα	 τέλος.	Αυτό	 τονίζεται	 στην	 τελευταία	στροφή	
με	 τη	 χρήση	 παρελθοντικού	 χρόνου	 για	 τη	 ζωή	 («έζησα»)	 και	 παροντικού	 για	 το	
θάνατο	 («πεθαίνω»).	 Αυτά	 δηλαδή	 που	 παραμένουν	 ακόμη	 ζωντανά	 στο	 παρόν	
είναι	το	τραγούδι	της,	η	εσωτερική	ομορφιά	που	της	χάρισε	η	εμπειρία	του	έρωτα,	
η	 ερωτική	 συγκίνηση,	 που	 παραμένει	 ζωηρή,	 το	 αίσθημα	 της	 πληρότητας	 και	 η	
αναμονή	του	θανάτου	της.		

Ουσιαστικά	 υπάρχουν	 συγκεκριμένα	 («ήλιο»,	 «βροχή»,	 «χιόνια»,	 «χέρια»,	
«στόμα»,	 «μάτια»),	 αλλά	 και	 αρκετά	 αφηρημένα	 («ρίγος»,	 «ψυχή»,	 «βλέμμα»,	
«ύπαρξης»,	 «ζωή»,	 «ονείρατα»).	 Τα	 συγκεκριμένα	 προσδίδουν	 στο	 ερωτικό	
συναίσθημα	 απτά	 χαρακτηριστικά.	 Στο	 ποίημα	 λειτουργικό	 ρόλο	 έχουν	 επίσης	 τα	
επίθετα	 («ωραία»,	 «ολάνοιχτο»,	 «υπέρτατο»,	 «άχαρη»,	 «ανεκπλήρωτη»),	 καθώς	
και	 οι	 προσδιορισμοί	 χρόνου	 («στα	 περασμένα	 χρόνια»,	 «σε	 ήλιο»,	 «σε	 βροχή»,	
«μια	νύχτα»,	«ακόμα»).	

	
Η	αναπόληση	και	η	έμμεση	εξομολόγηση:	

Στο	ποίημα	μιλάει	άμεσα	σε	α'	πρόσωπο	το	ποιητικό	«εγώ»,	που	ταυτίζεται	με	
την	ποιήτρια.	Απευθύνεται	σε	β'	πρόσωπο	προς	ένα	«εσύ»,	του	οποίου	η	παρουσία	
είναι	 νοερή	 και	 αποτελεί	 το	 αντικείμενο	 του	 έρωτά	 της.	 Με	 τρυφερούς	 τόνους	
αναπολεί	 την	 αγάπη	 του,	 που	 υπήρξε	 γι’	 αυτήν	 σκοπός	 ζωής	 και	 πηγή	 ποιητικής	
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έμπνευσης.	Η	αναπόληση	αυτή	της	προκαλεί	ισχυρή	συγκίνηση,	είναι	ένας	τρόπος	
για	να	βιώσει	με	περισσότερη	ένταση	το	συναίσθημα	που	κάποτε	είχε	νιώσει	και	η	
ίδια	και	να	συνειδητοποιήσει	τη	μοναδικότητά	του	στη	ζωή	της,	τη	στιγμή	μάλιστα	
που	 έχει	 μεσολαβήσει	 ο	 οριστικός	 χωρισμός	 με	 το	 θάνατο	 του	 αγαπημένου	
προσώπου.	 Η	 φωνή	 της	 ακούγεται	 ανεπιτήδευτη,	 γεμάτη	 πόνο	 και	 ερωτική	
περιπάθεια,	 ενώ	 ο	 τόνος	 είναι	 συγκρατημένος	 παρά	 την	 εσωτερική	 ένταση	 του	
αισθήματος.	Η	συνεχής	εναλλαγή	από	το	α΄	στο	β'	πρόσωπο	δηλώνει	την	κατάργηση	
της	απόστασης	ανάμεσα	στα	δυο	πρόσωπα	και	την	απόλυτη	ταύτισή	τους.	Το	ίδιο	
δηλώνει	και	η	σύνδεση	του	παρελθόντος	με	το	παρόν,	τονίζοντας	επιπλέον	τη	διάρ-
κεια	των	συναισθημάτων	της	ποιήτριας.	

Η	γυναίκα	αναφέρεται	επίμονα	στην	αγάπη	που	της	χάρισε	ο	αγαπημένος	της,	
χωρίς	 να	 μιλάει	 άμεσα	 για	 τα	 δικά	 της	 συναισθήματα.	 Με	 τον	 τρόπο	 όμως	 που	
παρουσιάζει	 τα	 αποτελέσματα	 της	 αγάπης	 του	 στη	 ζωή,	 στην	 ποίηση,	 και	 γενικά	
στην	 ύπαρξή	 της,	 φανερώνεται	 κάτι	 περισσότερο	 από	 απλή	 ανταπόκριση	 στα	
συναισθήματα	 εκείνου.	 Με	 την	 τεχνική	 της	 έμμεσης	 ερωτικής	 εξομολόγησης	 η	
ποιήτρια	 αποκαλύπτει	 πιο	 παραστατικά	 τα	 δικά	 της	 συναισθήματα,	 τα	 οποία	
διατηρούν	αμείωτη	 την	 ένταση	 και	 το	 πάθος	 τους,	 ενώ	αποφεύγει	 παράλληλα	 το	
μελοδραματισμό	 και	 τους	 θρήνους.	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 η	 λυρική	 της	 ελεγεία	
εκφράζει	ένα	συγκαταβατικό	παράπονο	και	αποκτάει	γνήσιο	δραματικό	τόνο.	

	
Η	σημασία	του	χρόνου:	

Ο	χρόνος	έχει	σημασία	σε	σχέση	και	με	το	περιεχόμενο	του	ποιήματος	αλλά	
και	με	τη	ρομαντική	αντίληψη	του	χρόνου	ως	αμετάκλητης	πορείας	προς	τη	φθορά	
και	 το	 θάνατο.	 Η	 ερωτική	 εξομολόγηση	 προς	 ένα	 πρόσωπο	 που	 δεν	 υπάρχει	 πια	
κάνει	την	παρουσία	του	χρόνου	αμείλικτη.	Για	το	λόγο	αυτό	η	ποιήτρια	επιχειρεί	με	
την	αναπόληση	να	εξουδετερώσει	τη	δύναμή	του	και	να	προσεγγίσει	το	παρελθόν	
στο	παρόν.	Με	την	εναλλαγή	των	ρηματικών	χρόνων	(π.χ.	«τραγουδώ	-	αγάπησες»)	
παρουσιάζει	το	τώρα	να	συμπλέκεται	με	το	χθες,	το	παρελθόν	να	συνεχίζεται	και	να	
διαρκεί	 στο	 παρόν.	 Αυτό	 που	 τα	 συνδέει	 είναι	 η	 ένταση	 και	 η	 διάρκεια	 του	
αισθήματος.	 Έτσι	 το	 «εγώ»	 και	 το	 «εσύ»	 επικοινωνούν	 άμεσα,	 σαν	 να	 μην	
εμποδίζονται	από	τις	συνέπειες	της	μεσολάβησης	του	χρόνου.	Όμως	ο	χρόνος	δεν	
μπορεί	 να	 καταργηθεί.	 Η	 παρουσία	 του	 γίνεται	 αισθητή	 με	 την	 αναφορά	 της	
ποιήτριας	σε	στιγμές	του	παρελθόντος	(«στα	περασμένα	χρόνια»,	«μια	νύχτα»),	που	
δίνει	 στο	 ποίημα	 δραματικό	 τόνο,	 ο	 οποίος	 επιτείνεται	 στο	 τέλος	 και	 από	 τη	
βεβαιότητα	 για	 το	 μέλλον	 του	 δικού	 της	 επικείμενου	 θανάτου	 («κι	 έτσι	 γλυκά	
πεθαίνω»).	

	
Η	γλώσσα	και	τα	εκφραστικά	μέσα:	

Η	γλώσσα	του	ποιήματος	είναι	η	απλή	δημοτική,	με	λέξεις	και	φράσεις	απλές,	
με	εξαίρεση	μόνο	ορισμένες	ποιητικές	εκφράσεις	(«το	υπέρτατο	/	της	ύπαρξής	μου	
στέμμα»,	«σαν	κρίνο	ολάνοιχτο»,	«μένα	η	ζωή	πληρώθη»).	Η	έκφραση	γενικά	είναι	
ανεπιτήδευτη	και	το	ύφος	διακρίνεται	για	την	αμεσότητα,	σαφήνεια,	τρυφερότητά	
του,	καθώς	και	για	τη	θρηνητική	του	διάθεση	(λυρική	ελεγεία).	

Από	 τα	 κυριότερα	 εκφραστικά	 μέσα	 του	 ποιήματος	 είναι	 οι	 εικόνες,	 οι	 πε-
ρισσότερες	περιγραφικές	(«μόνο	γιατί	με	κράτησες	στα	χέρια	σου	/	μια	νύχτα	και	με	
φίλησες	 στο	 στόμα»)	 και	 κάποιες	 υποβλητικές	 («ωραίε,	 που	 βασίλεψες»),	 οι	
μεταφορές	(«κι	έχω	ένα	ρίγος	στην	ψυχή	μου	ακόμα»,	«με	την	ψυχή	στο	βλέμμα»,	
«ωραίε,	 που	 βασίλεψες»,	 «κι	 έτσι	 γλυκά	 πεθαίνω»),	 η	παρομοίωση	 («ωραία	 σαν	
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κρίνο	ολάνοιχτο»)	και	 το	σχήμα	αναδίπλωσης	με	 την	επανάληψη	του	πρώτου	και	
τελευταίου	 στίχου	 κάθε	 στροφής.	 Η	 επανάληψη	 αυτή,	 πολύ	 χαρακτηριστική	 στο	
ποίημα,	υπηρετεί	και	τη	μορφή	και	το	περιεχόμενο.	Στο	περιεχόμενο	συντελεί	στην	
υπογράμμιση	 της	 έντασης	 του	 ερωτικού	 συναισθήματος,	 ενώ	 στη	 μορφή	 εντείνει	
την	ηχητική	εντύπωση	και	συντελεί	στη	μουσικότητα	των	στίχων.	

	
Ο	στίχος	και	το	μέτρο:	

Το	ποίημα	αποτελείται	από	πεντάστιχες	 στροφές	με	 τους	 1ο,	 3ο	 και	 5ο	στί-
χους	 προπαροξύτονους	 δωδεκασύλλαβους	 και	 τους	 2ο	 και	 4ο	 παροξύτονους	
εφτασύλλαβους.	 Η	 εναλλαγή	 αυτή	 στους	 τόνους	 δίνει	 στο	 στίχο	 μουσικότητα.	 Το	
μέτρο	είναι	ιαμβικό.	Η	ομοιοκαταληξία	μοιάζει	με	ζευγαρωτή	(1ος	με	5ο	και	2ος	με	
4ο).	αλλά	ο	μεσαίος	 κάθε	στροφής	μένει	 ελεύθερος,	προκαλώντας	 χαλάρωση	 του	
ρυθμού	και	δίνοντας	την	εντύπωση	δισταγμού.	Υπάρχουν	αρκετές	συνιζήσεις,	όπως	
και	χασμωδίες.	Γενικά,	ο	ρυθμός	ακολουθεί	τη	θρηνητική	διάθεση	της	ψυχής,	ενώ	
οι	στίχοι	αφήνουν	δυνατή	ηχητική	εντύπωση.	

	
Το	ιδεολογικό	περιεχόμενο:	

Ποίηση	και	ζωή.	Ένα	ποίημα	ποιητικής.	

Η	ποίηση	για	την	Πολυδούρη	είναι	μια	πηγαία	και	αυθόρμητη	κατάθεση	των	
συναισθημάτων	 της	 με	 κυρίαρχο	 τον	 έρωτα.	 Η	 ποιητική	 έκφραση	 συντελεί	 στην	
εντονότερη	 βίωση	 του	 συναισθήματος	 αυτού	 και	 συχνά	 λειτουργεί	 σαν	
εξομολόγηση	και	λύτρωση.	Είναι	επομένως	κομμάτι	από	τη	ζωή	της	και	συνδέεται	
άμεσα	 με	 αυτή.	 Η	 σημασία	 που	 δίνει	 η	 ποιήτρια	 στη	 σχέση	 ποίησης	 και	 ζωής	
φανερώνεται	 και	 στο	 ποίημα,	 καθώς	 από	 την	 αρχή	 δέχεται	 ότι	 το	 τραγούδι	 της	
αναβλύζει	από	 την	εμπειρία	 της	 ζωής	 της,	από	 το	ερωτικό	 της	βίωμα.	Η	ανάδειξη	
της	σχέσης	αυτής	συμφωνεί	με	 τις	αντιλήψεις	 των	νεορομαντικών,	στους	οποίους	
ανήκει	 η	 ποιήτρια,	 και	 παράλληλα	 επιτρέπει	 την	 ένταξη	 του	 ποιήματος	 στα	
ποιήματα	ποιητικής,	 αφού	θίγει,	 στην	 πρώτη	 τουλάχιστον	 στροφή,	 το	 ζήτημα	 της	
ποιητικής	έμπνευσης	με	επίκεντρο	τον	έρωτα.	Όμως	στο	ποίημα	φαίνεται	επίσης	ότι	
η	ποίηση	δεν	υπερβαίνει	τη	ζωή.	Η	ποιήτρια	δίνει	προτεραιότητα	στη	ζωή	και	στις	
εμπειρίες	της,	γιατί	αυτές	τροφοδοτούν	την	ποιητική	δημιουργία.	Αυτό	το	δηλώνει	
με	έμφαση	από	τον	πρώτο	στίχο	και	δείχνει	ότι	η	πηγή	της	ποιητικής	δημιουργίας	
είναι	γι'	αυτήν	ο	έρωτας.	Χωρίς	αυτό	το	ερέθισμα	η	ποίηση	δε	θα	είχε	λόγο	ύπαρ-
ξης.	 Η	 αντίληψη	 αυτή	 δεν	 υποβιβάζει	 την	 αξία	 και	 τη	 δύναμη	 της	 ποίησης,	 αλλά	
αντίθετα	την	ανυψώνει,	γιατί	αποδεικνύει	ότι	η	ποίηση	δίνει	μια	άλλη	ποιότητα	και	
διάσταση	 στην	 ανθρώπινη	 εμπειρία	 και	 ρίχνει	 το	 δικό	 της	 ιδιαίτερο	 φως	 στα	
φαινόμενα	της	ανθρώπινης	ζωής.	

	
Συνολική	αποτίμηση	του	ποιήματος:	

Το	 ποίημα	 είναι	 από	 τα	 καλύτερα	 της	 Πυλυδούρη	 και	 από	 τα	 πιο	 αντιπρο-
σωπευτικά	της.	Σε	αυτό	επανέρχονται	τα	βασικά	θέματα	της	ποίησής	της,	ο	έρωτας	
και	 ο	 θάνατος,	 η	 ατμόσφαιρα	 μελαγχολίας,	 οι	 τόνοι	 περιπάθειας	 και	 ο	 βουβός	
θρήνος,	 ο	 αυθορμητισμός	 και	 η	 ειλικρίνεια	 του	 αισθήματος.	 Η	 έκφραση	 επίσης	
είναι	φυσική	και	ο	στίχος	δεν	έχει	την	ευκολία	και	την	ατημελησία	που	παρουσιάζει	
σε	 άλλα	 της	 ποιήματα.	 Είναι	 ένα	 όμορφο	 και	 απλό	 ποίημα	 με	 τη	 σφραγίδα	 της	
γυναικείας	ευαισθησίας.	
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Απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	του	σχολικού	βιβλίου:	

1.	Και	στα	δύο	ποιήματα	τονίζεται	η	σχέση	της	ζωής	με	την	ποίηση.	Η	ποίηση	
για	την	Πολυδούρη	δικαιώνεται	με	τον	έρωτα.	Δε	θέλει	να	ψάλει	άλλα	πάθη	παρά	
μόνο	 την	 αγάπη	 της	 για	 «Κείνον».	 Επηρεασμένη	 ίσως	 από	 την	 ποίηση	 του	
Καρυωτάκη	και	στα	πρόθυρα	του	θανάτου,	τονίζει	πως	αντιμετωπίζει	με	σαρκασμό	
κάθε	άλλη	αξία,	ανθρώπινη	ή	θεϊκή,	 και	 η	μόνη	δύναμη	που	 την	ωθεί	 να	 γράψει	
ποίηση	 είναι	 ο	 έρωτας.	 Μένοντας	 όμως	 πιστή	 μέχρι	 το	 τέλος	 της	 ζωής	 της	 στην	
ποίηση,	δείχνει	πως	τη	θεωρούσε	σκοπό	ζωής,	το	μόνο	μέσο	που	θα	μπορούσε	να	
εκφράσει	το	συναισθηματικό	της	κόσμο.	Ήταν	δηλαδή	η	ποίηση	μια	δραστηριότητα	
απόλυτα	συνυφασμένη	με	τη	ζωή	της.	

	
2.	 Στη	λυρική	αυτή	ελεγεία	το	δυνατό	ερωτικό	συναίσθημα	και	ο	πόνος	που	

προκαλεί	 η	 απουσία	 του	 αγαπημένου	 προσώπου	 τονίζονται	 και	 από	 τη	 μετρική	
μορφή	 του	 ποιήματος.	 0	 αργός	 ρυθμός	 του	 ιάμβου	 και	 η	 μουσικότητα	 που	
δημιουργείται	 από	 την	 εναλλαγή	 των	 τόνων	 (προπαροξύτονοι	 με	 παροξύτονους),	
την	 ομοιοκαταληξία	 και	 τις	 επαναλήψεις	 ζωηρεύουν	 την	 ερωτική	 περιπάθεια	 και	
εντείνουν	την	εντύπωση	του	θρήνου.	

	
3.		Η	ποιητική	επιλογή	της	Πολυδούρη	είναι	η	ερωτική	ποίηση,	που	ανήκει	στη	

λυρική	ποίηση.	Η	ερωτική	ποίηση	της	Πολυδούρη	εκφράζει	σε	χαμηλούς	τόνους	την	
ένταση	της	ερωτικής	εμπειρίας	αλλά	και	το	παράπονο	για	το	χαμό	του	αγαπημένου.	
Είναι	μια	ποίηση	γεμάτη	τρυφερότητα	και	ευγένεια	αισθημάτων.	Στη	συγκεκριμένη	
περίπτωση	 η	 λυρική	 αυτή	 ποίηση	 μπορεί	 να	 ενταχθεί	 στο	 είδος	 της	 ελεγείας	
(θρηνητικό	 τραγούδι).	 Η	 ένταξη	 στο	 είδος	 αυτό	 ενισχύεται,	 εκτός	 των	 άλλων,	 και	
από	το	στ.	23	(«ωραίε,	που	βασίλεψες»),	που	θυμίζει	έντονα	μοιρολόι.	

	
4.	Ως	υπέρτατη	αξία	στη	ζωή	και	στην	ποίηση	θεωρεί	η	Πολυδούρη	τον	έρωτα.	

Όπως	 φαίνεται	 και	 στο	 ποίημα,	 αυτός	 δίνει	 νόημα	 και	 αξία	 στη	 ζωή,	 χαρίζει	
αίσθημα	 πληρότητας	 και	 ολοκλήρωσης,	 συντηρεί	 τα	 ιδανικά	 και	 τα	 όνειρα	 των	
ανθρώπων.	Ο	έρωτας,	τέλος,	είναι	αυτός	που	εμπνέει	την	ποιητική	δημιουργία	και	
κάνει	την	ποίηση	να	ανθίσει.	Το	τέλος	του	έρωτα	συνεπάγεται	για	την	ποιήτρια	και	
το	τέλος	της	ζωής.	Τίποτα	δεν	μπορεί	να	αντικαταστήσει	τον	εσωτερικό	πλούτο	που	
χαρίζει	ο	έρωτας	στον	άνθρωπο,	και	αν	ο	έρωτας	χαθεί,	η	ζωή	και	η	ποίηση	παύουν	
να	έχουν	νόημα	και	αξία.	

	
Μ Ε ΡΟ Σ 	 Δ Ε ΚΑ ΤΟ 	 Τ Ρ Ι Τ Ο 	

Γ ι ώ ρ γ η ς 	 Π α υ λ ό π ο υ λ ο ς 	 “ Τ α 	 α ν τ ι κ λ ε ί δ ι α ” 	
	
 

Α.	Βιογραφικά	στοιχεία:	

Ο	 Γιώργης	 Παυλόπουλος	 γεννήθηκε	 στις	 22	 Ιουνίου	 1924	 στον	 Πύργο	 της	
Ηλείας.	Φοίτησε	στο	δημοτικό	και	στο	γυμνάσιο	του	Πύργου,	όπου	και	διέμενε.	Το	
1942/43	γράφτηκε	στη	Νομική	Σχολή	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	στην	οποία	όμως	
ουδέποτε	φοίτησε.	Το	1945	εγκαταστάθηκε	στην	Αθήνα,	όπου	και	παρέμεινε	μέχρι	
το	 1950.	 Το	 1951	 εγκατέλειψε	 οριστικά	 την	 πρωτεύουσα	 και	 επέστρεψε	 στη	
γενέτειρά	του,	όπου	εγκαταστάθηκε	μόνιμα.	Εργάστηκε	αρχικά	ως	βοηθός	λογιστή	
και	στη	συνέχεια	ως	γραμματέας	στα	ΚΤΕΛ.	

Εμφανίστηκε	 για	 πρώτη	 φορά	 στα	 γράμματα	 στα	 δεκαέξι	 του	 χρόνια	 με	 δύο	
διηγήματα:	 «Ο	 κουτσαύλης»	 και	 «Ο	 μπάρμπα-Γιακίμης»,	 τα	 οποία	 δημοσιεύτηκαν	
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στην	 εφημερίδα	 του	Πύργου	Πατρίς	 το	 1940.	 Το	πρώτο	ποίημά	 του,	 το	 «Γυμνόν»,	
δημοσιεύτηκε	 στα	 Ευβοϊκά	 Γράμματα	 (τχ.	 11,	 Φεβρουάριος	 1943).	 Σε	 όλη	 τη	
διάρκεια	της	Κατοχής	συμμετείχε	στην	πνευματική	ζωή	του	Πύργου	και	υπήρξε	ένα	
από	 τα	 ιδρυτικά	 μέλη	 του	 συλλόγου	 τέχνης	«Πυργιώτικος	Παρνασσός».	 Τα	 πρώτα	
ποιήματά	 του	 ήταν	 γραμμένα	 σε	 παραδοσιακό	 στίχο	 και	 δημοσιευμένα	 με	 το	
ψευδώνυμο	Γιώργης/Ιάσων	Φίλδης.	Το	1943	δημοσιεύτηκε	στο	περιοδικό	Οδυσσέας	
(τχ.	4)	το	πρώτο	του	ποίημα	σε	ελεύθερο	στίχο	με	τίτλο	«Ο	νεκρός	Γ.Π.».	

Η	 εγκατάσταση	 του	 ποιητή	 στη	 μικρή	 επαρχιακή	 πόλη	 και	 η	 ανάγκη	 του	 να	
εργαστεί	 για	 να	 ζήσει	 δε	 στάθηκαν	 εμπόδιο	 στην	 ποιητική	 του	 δραστηριότητα.	 Η	
αγάπη	του	για	 την	ποίηση	και	η	πίστη	 του	για	δημιουργία	πνευματικής	 ζωής	στην	
ιδιαίτερη	πατρίδα	του	τον	στήριξαν	τα	δύσκολα	χρόνια	και	του	πρόσφεραν	τη	χαρά	
της	δημιουργίας.	Ο	Πύργος	αποδείχθηκε	ότι	ήταν	κομμάτι	του	κόσμου	και	ο	ποιητής	
αφουγκραζόταν	με	προσήλωση	όσα	διαδραματίζονταν	στην	πρωτεύουσα	αλλά	και	
σε	άλλες	γωνιές	της	γης.	Και	είναι	πράγματι	αξιοθαύμαστο	πώς	μπόρεσε	το	ανήσυχο	
πνεύμα	του	να	ρίξει	άγκυρα	σε	ένα	μικρό	τόπο,	σε	εποχές	που	η	ζωή	στην	επαρχία	
δεν	 ήταν	 καθόλου	 εύκολη	 και	 η	 πνευματική	 ενασχόληση	 αντιμετώπιζε	 τη	
στατικότητα	του	επαρχιακού	περιβάλλοντος.	

Ανάμεσα	 στις	 πολλές	 του	 δραστηριότητες	 είναι	 και	 η	 επιμέλεια	 δύο	 βιβλίων	
πολύ	γνωστών	συγγραφέων.	Πρόκειται	για	το	έργο	Η	περιπέτεια	ενός	βιβλίου	(1965)	
του	 Νίκου	 Καχτίτση	 και	 το	 Μυθιστόρημα	 της	 κυρίας	 Έρσης	 του	 Νίκου	 Γαβριήλ	
Πεντζίκη.	Επίσης,	είχε	αναλάβει	την	επιμέλεια	του	μυθιστορήματος	του	Καχτίτση	Ο	
Ήρωας	 της	 Γάνδης,	 του	 οποίου	 όμως	 η	 έκδοση	 ματαιώθηκε	 λόγω	 του	
πραξικοπήματος	 της	 21ης	 Απριλίου	 του	 1967.	 Επίσης,	 έχει	 μεταφράσει	 ποιήματα	
Αγγλων	 ποιητών	 (Ελιοτ,	 Πάουντ,	 Λεβί	 κ.ά.),	 τα	 οποία	 έχουν	 δημοσιευτεί	 σε	
λογοτεχνικά	 περιοδικά	 (Αιολικά	 Γράμματα,	 Νέα	 Πορεία,	 Εποχές,	 Γράμματα	 και	
Τέχνες,	 Η	 Λέξη,	 Χάρτης	 κ.ά.).	 Μελέτες	 και	 άρθρα	 του	 έχουν	 δημοσιευτεί	 στις	
εφημερίδες	 Η	 Καθημερινή	 και	 Τα	 Νέα.	 Ένας	 ακόμα	 τομέας	 που	 έχει	
δραστηριοποιηθεί	 ο	 ποιητής	 είναι	 η	 ζωγραφική.	 Συμμετείχε	 και	 σε	 πανελλήνια	
έκθεση	το	1967.	

Ένα	 ιδιαίτερο	 κεφάλαιο	 στη	 ζωή	 του	 ήταν	 η	 φιλία	 του	 με	 τον	 ποιητή	 Γιώργο	
Σεφέρη.	Το	1961	εκδόθηκε	ο	τιμητικός	τόμος	Για	το	Σεφέρη,	στον	οποίο	συμμετείχε	
και	ο	Γιώργης	Παυλόπουλος	με	το	κείμενο	«Από	μια	πρώτη	συγκίνηση».	Το	κείμενο	
κυκλοφόρησε	 σε	 ανάτυπο,	 το	 οποίο	 ο	 Γιώργος	 Σεφέρης	 διάβασε	 και	 ζήτησε	 να	
γνωρίσει	 τον	 ποιητή.	 Επίσης,	 φιλική	 σχέση	 είχε	 και	 με	 τους	 πεζογράφους	 Νίκο	
Καχτίτση	και	Στρατή	Τσίρκα	και	με	τους	ποιητές	Τίτο	Πατρίκιο	και	Τάκη	Σινόπουλο.	

Η	 πρώτη	 του	 ποιητική	 συλλογή	 εκδόθηκε	 στην	 Αθήνα	 το	 1971	 με	 τίτλο	 Το	
Κατώγι	 (εκδόσεις	Ερμής).	Από	τότε	έχουν	εκδοθεί	άλλες	τέσσερις	συλλογές	του:	Το	
Σακί	 (Κέδρος,	 Αθήνα,	 1980),	 Τα	 Αντικλείδια	 (Στιγμή,	 Αθήνα,	 1988),	 Τριαντατρία	
Χαϊκού	(Στιγμή,	Αθήνα,	1990)	και	Λίγη	Άμμος	(Νεφέλη,	Αθήνα,	1997).	Πολλά	από	τα	
ποιήματά	 του	 έχουν	μεταφραστεί	 και	 έχουν	 εκδοθεί	 στην	Αγγλία,	 στη	 Γαλλία,	 στη	
Ρωσία	και	στην	Πολωνία.	

	
Β.	Το	έργο	του:	

Γενικά	χαρακτηριστικά	του	έργου	του:	

Το	ποιητικό	έργο	του	Γιώργη	Παυλόπουλου	μπορούμε	να	το	εντάξουμε	σε	δύο	
περιόδους.	 Στην	 πρώτη	 ανήκουν:	 Το	 Κατώγι	 (1971)	 και	 Το	 Σακί	 (1980)	 και	 στη	
δεύτερη:	Τα	Αντικλείδια	 (1988),	Τα	Τριαντατρία	Χαϊκού	 (1990)	 και	 το	Λίγος	άμμος	
(1997).	
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Στην	 πρώτη	 περίοδο,	 με	 το	 Κατώγι	 ο	 ποιητής	 εκφράζει	 τα	 προσωπικά	 του	
βιώματα	από	την	Κατοχή,	τον	Εμφύλιο	και	τη	μεταπολεμική	περίοδο,	χωρίς	ωστόσο	
να	κάνει	σαφείς	αναφορές	σε	ιστορικά	γεγονότα.	Η	ποίησή	του	αποπνέει	το	φόβο,	
την	 απελπισία	 από	 τη	 διάψευση	 των	 οραμάτων	 και	 τη	 βαριά	 και	 αβέβαιη	
ατμόσφαιρα	 της	 εποχής.	 Οι	 μνήμες	 είναι	 ζωντανές,	 βασανίζουν	 την	 ύπαρξη	 του	
ανθρώπου	 και	 καίνε	 το	 νου.	 Η	 ιστορική	 πραγματικότητα	 εικονοποιείται	 χωρίς	 να	
προσδιορίζονται	ο	 χρόνος	 και	ο	 τόπος,	 και	 τα	σύμβολα	βοηθούν	στην	αποτύπωση	
της	 ζοφερής	 πραγματικότητας.	 Η	 επίδραση	 του	 σεφερικού	 ποιητικού	 λόγου	 είναι	
εμφανής	 στο	 έργο	 και	 δηλώνει	 την	 εκτίμηση	 του	 Παυλόπουλου	 για	 το	 έργο	 του	
Σεφέρη.	

Στο	δεύτερο	ποιητικό	έργο,	Το	Σακί,	η	υποδήλωση	γίνεται	σε	ορισμένα	σημεία	
δήλωση,	 με	 συγκεκριμένες	 αναφορές	 στον	 τόπο	 και	 στο	 χρόνο.	 Οι	 μνήμες	
λειτουργούν	ως	έκφραση	της	μεταφυσικής	αγωνίας	 του	θανάτου.	Σε	αυτό	 το	έργο	
εντοπίζουμε	τη	σταδιακή	απομάκρυνση	του	ποιητή	από	την	επίδραση	των	ιστορικών	
γεγονότων	προς	την	κατεύθυνση	της	προσωπικής	φωνής.	

Η	 δεύτερη	 περίοδος	 της	 ποιητικής	 δημιουργίας	 του	 Γιώργη	 Παυλόπουλου	

είναι	 διαφορετική	 από	 την	 πρώτη.	 Τώρα	 ο	 ποιητής,	 εγκαταλείποντας	 την	 απο-

τύπωση	του	συλλογικού	αισθήματος,	στρέφεται	προς	την	υποκειμενική	έκφραση.	

Ένα	πολύ	σημαντικό	στοιχείο	της	ποιητικής	του	είναι	η	αξιοποίηση	του	μύθου,	του	

ονείρου	και	της	φαντασίας	σε	βάρος	της	μνήμης,	χωρίς	αυτό	να	σημαίνει	ότι	την	

αποποιείται.	 Κρυμμένη	 στα	 θεμέλια	 της	 ποίησής	 του	 βρίσκεται	 η	 ιστορία,	 οι	

επώδυνες	μνήμες	και	η	ύπαρξη	που	παλεύει	να	αυτοπροσδιοριστεί.	

Πρωτεύοντα	ρόλο	αυτή	την	περίοδο	έχουν	τα	ποιήματα	ποιητικής.	Βλέπουμε	

τον	αγώνα	και	την	αγωνία	του	ποιητή	να	πλησιάσει	την	ποίηση,	να	εκφράσει	την	

πορεία	 της	 ποιητικής	 διαδικασίας	 και	 να	 αναζητήσει	 τρόπους	 κατάκτησης	 του	

ποιητικού	 λόγου.	 Σταθερό	 μοτίβο	 αυτών	 των	 ποιημάτων	 είναι	 η	 απελπισμένη,	

σισύφεια	προσπάθεια	του	ποιητή	να	προσεγγίσει	τη	βαθύτερη	ουσία	της	ποίησης,	

προσπάθεια	 που	 διαρκώς	 πέφτει	 στο	 κενό,	 αφήνοντας	 μια	 αίσθηση	

ανολοκλήρωτου	 και	 ανικανοποίητου.	 Ο	 ίδιος	 ο	 ποιητής	 λέει:	 «Η	 ποιητική	

δημιουργία	 είναι	 μια	 πράξη	 ερωτική	 και	 συνάμα	 μια	 υπέρτατη	 δοκιμασία,	

παλεύοντας	στο	μεταίχμιο	ζωής	και	θανάτου	να	φτάσεις	στην	αλήθεια	της	τέχνης	

σου.	Η	στιγμή	αυτής	 της	αλήθειας	 είναι	απατηλή	και	πρόσκαιρη,	όπως	η	στιγμή	

κάθε	ευτυχίας.	Γρήγορα	ξαναρχίζεις,	πέφτοντας	πάλι	στην	ίδια	κατάσταση,	[...]	Τα	

πράγματα	 που	 αγγίζουν	 σε	 βάθος	 τη	 ζωή	 μας,	 όπως	 η	 Ποίηση,	 μπορεί	 να	

ειπωθούν	 μονάχα	 μέσα	 από	 τις	 προσωπικές	 εμπειρίες	 μας.	 Δεν	 ορίζονται	 μέσα	

από	θεωρίες	 και	 αφηρημένες	 έννοιες.	Νομίζω	ότι	 δεν	 υπάρχει	 κανένας	 ορισμός	

για	 την	 Ποίηση.	 Ωστόσο,	 ας	 μου	 επιτραπεί	 να	 την	 φαντάζομαι	 και	 να	 την	

ονειρεύομαι	σαν	μια	πόρτα	ανοιχτή...».	

	
Γ ι ώ ρ γ η ς 	 Π α υ λ ό π ο υ λ ο ς 	

« Τ α 	 Α ν τ ι κ λ ε ί δ ι α » 	

	

Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	ποίημα:	
Στην	ποιητική	συλλογή	Τα	Αντικλείδια	 ανήκει	 και	 το	ομώνυμο	ποίημα	 του	βι-

βλίου.	Στη	συγκεκριμένη	συλλογή	ο	ποιητής	στρέφεται	από	τα	θέματα	της	ιστορικής	
μνήμης	 προς	 την	 προσωπική	 αναζήτηση	 και	 ανίχνευση	 της	 ποιητικής	 διαδικασίας.	
Πρόκειται	για	ποιήματα	ποιητικής,	τα	οποία	αποκαλύπτουν	τις	απόψεις	του	για	την	
ποιητική	τέχνη.	Ωστόσο,	η	 ιστορική	μνήμη	βρίσκεται	παρούσα	στο	υπόστρωμα	της	
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ποίησής	 του,	 αποδεικνύοντας	 τη	 βαθιά	 επίδραση	 των	 ιστορικό-κοινωνικών	
γεγονότων	 στη	 διαμόρφωση	 της	 ποιητικής	 του	 προσωπικότητας	 και	 του	 τρόπου	
απόδοσης	των	θεμάτων	του.	Στο	ποίημα	«Τα	Αντικλείδια»	ο	ποιητής	υποστηρίζει	ότι	
η	ποίηση	μοιάζει	με	μια	πόρτα	ανοιχτή.	Πολλοί	περνάνε	από	μπροστά	της,	αλλά	δε	
βλέπουν	 τίποτα	 το	 ενδιαφέρον	 και	 συνεχίζουν	αδιάφοροι	 το	 δρόμο	 τους.	Μερικοί	
κάτι	αντιλαμβάνονται	πως	υπάρχει	στο	βάθος	της	και	επιχειρούν	να	μπούνε	μέσα.	
Μόλις	 όμως	 πλησιάζουνε	 στην	 πόρτα,	 εκείνη	 κλείνει	 ερμητικά	 εμποδίζοντάς	 τους	
την	είσοδο.	Από	εκείνη	τη	στιγμή	και	σε	όλη	τους	τη	ζωή,	τους	βασανίζει	η	σκέψη:	
πώς	 θα	 καταφέρουν	 να	 ανοίξουν	 την	 πόρτα.	 Παρ'	 όλα	 αυτά,	 η	 ποίηση	 είναι	 μια	
πόρτα	ανοιχτή,	που	δεν	καταφέρνει	όμως	κανείς	να	την	περάσει.	

	
Ερμηνευτικές	επισημάνσεις:	

Η	 προσέγγιση	 του	 ποιήματος	 δεν	 είναι	 εύκολη,	 όπως	 δεν	 είναι	 εύκολη	 η	
προσέγγιση	 κανενός	 ποιήματος	 ποιητικής.	 Βασικό	 στοιχείο	 το	 οποίο	 βοηθάει	 τον	
αναγνώστη	να	βρει	την	αρχή	του	κουβαριού	είναι	ο	τίτλος	«Τα	Αντικλείδια».	Γιατί	τα	
Αντικλείδια	 είναι	 τα	 ποιήματα	 που	 συνθέτει	 ο	 ποιητής	 στην	 προσπάθειά	 του	 να	
πλησιάσει	και	να	προσδιορίσει	την	ποιητική	τέχνη.	Σημαντικός	επίσης	είναι	ο	ρόλος	
του	 ομιλητή,	 της	 ποιητικής	 φωνής	 που	 ανέλαβε	 να	 αφηγηθεί	 την	 ιστορία	 –	
παραβολή.	Ο	ποιητής	χρησιμοποιεί	απλές,	συγκεκριμένες	λέξεις	από	το	καθημερινό	
λεξιλόγιο	 για	 να	 εκφράσει	 αφηρημένες	 έννοιες	 και	 φιλοσοφικά	 ερωτήματα	 που	
ταλανίζουν	αιώνες	τους	πνευματικούς	ανθρώπους	που	ασχολούνται	με	τα	γράμματα	
και	τις	τέχνες.	Πίσω	λοιπόν	από	την	κυριολεκτική	σημασία	των	πραγμάτων	πρέπει	να	
αναζητήσουμε	 τη	 μεταφορική	 τους	 έκφραση,	 τους	 συμβολισμούς	 που	 πιθανόν	 να	
υπάρχουν.	 Τέλος,	 η	 επανάληψη	 του	 πρώτου	 στίχου	 στο	 τέλος	 του	 ποιήματος,	 σε	
συνδυασμό	με	το	υπόλοιπο	ποίημα,	δίνει	εν	μέρει	την	απάντηση	στο	ερώτημα	που	
έμμεσα	θέτει	ο	ποιητής:	«Τι	είναι	η	ποίηση;».	

	
Ερμηνευτική	προσέγγιση:	

Δομή	-	Διάρθρωση	του	περιεχομένου:	

Η	ιστορία	του	ποιήματος	διαρθρώνεται	σύμφωνα	με	τον	άξονα	του	μύθου	του	
Σίσυφου.	Όπως,	δηλαδή,	ο	Σίσυφος	ανέβαζε	σπρώχνοντας	ένα	μεγάλο	βράχο	στην	
κορυφή	ενός	λόφου	και	κάθε	φορά	που	πλησίαζε	στην	κορυφή	ο	βράχος	κυλούσε	
κάτω,	 έτσι	 και	 αυτός	 που	 ασχολείται	 με	 την	 ποίηση,	 κάθε	 φορά	 που	 νομίζει	 ότι	
κατέκτησε	την	ποιητική	αλήθεια,	συνειδητοποιεί	πως	βρίσκεται	ακόμη	στην	αρχή.	

Επίσης,	 ο	 αφηγηματικός	 άξονας	 του	 ποιήματος	 είναι	 το	 πραγματικό	 και	 το	
φανταστικό,	τα	οποία	λειτουργούν	ως	ανθρώπινη	πραγματικότητα,	γιατί	και	τα	δύο	
αποτελούν	 τρόπο	 έκφρασης	 της	 πραγματικότητας,	 έτσι	 όπως	 τη	 συλλαμβάνει	 ο	
ανθρώπινος	νους.	

«Στο	 ζευγάρι	 «κυριολεξία	 –	 μεταφορά»	 αντιστοιχεί	 το	 ζευγάρι	 «πραγματικό	 –	
φανταστικό»:	η	συνεχής	ανταλλαγή	ρόλων	ανάμεσα	στο	πραγματικό	(ή,	πιο	σωστά,	
σε	 αυτό	 που	 δίνει	 την	 εντύπωση	 του	 πραγματικού)	 και	 στο	 φανταστικό	 (ή,	 πιο	
σωστά,	 σε	 αυτό	 που	 εμφανίζεται	 ως	 φανταστικό)	 αναδεικνύει	 και	 τα	 δύο	 ως	
ισότιμες	 εκδοχές	 της	 ανθρώπινης	 πραγματικότητας.	 [...]	 Αυτή	 η	 εναλλασσόμενη	
αναφορά	 εξασφαλίζει	 στο	 ποίημα	 έναν	 ασφαλή	 αφηγηματικό	 άξονα,	 δηλαδή	 μια	
βάση	πάνω	στην	οποία	αναπτύσσεται	η	ποιητική	αφήγηση	του	Παυλόπουλου».	
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Ιδεολογικό	περιεχόμενο	–	Ερωτήματα:	

Όπως	ήδη	 είπαμε,	 το	 ποίημα	«Τα	Αντικλείδια»	 είναι	 ένα	ποίημα	ποιητικής.	Ο	
ποιητής	τολμά	να	αγγίξει	το	σώμα	της	ποίησης,	προσπαθεί	να	το	προσδιορίσει	και	
να	εκμαιεύσει	την	αλήθεια	του.	Πρόκειται	για	έναν	αγώνα	άνισο,	μιας	και	η	ποίηση	
είναι	άπιαστο	όνειρο,	μορφή	που	έρχεται	από	τα	βάθη	των	αιώνων	και	χάνεται	στην	
αιωνιότητα	 παίρνοντας	 μαζί	 τα	 μυστικά	 της.	 Η	 πικρή	 γεύση	 του	 ανικανοποίητου	
είναι	διάχυτη	στο	ποίημα.	Η	πόρτα	 της	ποίησης	 κλείνει,	αλλά	πώς	 κλείνει	αφού	η	
ποίηση	είναι	μια	πόρτα	ανοιχτή;	Και	είναι	φορές	που	μερικοί	«κάτι	βλέπουν	[...]	και	
μαγεμένοι	 πηγαίνουνε	 να	 μπουν».	 Τι	 είναι	 άραγε	 αυτό	 το	 κάτι	 που	 τους	 μαγεύει;	
Ποιος	 άραγε	 έχει	 το	 κλειδί	 για	 να	 το	 πάρουν	 και	 να	 μπούνε	 μέσα	 στα	 άδυτα	 του	
ποιητικού	 χώρου;	 Για	 κάθε	 ερώτημα	 δεν	 υπάρχει	 μία	 απάντηση.	 Ο	 αναγνώστης	
πρέπει	 να	 αναζητήσει	 στο	 ποιητικό	 σώμα	 τις	 απαντήσεις,	 να	 αποσυμβολίσει	 την	
ποιητική	φωνή	και	να	φανταστεί	τους	θησαυρούς	που	προσφέρει	η	ενασχόληση	με	
την	 ποιητική	 δημιουργία,	 ή	 καλύτερα	 με	 την	 κατασκευή	 ποιημάτων.	 Γιατί	 τα	
ποιήματα	είναι	κατασκευάσματα	του	ανθρώπινου	νου	που	επιθυμεί	να	διατυπώσει	
ανείπωτες	 αλήθειες.	 Και	 δεν	 είναι	 καθόλου	 εύκολο	 να	 πλησιάσει	 την	 Αλήθεια.	
Νομίζει	ότι	τη	βλέπει,	ότι	βρίσκεται	κοντά	της	και	αρκεί	μόνο	να	απλώσει	το	χέρι	του	
για	 να	 την	 αιχμαλωτίσει,	 αλλά	 εκείνη	 γίνεται	 σκιά	 που	 εξαφανίζεται	 με	 το	 πρώτο	
φως	της	ημέρας.	Όσο	ο	ποιητής	νιώθει	την	πνοή	της	τόσο	εκείνη	απομακρύνεται	και	
χάνεται	 μακριά	 του.	Φιλική	 και	 τρυφερή	 στέκει	 μπροστά	 του,	 τον	 προκαλεί	 με	 τη	
σαγήνη	της	και	ξαφνικά,	χωρίς	αυτός	να	το	καταλάβει,	γίνεται	απόμακρη	και	ψυχρή.	
Τι	 είναι	 αυτό	 που	 του	 στερεί	 τη	 δυνατότητα	 να	 την	 κατακτήσει;	 Τα	 ποιήματά	 του	
διαδέχονται	 το	 ένα	 το	 άλλο	 χωρίς	 κανένα	 να	 φτάνει	 την	 τέλεια	 σύνθεση,	 δίχως	
κανένα	 να	 είναι	 ικανό	 να	 κατακτήσει	 τη	μία	 και	μοναδική	αλήθεια.	 Ίσως	 γιατί	 δεν	
υπάρχει	 μία	αλήθεια	αλλά	πολλές,	 όσες	 στους	αιώνες	 της	ανθρώπινης	παρουσίας	
στη	 γη	 έχουν	 διατυπωθεί	 και	 άλλες	 που	 ακόμα	 δεν	 έχουνε	 ανακαλυφτεί	 και	
περιμένουν	αυτόν	που	θα	τις	αποκαλύψει.	Παρ'	όλα	αυτά,	οι	ποιητές	συνεχίζουν	τον	
αγώνα	τους	φτιάχνοντας	ποιήματα,	εκφράζοντας	ιδέες	και	οράματα,	ελπίζοντας	πως	
κάποιο	από	αυτά	θα	είναι	το	Αντικλείδι	που	θα	τους	επιτρέψει	να	κατακτήσουν	τον	
ποιητικό	λόγο	και	την	Αλήθεια.	

Κι	 όμως	 κάτι	 είδαν	 από	 την	 ανοιχτή	 πόρτα	 που	 τους	 συγκλόνισε	 και	 τους	
μάγεψε.	Είδαν	το	μαγικό	κόσμο	του	ονείρου	και	των	οραμάτων;	Είδαν	πνευματικούς	
θησαυρούς	που	θα	απελευθερώσουν	το	νου	και	την	καρδιά	τους;	Μήπως	είδαν	τα	
χρώματα	του	ουράνιου	τόξου	που	φέρνουν	τη	χαρά	και	την	ευτυχία;	Ίσως	να	είδαν	
και	 την	 Αλήθεια	 να	 περιφέρεται	 από	ποίημα	 σε	 ποίημα	ακουμπώντας	 λίγους	 από	
τους	 θησαυρούς	 της	 σε	 καθένα	 από	 αυτά.	 Πολλά	 τα	 ερωτήματα	 για	 τη	 φύση	 της	
ποίησης	και	άλλες	τόσες	και	περισσότερες	οι	απαντήσεις.	Ο	ποιητής	γνωρίζει	κατά	
βάθος	πως	όσο	υπάρχουν	ποιητές	το	ποίημα	θα	είναι	άπιαστο	όνειρο.	

	
Τεχνική	του	ποιήματος:	

1.	Ο	ομιλητής	και	η	ποιητική	φωνή:	

Η	 στάση	 και	 ο	 τρόπος	 που	 εκφράζεται	 η	 ποιητική	 φωνή	 είναι	 στοιχεία	 πολύ	
σημαντικά	στη	λειτουργία	του	ποιήματος.	Γιατί	δεν	πρόκειται	για	μια	ξεκάθαρη	και	
συγκεκριμένη	ποιητική	φωνή	που	μπορούμε	να	την	ταυτίσουμε	με	τον	ποιητή,	αλλά	
για	μια	φωνή	η	οποία	εκπροσωπεί	τον	πλούτο	της	ποιητικής	γνώσης.	Θα	μπορούσε	
βέβαια	 να	 κρύβεται	 και	 ο	 ποιητής	 πίσω	 από	 αυτή	 τη	 φωνή,	 αλλά	 και	 πάλι	 θα	
λειτουργούσε	ως	εκπρόσωπος	απόψεων	πολλών	ποιητικών	λόγων.	Η	ποιητική	φωνή	
δεν	έχει	ως	στόχο	της	να	μας	μεταδώσει	συναισθήματα	συγκίνησης	ή	χαράς,	αλλά	
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επιθυμεί	 να	 διατυπώσει	 συγκεκριμένες	 απόψεις	 για	 την	 ποιητική	 διαδικασία.	 Ο	
ομιλητής	μιλάει	 για	πράγματα	για	 τα	οποία	θέλει	 να	μας	κάνει	 κοινωνούς,	 να	μας	
γνωστοποιήσει	δηλαδή	κάποιες	σκέψεις	του	σχετικές	με	την	προσπάθεια	ανεύρεσης	
της	ποιητικής	Αλήθειας.	

Αν	δεχτούμε	την	ταύτιση	ομιλητή	και	ποιητή,	τότε	θα	πρέπει	να	προσέξουμε	τον	
τρόπο	 που	 μιλάει.	 Δεν	 πρόκειται	 για	 έναν	 ποιητή	 που	 μας	 μεταδίδει	 βιώματα	 ή	
εμπειρίες	του,	αλλά	για	έναν	ποιητή	που	μιλάει	με	συναίσθηση	του	ρόλου	του	και	
της	 βαρύτητας	 που	 έχουν	 τα	 λόγια	 του.	 Γιατί	 ο	 ανώνυμος	 ποιητής	 διατηρεί	 το	
δικαίωμα	να	μιλάει	ως	εκπρόσωπος	των	πνευματικών	ανθρώπων	που	έχουν	γνώση	
του	 αντικειμένου	 και,	 ως	 εκ	 τούτου,	 ο	 λόγος	 τους	 έχει	 ξεχωριστή	 βαρύτητα.	
Επομένως,	στο	συγκεκριμένο	ποίημα	ο	ομιλητής	έχει	αναλάβει	έναν	ξεχωριστό	ρόλο.	
«Αυτό	είναι	σημαντικό	για	την	ερμηνεία,	επειδή	επενδύει	τον	ομιλητή	με	μια	σοφία	
εμπειρική,	με	μια	γνώση	που	βγαίνει	σαν	απόσταγμα	από	μια	πράξη	καθημερινή	και	
ζωτική,	και	δεν	αποτελεί	προϊόν	μιας	αποστειρωμένης	θεωρητικής	διαδικασίας».	Θα	
μπορούσαμε	να	πούμε	ότι	οι	διαπιστώσεις	του	ομιλητή	εκλαμβάνονται	ως	αυθεντία,	
χωρίς	αυτό	να	σημαίνει	πως	δεν	αφήνει	ελεύθερο	τον	αναγνώστη	να	δώσει	τις	δικές	
του	 απαντήσεις	 και	 να	 εξαγάγει	 τα	 δικά	 του	 συμπεράσματα.	 Γιατί	 ο	 ομιλητής	
παραμένει	 ένας	 ανώνυμος	 ποιητής,	 και	 με	 αυτή	 την	 ιδιότητα	 αφήνει	 περιθώρια	
προβληματισμού.	

	
2.	Το	παιχνίδι	των	αντιθέσεων:		

Η	 μεταφορική	 λειτουργία	 του	 ποιήματος	 επιτυγχάνεται	 μέσα	 από	 το	 παιχνίδι	
των	 αντιθέτων.	 Από	 τη	 μια	 μεριά,	 βλέπουμε	 την	 κυριολεκτική	 απόδοση	 των	
πραγμάτων	με	εικόνες	που	αναπαριστούν	την	πόρτα,	τα	κλειδιά,	τα	Αντικλείδια	και,	
από	την	άλλη,	αντιλαμβανόμαστε	ότι	υπάρχει	η	μεταφορική	τους	θεώρηση.	Όλα	όσα	
κρύβονται	 πίσω	 από	 το	 πραγματικό	 αποτελούν	 τον	 κόσμο	 της	 φαντασίας.	 Έναν	
κόσμο	όμως	που	είναι	κατά	μία	έννοια	εξίσου	πραγματικός	με	τον	πραγματικό.	Γιατί	
πολλές	 φορές	 τα	 πράγματα	 αποκτούν	 τις	 ιδιότητες	 του	 πραγματικού	 ή	 του	
φανταστικού	γιατί	εμείς	τα	θεωρούμε	ως	τέτοια.	Ανάμεσα	λοιπόν	στους	δύο	αυτούς	
πόλους	 βρίσκεται	 πιθανόν	 η	 Αλήθεια.	 Ο	 Ομιλητής	 στο	 ποίημα	 χρησιμοποιεί	
πραγματικά	 και	 συγκεκριμένα	 πράγματα	 για	 να	 μιλήσει	 για	 έννοιες	 και	 ιδέες	 που	
δύσκολα	προσεγγίζονται.	Έτσι,	η	πόρτα	είναι	η	πόρτα	της	ποίησης,	το	κλειδί	είναι	το	
μυστικό	πέρασμα	για	τον	κόσμο	της	ποίησης	και	τα	Αντικλείδια	είναι	τα	ποιήματα.	
Χρησιμοποιεί,	 επομένως,	 τα	 πράγματα	 ως	 σύμβολα	 και	 σε	 αυτά	 στηρίζει	 την	
αφήγηση	και	την	παραβολή	του.	Με	αυτό	τον	τρόπο	οι	εικόνες	σημαίνουν	και	κάτι	
άλλο,	 εκτός	 από	 αυτό	 το	 οποίο	 βλέπουμε	 με	 τα	 μάτια	 μας	 και	 που	 πρέπει	 να	 το	
προσεγγίσουμε	με	τη	φαντασία	μας.	Αυτό	όμως	που	βλέπουμε	με	τη	φαντασία	μας,	
αν	και	ανήκει	στο	χώρο	των	ιδεών,	είναι	εξίσου	πραγματικό	και	υπάρχει	ως	τέτοιο	
στο	νου	μας.	Αυτή	η	παράξενη	συνύπαρξη	των	αντιθέτων	μάς	οδηγεί	στην	άρση	της	
αντίθεσης,	 μιας	 και	 το	 πραγματικό	 και	 το	 φανταστικό	 αποτελούν	 κομμάτια	 της	
ανθρώπινης	πραγματικότητας.	Ο	ομιλητής	καταφέρνει	με	αυτή	 την	 τεχνική	να	μας	
οδηγήσει	 σε	 χώρους	 υπαρκτούς,	 όπου	 όμως	 μόνο	 με	 τη	 φαντασία	 μπορούμε	 να	
δούμε.	Τα	αντίθετα	εξάλλου	γνωρίζουμε	ότι	μπορούν	να	συνυπάρχουν	και	να	αλλη-
λοσυμπληρώνονται	 σε	 μια	 προσπάθεια	 ισορροπίας	 της	 φύσης.	 «Το	 γνωστό,	 το	
αισθητό,	 το	 καθημερινό	 και	 ευκολονόητο	 γίνεται	 φορέας	 του	 άγνωστου,	 και	 το	
κατανοητό	 αποτελεί	 ένα	 ανάλογο	 του	 ακατανόητου:	 ακριβώς	 μέσα	 από	 αυτό	 το	
κατανοητό	ανάλογό	του	προσεγγίζεται	και	εξηγείται	το	άγνωστο	ή	το	ανεξήγητο,	το	
οποίο	αποτελεί	και	το	θέμα	του	ποιήματος».	
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3.	Η	αφήγηση	λειτουργεί	σαν	παραβολή:	

Στο	 ποίημα	«Τα	Αντικλείδια»	 η	 αφήγηση	 της	 ποιητικής	φωνής	 λειτουργεί	 σαν	
παραβολή.	Παραβολή,	γνωρίζουμε	από	τα	θρησκευτικά,	είναι	η	σύντομη	αφήγηση	
μιας	 ιστορίας	 με	 αλληγορική	 σημασία.	 Με	 την	 παραβολή	 επιτυγχάνεται	 ο	
παραλληλισμός	 του	 περιεχομένου	 της	 παραβολής	 με	 κάτι	 άλλο	 πραγματικό.	 Πίσω	
από	την	παραβολή	κρύβονται	όσα	θέλει	να	πει	ο	αφηγητής.	Η	παραβολή	λειτουργεί	
δηλαδή	ως	μεταφορά.	

	
4.	Θέματα	–	Μοτίβα:	

Από	 όσα	 ελέχθησαν	 μέχρι	 τώρα,	 κατανοούμε	 ότι	 θέμα	 του	 ποιήματος	 είναι	 η	
συνεχής	και	αιώνια	προσπάθεια	των	ποιητών	να	εκφράσουν	τον	απόλυτο	και	τέλειο	
ποιητικό	λόγο.	Ένα	λόγο	που	δεν	έχει	κανένας	μέχρι	τώρα	καταφέρει	να	αρθρώσει	
και	ούτε	πρόκειται.	Η	ποίηση	και	 το	ποίημα	υπάρχουν	μόνο	μέσα	στον	αγώνα	και	
στην	αγωνία	 του	ποιητή	 να	αποτυπώσει	 με	 λέξεις	 ό,τι	 βασανίζει	 αιώνες	 τώρα	 την	
ανθρώπινη	 σκέψη.	 Ίσως	 αυτή	 να	 είναι	 η	 μαγεία	 της	 ποίησης	 και	 το	 μυστήριο	 της	
δημιουργίας,	το	ότι	ποτέ	δε	θα	αποκαλύψει	όλα	τα	μυστικά	της.	

Ένα	 από	 τα	 χαρακτηριστικά	 μοτίβα	 της	 ποίησης	 του	 Γιώργη	 Παυλόπουλου	

είναι	η	πόρτα.	Στο	συγκεκριμένο	ποίημα	η	πόρτα	είναι	μια	ανοιχτή	και	μια	κλειστή.	
Η	 πόρτα,	 που,	 αν	 και	 ανοιχτή,	 εμείς	 τη	 βλέπουμε	 να	 κλείνει	 όταν	 στερεύει	 ο	
ποιητικός	νους	και	όταν	ο	ποιητής	αναγνωρίζει	πως	βρίσκεται	πολύ	μακριά	από	την	
αληθινή	 ποίηση	 και	 το	 τέλειο	 ποίημα.	 Η	 πόρτα	 είναι	 το	 ενδιάμεσο	 μεταξύ	 του	
πραγματικού	και	του	φανταστικού	(αυτού	που	θεωρούμε	ως	πραγματικού	και	αυτού	
που	εκλαμβάνουμε	ως	φανταστικού).	Είναι	το	εμπόδιο	ανάμεσα	στη	γνώση	και	στην	
άγνοια,	 ανάμεσα	 στην	 ευτυχία	 και	 στη	 δυστυχία.	 Πρόκειται	 για	 μια	 πόρτα	 που	
οδηγεί	 στο	 χώρο	 του	 νου	 και	 της	φαντασίας	 και	 που	παραμένει	 ερμητικά	 κλειστή	
μπροστά	στην	απαίτηση	 του	ποιητή	 να	 την	ανοίξει.	 Ατέλειωτη	στρατιά	ποιημάτων	
χρησιμοποιούνται	ως	Αντικλείδια,	αδύνατο	όμως	να	βρεθεί	το	σωστό.	Τι	πιο	ωραίο	
και	 δημιουργικό	 από	 την	 ατέλειωτη	 αναζήτηση	 μέσω	 της	 ποιητικής	 γραφής,	 που	
λιθαράκι	 λιθαράκι	 χτίζει	 άπειρους	 κόσμους.	 Σε	 μας	 τους	 αναγνώστες	 απομένει	 να	
τους	ανακαλύψουμε.	

	
	5.	Γλώσσα	–	Ύφος:	

Αξιοσημείωτο	είναι	ότι	ο	ποιητής,	αν	και	καταπιάνεται	με	τη	δύσκολη	δουλειά	
του	προσδιορισμού	της	φύσης	του	ποιητικού	λόγου,	χρησιμοποιεί	λέξεις	απλές	και	
συνηθισμένες	 στο	 καθημερινό	 μας	 λεξιλόγιο.	 Η	 γλώσσα	 του	 ποιήματος	 είναι	
καθαρή,	χωρίς	δυσκολίες	στην	κατανόηση,	και	αυτό	οφείλεται	στην	επιλογή	λέξεων	
που	αναφέρονται	σε	πολύ	συγκεκριμένα	πράγματα.	Καταφέρνει,	δηλαδή,	ο	ποιητής	
να	πραγματεύεται	αφηρημένες	έννοιες	και	ιδέες	με	λέξεις	γνωστών	μας	πραγμάτων.	
Έτσι,	παρ'	όλο	που	 το	περιεχόμενο	 του	ποιήματος	αφορά	 την	ουσία	 της	ποιητικής	
δραστηριότητας,	θέμα	ιδιαίτερα	δύσκολο,	η	γλώσσα	βοηθάει	την	αβίαστη	αναγωγή	
των	πραγματικών	εικόνων	στο	χώρο	των	ιδεών.	

Με	 τον	 αφηγηματικό	 λόγο	 ο	 ποιητής	 διατυπώνει	 διαπιστώσεις	 του	 για	 τη	
δυνατότητα	κατάκτησης	του	ποιητικού	λόγου	και	 της	ποιητικής	Αλήθειας.	Το	ύφος	
για	ένα	τέτοιο	θέμα	θα	μπορούσε	να	είναι	ύφος	αυθεντίας,	η	οποία	προβάλλει	τις	
απόλυτες	 θέσεις	 της	 δογματικά,	 έχοντας	 επίγνωση	 ότι	 μόνο	 αυτή	 κατέχει	 την	
απόλυτη	αλήθεια.	Το	ύφος	όμως	του	ποιητή	είναι	μακριά	από	μια	τέτοια	θέση.	Θα	
λέγαμε	 ότι	 είναι	 περισσότερο	 διδακτικό	 ως	 απόρροια	 της	 γνώσης	 του	 και	 της	
εμπειρίας	 του	 σε	 θέματα	 ποιητικής.	 Επιθυμεί	 να	 έχει	 το	 ύφος	 του	 εκείνη	 την	
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πειστικότητα	που	θα	πείθει	για	αυτό	που	υποστηρίζει,	χωρίς	να	επιβάλλει	τη	γνώμη	
του.	Υπάρχει	στο	ύφος	και	μια	χροιά	εξομολογητική,	σαν	να	μιλάει	για	να	ακούσει	ο	
ίδιος	τα	λόγια	του.	Ουσιαστικά	όμως	το	ύφος	έχει	το	χαρακτήρα	διδασκαλίας	προς	
όσους	των	ακούνε,	είτε	πρόκειται	για	μελλοντικούς	ποιητές	είτε	για	απλούς	αναγνώ-
στες	 είτε	 για	 φτασμένους	 ποιητές.	 Επίσης,	 χαρακτηριστικό	 του	 ύφους	 είναι	 η	
σαφήνεια	και	η	απλότητα.	Μιλάει	για	τα	πιο	δύσκολα	πράγματα	του	κόσμου	με	την	
απλότητα	και	την	αμεσότητα	του	ανθρώπου	που	κατέχει	πολύ	καλά	το	αντικείμενο	
του	λόγου	του.	

	
6.	Συμπεράσματα:	

Το	 ποίημα	 «Τα	 Αντικλείδια»	 με	 την	 παραβολή,	 τις	 αντιθέσεις	 και	 τις	 εικόνες	
προσπάθησε	να	απαντήσει	στο	ερώτημα	«Τι	είναι	ποίηση;».	0	ποιητής	κατέληξε	ότι	
η	ποίηση	είναι	όλα	αυτά	που	δεν	μπορούν	να	ειπωθούν.	Όλα	όσα	προσπαθούν	οι	
προσπαθούν	οι	ποιητές	να	εκφράσουν	και	μένουν	ανολοκλήρωτα.	Μπορεί	επίσης,	
οι	ποιητές	να	λειτουργούν	ως	αντικλείδια,	αφού	με	τα	ποιήματά	τους	προσπαθούν	
να	ανοίξουν	την	πόρτα	της	ποίησης.	

Ο	ίδιος	ο	ποιητής	μάς	λέει:	«Πρέπει	να	φτάσεις	[εννοεί	ο	κάθε	ποιητής]	σ'	ένα	
σημείο	και	να	σταματήσεις,	γιατί	από	κει	και	πέρα	μπορεί	και	να	το	χαλάσεις	[...]	οι	
δυνατότητες	σου	δεν	πάνε	πιο	πέρα.	Αλλά	έχεις	την	αίσθηση	ότι	δεν	τέλειωσε	ποτέ	
κι	 ούτε	 τελειώνει	 ποτέ.	 Εσύ	 όμως	 δεν	 μπορείς	 να	 πας	 παραπέρα.	 Το	 παραδίδεις	
όμως	 στον	 αναγνώστη	 σκοπεύοντας	 ότι	 θα	 βρει	 περισσότερα	 νοήματα.	 [...]	 Ο	
καθένας	δουλεύει	όπως	μπορεί.	Δεν	ισχύει	για	όλους	τους	ποιητές.	Μπορεί	άλλοι	να	
είναι	 πολυγραφότατοι.	 Άλλοι	 δεν	 έχουν	 αυτό	 τον	 ρυθμό.	 Αυτό	 δε	 σημαίνει	 ότι	 η	
ποιότητα	κρίνεται	από	τον	χρόνο	εκδόσεως	μιας	συλλογής.	Μπορεί	σε	μια	νύχτα	να	
φτιάξεις	ένα	αριστούργημα.	Μπορεί	να	περάσουν	και	δέκα	χρόνια.	Γιατί,	κοιτάτε,	τα	
ποιήματα	δεν	πέφτουν	απ'	 τον	ουρανό!	Δουλεύονται	μέσα	μας	χρόνια	και	 χρόνια.	
[...]	 Κι	 έρχεται	 κάποια	 στιγμή	 που	 νιώθεις	 την	 ανάγκη	 να	 εκφράσεις	 αυτό	 που	 σε	
βασανίζει	και	θέλεις	να	βγει	από	μέσα	σου.	Ο	τρόπος	κι	ο	ρυθμός	που	θα	το	γράψεις	
ποικίλλει	από	δημιουργό	σε	δημιουργό	αλλά	δεν	σημαίνει	ότι,	για	να	γράψεις	σε	μια	
βδομάδα	ή	 σε	 ένα	μήνα	μέσα,	 σου	ήρθε	Θεία	Φώτιση.	 Τα	ποιήματα	δουλεύονται	
μέσα	μας	χρόνια	και	χρόνια.	Μπορεί	να	μην	το	ξέρουμε,	αλλά	το	υποψιαζόμαστε,	το	
καταλαβαίνουμε,	 πως	 κάτι	 πάει	 κι	 έρχεται	 συνεχώς	 μέσα	 μας.	 Ακόμη	 κι	 απ'	 τα	
παιδικά	μας	χρόνια.	Ένα	ποίημα	μπορεί	να	έχει	την	καταγωγή	του,	την	αρχή	του	στα	
παιδικά	 μας	 χρόνια.	 [...]	 Κι	 εκεί	 τείνουμε	 όλοι	 οι	 ποιητάδες.	 Να	 ξαναζήσουμε	 την	
πρώτη	μας	αθωότητα.	Να	γράψουμε	κάτι	με	όση	μπορούμε	καθαρότητα	-	όπως	θα	
το	 συλλάμβανε	 μια	 αθώα	 ύπαρξη.	 Οι	 παιδικές	 μας	 εντυπώσεις	 ακόμα	 μπορεί	 να	
δουλεύονται	μέσα	μας	χρόνια	και	να	καταλήξουν	σ'	ένα	ποίημα.	[...]	Η	ποίηση	είναι	
βιωματική,	 δεν	 μπορούμε	 να	 γράψουμε	 με	 αοριστίες.	 Η	 ουσιαστική	 ποίηση	 είναι	
βίωμα.	 Είναι	 κάτι	 που	 θα	 το	 ζήσεις	 και	 μετά	 θα	 το	 μεταπλάσεις	 σε	 ποιητική	
έκφραση.	 [...]	Κάθε	ποιητής,	κάθε	δημιουργός	ζει	 την	εποχή	του.	Η	ποίηση	λέει	 τα	
ίδια	πράγματα	απ'	 τον	καιρό	που	στήθηκε	ο	κόσμος.	Απ'	 τον	καιρό	που	άρχισε	να	
γράφεται	ποίηση,	οι	ποιητές	λένε	τα	ίδια	πράγματα.	Μιλάμε	για	τον	έρωτα,	για	το	
θάνατο,	 την	αδικία	 ή	 το	 δίκιο,	 για	 όλα	 τα	πράγματα,	 με	 τη	 διαφορά	πως	σε	 κάθε	
εποχή	ανανεώνονται	τα	εκφραστικά	μέσα	ανάλογα	με	το	ρυθμό	της	εποχής	–	πάει	
πακέτο,	 είναι	 σύμφυτο	 με	 την	 αιώνια	 αναζήτηση,	 μέσω	 της	 έκφρασης,	 των	
πραγμάτων.	 Εμείς	 ζήσαμε	 μια	 πικρή	 εποχή,	 πολύ	 πικρή	 –	 τον	 πόλεμο	 ...	 Εμείς	
βιώσαμε	πολύ	σκοτεινές	περιόδους	της	νεότερης	 ιστορίας	μας,	τις	οποίες	νιώσαμε	
στο	πετσί	μας.	Ο	πόλεμος,	η	Κατοχή,	ο	Εμφύλιος,	η	μετεμφυλιακή	εποχή	και	τελικά,	
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ύστερα	από	την	προσδοκία	για	έναν	καλύτερο	κόσμο,	βρισκόμαστε	μπροστά	σε	μια	
απαίσια	 δικτατορία	 ηλιθίων	ανθρώπων.	Η	 χώρα	 ευτελίστηκε	 παγκοσμίως,	 έγινε	 κι	
ένα	 μεγάλο	 έγκλημα	 –	 ο	 διαμελισμός	 της	 Κύπρου.	 Κι	 όλα	 αυτά	 εμείς	 τα	 ζήσαμε,	
όπως	σας	είπα,	στο	πετσί	μας,	μας	έχουν	σφραγίσει.	Και	θέλω	να	καταλήξω	πως	τα	
βιώματα	περνάνε	και	στην	ποίηση.	Δεν	μπορείς	να	μείνεις	αδιάφορος,	γιατί	όλα	

αυτά	είναι	μέσα	σου	και	σε	βασανίζουν	και	κάπου	θέλεις	να	τα	εκφράσεις...».	

	
7.	Απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	του	σχολικού	βιβλίου:	

α)	 Τι	 σημαίνει	 «Πολλοί	 κοιτάζουν	 μέσα	 χωρίς	 να	 βλέπουν	 τίποτα»;	 Μπορεί	 να	

ισχύει	το	αντίθετο;	Να	βλέπουμε	χωρίς	να	κοιτάζουμε;	

Υπάρχει	 μεγάλη	 διαφορά	 μεταξύ	 των	 δύο	 ρημάτων	 «κοιτάζω»	 και	 «βλέπω».	
Πολλοί	 άνθρωποι,	 ίσως	 οι	 περισσότεροι,	 κοιτάζουν	 τα	 πράγματα	 γύρω	 τους	 με	
αδιαφορία.	 Δεν	 τους	 κινεί	 το	 ενδιαφέρον	 ο	 πλούτος	 που	 βρίσκεται	 μπροστά	 στα	
μάτια	 τους,	 είτε	 πρόκειται	 για	 υλικά	 επιτεύγματα	 είτε	 για	 καλλιτεχνικά,	 με	
αποτέλεσμα	 να	 μη	 βλέπουν	 όσα	 θα	 μπορούσαν	 να	 τους	 ανυψώσουν	 πνευματικά.	
«Κοιτάζω»,	 επομένως,	 σημαίνει	 την	 καθαρά	 μηχανική	 κίνηση	 που	 δεν	 αποβλέπει	
πουθενά,	ενώ	«βλέπω»	σημαίνει	«συνειδητοποιώ	μέσω	της	όρασης	τον	κόσμο	που	
με	 περιβάλλει».	 Χρειάζεται	 οπωσδήποτε	 μια	 ξεχωριστή	 ευαισθησία	 για	 να	
αναπτυχθεί	η	ικανότητα	της	όρασης,	έτσι	ώστε	να	μην	κοιτάζεις	απλά,	αλλά	να	βλέ-
πεις.	 Γιατί,	 όταν	 αναπτύξεις	 την	 ικανότητα	 να	 βλέπεις,	 το	 κάθε	 πράγμα	 που	 σε	
περιβάλλει	 αποκτά	 μια	 ξεχωριστή	 σημασία.	 Διαφορετικά	 όλα	 τα	 πράγματα	 είναι	
όμοια	και	ασήμαντα.	Το	αποτέλεσμα	της	διαδικασίας	κοιτάζω	και	δεν	βλέπω	είναι	
ολέθριο	 για	 τον	 άνθρωπο.	 Γιατί	 δεν	 μπορεί	 να	 συνειδητοποιήσει	 τον	 κόσμο	 γύρω	
του,	 να	συγκρίνει	 και	 να	αναπτύξει	 κριτική	 ικανότητα.	Όλα	μοιάζουν	 τραγικά	 ίδια,	
χωρίς	εκείνο	το	στοιχείο	που	τα	διαφοροποιεί	και	 τα	κάνει	μοναδικά.	Έτσι,	ο	νους	
του	 ανθρώπου	 αδρανοποιείται,	 ο	 συναισθηματικός	 του	 κόσμος	 νεκρώνει	 και	 η	
ψυχική	του	ισορροπία	κλονίζεται.	Καταντάει	άβουλη	ύπαρξη	σε	έναν	κόσμο	που	δεν	
τον	κατανοεί	ούτε	μπορεί	να	τον	προσδιορίσει.	

Τπάρχουν	 όμως	 και	 χαρισματικοί	 άνθρωποι,	 οι	 οποίοι	 βλέπουν	 χωρίς	 να	
κοιτάζουν.	 Αυτή	 την	 ικανότητα	 τη	 διαθέτουν	 περισσότερο	 οι	 καλλιτέχνες	 και	 οι	
άνθρωποι	 του	 πνεύματος.	 Πρόκειται	 για	 μια	 εσωτερική	 όραση,	 που	 βλέπει	 τον	
ιδεατό	 κόσμο	 και	 μπορεί	 να	 συλλάβει	 τον	 πραγματικό	 μέσα	 από	 την	 ενόραση.	 Η	
ικανότητα	 αυτή	 είναι	 πολύτιμη	 σε	 όσους	 την	 έχουν,	 γιατί	 μπορούν	 να	 δουν	
πράγματα	πέρα	από	αυτά	που	συλλαμβάνουν	οι	άνθρωποι	με	την	όραση.	Οι	ποιητές	
και	 οι	 ζωγράφοι	 είναι	 οι	 κατεξοχήν	 άνθρωποι	 που	 μπορούν	 να	 βλέπουν	 χωρίς	 να	
κοιτάζουν.	
β).	«...μαγεμένοι	πηγαίνουνε	να	μπουν...»:	Τι	τους	παρακινεί	να	μπουν;	Από	τι	δη-

λαδή	μαγεύονται;	Τι	μπορεί	να	βλέπουν;	Εσείς	τι	βλέπετε;	

Όποιος	 μπορέσει	 να	 δει	 από	 την	 ανοιχτή	 πόρτα	 της	 ποίησης	 μαγεύεται.	 Ο	
καθένας	 όμως	 μαγεύεται	 και	 από	 διαφορετικά	 πράγματα,	 γιατί	 διάφορετικά	
πράγματα	 βλέπει.	 Είναι	 τα	 οράματά	 του	 που	 διακρίνει	 στο	 βάθος	 μακριά,	 τα	
φευγαλέα	όνειρα	που	τον	συγκινούν,	οι	ελπίδες	του	για	όσα	επιθυμεί,	οι	τόποι	που	
τον	 μαγεύουν	 και	 θέλει	 να	 επισκεφτεί	 και	 τα	 ιδανικά	 που	 πίστεψε.	 Είναι	 ακόμα	
πρωτόγνωροι	 και	 άγνωστοι	 τόποι	 που	 τον	 μαγεύουν	 και	 τον	 παρακινούν	 να	 τους	
κατακτήσει.	 Καθένας,	 λοιπόν,	 βλέπει	 και	 μαγεύεται	 από	 τους	 δικούς	 του	
απόκρυφους	 πόθους	 και	 αδημονεί	 να	 τους	 ικανοποιήσει	 μπαίνοντας	 από	 την	
ανοιχτή	πόρτα	της	ποίησης.	
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γ)	Γιατί	η	πόρτα	κλείνει	για	όσους	μπόρεσαν	να	δουν	στο	βάθος;	

Η	 πόρτα	 μένει	 ανοιχτή	 για	 όσους	 κοίταξαν	 και	 δεν	 είδαν	 τίποτα,	 γιατί	 ου-
σιαστικά	αυτοί	 είναι	 ανίκανοι	 να	 δουν.	 Έτσι,	 γι'	 αυτούς	η	πόρτα,	 είτε	 κλειστή	 είτε	
ανοιχτή,	 είναι	 το	 ίδιο.	 Αντίθετα,	 όσοι	 μπόρεσαν	 και	 είδαν	 κάτι	 από	 αυτά	 που	
υπάρχουν	μέσα	από	την	πόρτα,	είναι	έτοιμοι	να	αγωνιστούν	για	να	τα	αποκτήσουν.	
Θα	 λέγαμε	ότι	 οι	 ποιητές	 έχουν	 το	 χάρισμα	 της	 διορατικότητας	 και	 της	 ενόρασης.	
Είναι	αυτοί	που	μπορούν	να	βλέπουν	και	να	κατανοούν	όσα	φαίνονται	και	όσα	δε	
φαίνονται.	Αυτοί	που	μπορούν	να	οδηγήσουν	τους	τυφλούς	εκεί	που	θα	βρουν	το	
φως	τους,	τους	ανυποψίαστους	εκεί	που	θα	γευτούν	τη	γνώση	και	τους	αδιάφορους	
εκεί	που	θα	βρουν	 νόημα	στη	 ζωή	 τους.	Παρ'	όλα	αυτά,	οι	 εκλεκτοί	βρίσκουν	 την	
πόρτα	 κλειστή	 και	 άγνωστο	 ποιος	 έχει	 το	 κλειδί.	 Μήπως	 για	 να	 γίνουν	 αυτοί	 τα	
Αντικλείδια	που	θα	ανοίξουν	την	πόρτα	της	ποίησης;	

	
δ)	 Στο	 γνωστό	παραμύθι	«Ο	Αλή	–	Μπαμπάς	 και	οι	 Σαράντα	Κλέφτες»	μια	 λέξη	

μαγική	ανοίγει	τη	σπηλιά	με	τους	θησαυρούς.	Μπορείτε	να	αναζητήσετε	ομοιότη-

τες	και	διαφορές	ανάμεσα	στο	παραμύθι	και	στον	ποιητικό	μύθο;	

Υπάρχουν	αρκετές	ομοιότητες,	καθώς	και	διαφορές	ανάμεσα	στο	παραμύθι	του	
Αλή-Μπαμπά	 και	 στον	 ποιητικό	 μύθο.	 Η	 ομοιότητα	 βρίσκεται	 στον	 κλειστό	 χώρο,	
στον	 οποίο	 θέλουν	 να	 μπουν	 για	 διαφορετικούς	 όμως	 λόγους.	 Και	 στις	 δύο	
περιπτώσεις	υπάρχει	μέσα	στο	χώρο	κάτι	πολύτιμο.	Στο	παραμύθι	όμως	είναι	ένας	
θησαυρός	από	χρυσό	και	πετράδια	αξίας,	ενώ	στο	ποίημα	δε	γνωρίζουμε	ακριβώς	τι	
υπάρχει	 στον	 κλειστό	 χώρο,	 αλλά	 σίγουρα	 πρόκειται	 για	 πνευματικές	 αξίες.	 Μία	
ακόμα	 διαφορά	 είναι	 στον	 τρόπο	 που	 απαιτείται	 να	 χρησιμοποιήσουμε	 για	 να	
μπούμε	 στον	 κρυφό	 χώρο.	 Στο	 παραμύθι	 αρκεί	 να	 βρούμε	 τη	 μαγική	 λέξη	 και	 ο	
βράχος	θα	κυλήσει.	Στο	ποίημα	όμως	δεν	υπάρχει	κάποιος	μαγικός	τρόπος.	Ίσως	να	
μην	 υπάρχει	 και	 κανένας	 τρόπος,	 αλλά,	 αν	 υπάρχει,	 πρέπει	 ο	 καθένας	 να	 τον	
ανακαλύψει	 μόνος	 του.	 Κάθε	 ποιητής	 με	 τα	 ποιήματά	 του	 φτιάχνει	 και	 ένα	
αντικλείδι	με	το	οποίο	προσπαθεί	να	ανοίξει	την	πόρτα.	Ίσως	όμως	η	πόρτα	να	μην	
ανοίξει	ποτέ,	αλλά	θα	έχουν	προστεθεί	καινούρια	κομμάτια	στον	ποιητικό	θησαυρό.	

Επίσης,	στο	παραμύθι	μία	και	μόνο	λέξη	είναι	ικανή	να	ανοίξει	την	πόρτα,	ενώ	
στο	ποίημα,	αν	και	οι	ποιητικές	λέξεις	έχουν	ξεχωριστή	δύναμη,	δεν	είναι	ικανές	να	
διατυπώσουν	όλα	όσα	δεν	έχουν	ειπωθεί,	γιατί	οι	συνδυασμοί	είναι	άπειροι.	«Αυτό	
συμβαίνει	επειδή	η	λέξη	στο	παραμύθι	αποτελεί	ένα	ουδέτερο	εργαλείο,	ένα	απλό	
μέσο,	 ενώ	 στην	 ποίηση	 αποτελεί	 τον	 αυτοσκοπό.	 Δεν	 ζητούν	 οι	 ποιητές	 να	
μαγέψουν	με	τη	γλώσσα	την	πραγματικότητα,	δε	θέλουν	να	την	ξεγελάσουν	για	να	
την	«ξεκλειδώσουν»	και	να	αποσπάσουν	τους	θησαυρούς	της,	αλλά	με	τη	γλώσσα	
θέλουν	να	μαγέψουν	τη	ζωή,	να	γητέψουν	τη	ζωντανή	εμπειρία	και	να	την	κάνουν	
πιο	έντονη,	πιο	καθαρή,	περισσότερο	διαρκή	στον	αιώνα».	

	
ε)	Ποιος	είναι	ο	ορισμός	των	ποιημάτων;	Ταυτίζονται	τα	ποιήματα	με	την	ποίηση;	

Τα	 ποιήματα	 δεν	 ταυτίζονται	 με	 την	 ποίηση.	 Γιατί	 ποιήματα	 είναι	 αυτά	 που	
κατάφεραν	να	διατυπώσουν	οι	ποιητές	αιώνες	τώρα.	Τπάρχουν	όμως	και	αυτά	που	
δεν	έχουν	ειπωθεί	ακόμα	και	που	περιμένουν	τους	ποιητές	τους.	Η	ποίηση	δεν	έχει	
τέλος.	Όσο	υπάρχουν	ποιητές,	θα	γίνονται	και	προσπάθειες	γραφής	του	τέλειου	και	
ολοκληρωμένου	ποιήματος,	αλλά	κανείς	ποτέ	δε	θα	κατορθώσει	να	πει	το	ανείπωτο,	
αυτό	 που	 θα	 είναι	 η	 τελευταία	 κουβέντα	 του	 ποιητικού	 λόγου.	 Επειδή	 η	 ποίηση	
ουσιαστικά	 δεν	 είναι	 αυτά	 που	 έχουν	 γραφτεί,	 αλλά	 όλα	αυτά	 που	πρόκειται	 στο	
μέλλον	να	γίνουν	ποιήματα.	



 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 254	

	
στ)	 Γιατί	 το	ποίημα	 κλείνει	 όπως	άρχισε;	 Γιατί	 δεν	παραβιάζεται	ποτέ	η	ανοιχτή	

πόρτα	της	Ποίησης;	

Ο	 πρώτος	 στίχος	 του	 ποιήματος	 μας	 δηλώνει	 ότι	 «Η	 ποίηση	 είναι	 μια	 πόρτα	
ανοιχτή».	Στη	συνέχεια,	ο	ποιητής	με	την	παραβολή	επιχειρεί	να	στηρίξει	τη	δήλωσή	
του.	Αποδεικνύει	ότι	η	ποίηση,	αν	και	είναι	μια	πόρτα	ανοιχτή	για	όσους	κοιτάζουν	
χωρίς	 να	 βλέπουν,	 είναι	 μια	 πόρτα	 κλειστή	 για	 όσους	 βλέπουν	 και	 η	 οποία	 δεν	
παραβιάζεται	ποτέ.	Αυτό	θα	φαινόταν	παράδοξο	αν	δε	μας	καθοδηγούσε	το	ίδιο	το	
ποίημα	 στη	 λύση.	 Η	 επανάληψη	 στο	 τέλος	 του	 ποιήματος	 του	 πρώτου	 στίχου	
φανερώνει	 την	αέναη	κίνηση	 του	ποιητικού	λόγου.	Ποτέ	δε	σταματά	η	αναζήτηση	
των	κρυμμένων	θησαυρών	της	ποίησης	και	θα	συνεχίζεται	όσο	υπάρχουν	ποιητές.	
Εξάλλου,	η	πόρτα	της	ποίησης	δεν	παραβιάζεται,	γιατί,	όπως	μας	λέει	και	ο	ποιητής,	
«είναι	μιαπόρτα	ανοιχτή».	

\ 	

Μ Ε ΡΟ Σ 	 Δ Ε ΚΑ ΤΟ 	 Τ Ε Τ Α Ρ ΤΟ 	

Κ ι κ ή 	 Δ η μ ο υ λ ά 	 – 	 Π ο ι ή μ α τ α 	
	
Βιογραφικά	στοιχεία:	

Η	 Κική	 Δημουλά	 γεννήθηκε	 στην	 Αθήνα	 στις	 6	 Ιουνίου	 1931.	 Τελειώνοντας	 το	
γυμνάσιο	το	1949	είχε	την	επιθυμία	να	σπουδάσει	νομικά,	αλλά	τελικά	αναγκάστηκε	
να	 εργαστεί.	 Διορίστηκε	 στην	 Τράπεζα	 της	 Ελλάδος,	 όπου	 εργάστηκε	 επί	 είκοσι	
πέντε	χρόνια.	Το	1954	παντρεύτηκε	τον	ποιητή	και	πολιτικό	μηχανικό	Άθω	Δημουλά	
(1921	–	1985)	και	απέκτησε	δύο	παιδιά.	Σε	συνέντευξή	της	η	ποιήτρια	αναφέρεται	
στο	 ρόλο	 που	 διαδραμάτισε	 στη	 ζωή	 της	 ο	 σύζυγός	 της:	 «Χωρίς	 εκείνον	 είμαι	
σίγουρη	ότι	θα	είχα	αρκεστεί	σε	μια	ρεμβαστική,	αμαθή	τεμπελιά,	προς	την	οποίαν,	
ίσως	και	σοφά,	ακόμα	ρέπω.	Του	οφείλω	το	λίγο	έστω	που	 της	 ξέφυγα,	 την	ατελή	
έστω	μύησή	μου	στο	τι	είναι	απλώς	φωνήεν	στην	ποίηση	και	τι	είναι	σύμφωνον	με	
την	 ποίηση,	 του	 οφείλω	 ακόμα	 την	 πικρότατη	 δυνατότητα	 να	 μπορώ	 σήμερα,	
δημόσια,	 να	 τον	μνημονεύω	εις	 επήκοον	 της	πολυπληθούς	 λήθης».	 Σε	αυτόν	 είναι	
αφιερωμένες	δύο	ποιητικές	της	συλλογές,	 το	Χαίρε	Ποτέ	 (1988)	και	η	Εφηβεία	της	
Λήθης	(1994),	οι	οποίες	προτάθηκαν	για	το	Ευρωπαϊκό	Λογοτεχνικό	Αριστείο.	

Η	 Δημουλά	 εργάστηκε	 για	 πολλά	 χρόνια	 στη	 σύνταξη	 του	 περιοδικού	 της	
τράπεζας	Ο	Κύκλος,	στο	οποίο	δημοσίευσε	ποιήματά	της.	Πρωτοεμφανίστηκε	στην	
ποίηση	 το	1952	με	 την	ποιητική	συλλογή	Ποιήματα,	 την	οποία	αργότερα	απέσυρε	
από	την	κυκλοφορία.	Η	δεύτερη	συλλογή	της,	Έρεβος,	εκδόθηκε	το	1956.	Η	κριτική	
άρχισε	να	δείχνει	ενδιαφέρον	για	την	ποιήτρια	κυρίως	μετά	την	έκδοση	της	τρίτης	
ποιητικής	 συλλογής	 της,	 Ερήμην,	 το	 1958.	 Από	 τότε	 η	 Δημουλά	 έχει	 δημοσιεύσει	
άλλες	 επτά	 συλλογές,	 ενώ	 τα	 έργα	 της	 έχουν	 μεταφραστεί	 σε	 περισσότερες	 από	
δέκα	γλώσσες.	

Η	 Κική	 Δημουλά	 απέσπασε	 πολλά	 βραβεία	 και	 τιμητικές	 διακρίσεις.	 Το	 1972	
πήρε	το	Β΄	Κρατικό	Βραβείο	Ποίησης	για	την	ποιητική	συλλογή	Το	λίγο	του	κόσμου,	
το	1989	το	Α΄	Κρατικό	Βραβείο	Ποίησης	για	τη	συλλογή	Χαίρε	Ποτέ	και	το	1995	το	
Βραβείο	 Κώστα	 και	 Ελένης	 Ουράνη	 της	 Ακαδημίας	 Αθηνών	 για	 τη	 συλλογή	 Η	
Εφηβεία	 της	 Λήθης.	 Το	 2001	 η	 Ακαδημία	 Αθηνών	 της	 απένειμε	 το	 Αριστείο	
Γραμμάτων	τιμώντας	την	για	το	σύνολο	του	έργου	της.		
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Η	εποχή	της	ποιήτριας	και	το	λογοτεχνικό	περιβάλλον	της:	

Η	Κική	Δημουλά	ανήκει	χρονολογικά	στους	ποιητές	της	δεύτερης	μεταπολεμικής	
γενιάς.	 Σε	 αυτούς	 εντάσσονται	 όσοι	 γεννήθηκαν	 μεταξύ	 του	 1929	 και	 1940	 και	
εμφανίστηκαν	 στη	 λογοτεχνία	 μεταξύ	 1955	 και	 1967.	Οι	 ποιητές	 της	 γενιάς	 αυτής	
σημαδεύτηκαν	 στα	 παιδικά	 τους	 χρόνια	 από	 τα	 γεγονότα	 της	 Κατοχής	 και	 του	
Εμφυλίου,	 αλλά	 λόγω	 ηλικίας	 δεν	 είχαν	 ενεργό	 συμμετοχή	 σε	 αυτά.	 Η	 εποχή	 της	
εμφάνισής	 τους	 στην	 ποίηση	 συμπίπτει	 με	 τα	 μετεμφυλιακά	 χρόνια,	 μια	 εποχή	
«άδοξη»	 και	 στιγματισμένη	 από	 πολιτικούς	 διωγμούς,	 φίμωση	 της	 ελεύθερης	
έκφρασης,	 συντριβή	 των	 ιδανικών	 της	 Αντίστασης.	 Τα	 χρόνια	 αυτά	 σηματοδοτούν	
παράλληλα	 μια	 αλλαγή	 νοοτροπίας,	 που	 τείνει	 στο	 συμβιβασμό	 και	 στο	 βόλεμα	
κάτω	 από	 τη	 σκιά	 του	 αστυνομικού	 κράτους.	 Μέσα	 σε	 αυτήν	 την	 πνιγερή	
ατμόσφαιρα,	σε	έναν	κόσμο	που	έχει	χάσει	τη	συνοχή	του	και	το	συλλογικό	όραμα	
έχει	καταρρεύσει,	οι	ποιητές	στρέφονται	στον	εσωτερικό	τους	κόσμο	και	αναζητούν	
την	 ατομική	 λύτρωση.	 Αν	 και	 συναισθηματικά	 τάσσονται	 αλληλέγγυοι	 με	 την	
προηγούμενη	 ποιητική	 γενιά,	 που	 υφίσταται	 ταλαιπωρίες	 και	 διώξεις,	 πορεύονται	
εντούτοις	σχεδόν	στο	παρασκήνιο	της	 ιστορικής	πραγματικότητας.	Είναι	η	«χαμένη	
γενιά»,	 όπως	 χαρακτηρίστηκε,	 και	 οι	 εκπρόσωποί	 της	 δεν	 αρνήθηκαν	 το	
χαρακτηρισμό.	 Γνωρίσματά	 της	 η	 έλλειψη	 αγωνιστικότητας,	 η	 εσωστρέφεια	 και	 η	
υπαρξιακή	 αναζήτηση,	 παράλληλα	 όμως	 και	 ο	 σκεπτικισμός	 και	 η	 κριτική	 στάση	
απέναντι	 στην	 κοινωνική	 πραγματικότητα	 της	 εποχής.	 Η	 συνοχή	 μεταξύ	 των	
ποιητών,	 η	αίσθηση	δηλαδή	ότι	 ανήκουν	στην	 ίδια	 γενιά,	 είναι	 πολύ	 χαλαρή,	 ενώ	
επίσης	δείχνουν	μικρό	ενδιαφέρον	να	προβάλλουν	το	έργο	τους.		
	
Θεματολογία	και	χαρακτηριστικά	της	2ης	μεταπολεμικής	ποιητικής	γενιάς:	

Η	 ποίηση	 της	 δεύτερης	 μεταπολεμικής	 γενιάς	 αποτυπώνει	 το	 αδιέξοδο	 της	
εποχής	της.	Η	στροφή	στο	ατομικό	ορίζει	και	το	πλαίσιο	της	θεματικής	τής	γενιάς.	
Υπαρξιακό	άγχος,	αίσθημα	αποξένωσης	και	μοναξιάς.	Ο	έρωτας,	ένα	από	τα	βασικά	
θέματά	 της,	 δεν	 μπορεί	 να	 απαλύνει	 την	 ψυχική	 αθυμία,	 γίνεται	 και	 αυτός	
αδιέξοδος	 και	 προβληματικός.	 Το	 παρόν	 φαντάζει	 θλιβερό,	 οι	 ποιητές	 το	
αμφισβητούν	και	το	αντιμετωπίζουν	σαν	μια	εξορία,	ενώ	αμφιβάλλουν	και	για	την	
ίδια	 την	ποίηση	 και	 την	ποιητική	 γλώσσα.	 Ιδιαίτερα	στη	γλώσσα	 εισάγουν	πολλές	
ανατροπές	 στο	 λεξιλόγιο	 και	 στη	 σύνταξη	 και	 φτάνουν	 στην	 απογύμνωσή	 της.	 Το	
λυρικό	ύφος	υποχωρεί	 και	η	 γλώσσα	γίνεται	πιο	πεζολογική,	 ενώ	ανακατεύουν	σε	
αυτή	 λέξεις	 της	 καθαρεύουσας,	 της	 τεχνολογίας,	 καθώς	 και	 νεολογισμούς.	 Το	
σημαντικό	 είναι	 ότι	 την	 εντάσσουν	 στη	 θεματολογία	 τους,	 η	 φθορά	 της	 γλώσσας	
γίνεται	 θέμα	 της	 ποίησής	 τους.	 Οι	 ποιητές	 της	 δεύτερης	 γενιάς	 ακολουθούν	 σε	
γενικές	γραμμές	τις	τάσεις	που	είχαν	διαμορφωθεί	νωρίτερα,	κρατούν	τις	εμπειρίες	
των	 προηγούμενων,	 αλλά	 τις	 προσαρμόζουν	 στα	 νέα	 κοινωνικά	 δεδομένα.	
Διακρίνεται	 κυρίως	η	 επιρροή	 του	Καρυωτάκη	και	 του	Καβάφη,	 ενώ	παρατηρείται	
μια	 υποχώρηση	 του	 υπερρεαλιστικού	 ρεύματος.	 Στο	 κλίμα	 αυτό	 εντάσσεται	 και	 η	
ποίηση	 της	 Δημουλά.	 Ξεχωριστή	 ανάμεσα	 στους	 άλλους	 ποιητές	 της	 γενιάς	 της,	
πετυχαίνει	να	εκφράσει	το	άγχος	της	ύπαρξης	με	το	δικό	της	προσωπικό	τρόπο	και	
με	τη	βοήθεια	μιας	γλώσσας	πρωτότυπης	και	ανατρεπτικής.		

	
Γενικά	χαρακτηριστικά	του	έργου	της	Κικής	Δημουλά:	

Μια	ποίηση	του	εσωτερικού	χώρου:	

Η	ποίηση	 της	 Δημουλά	 στρέφεται	 στον	 εσωτερικό	 κόσμο	 και	 στα	 προβλήματα	
της	 ύπαρξης,	 γι’	 αυτό	 εντάσσεται	 στην	υπαρξιακή	 ποίηση.	 Είναι	 όμως	παράλληλα	
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και	ποίηση	κοινωνική	στο	βαθμό	που	αγγίζει	θέματα	κοινωνικά,	όπως	η	φθορά	της	
καθημερινότητας,	 η	 κοινωνική	 θέση	 της	 γυναίκας,	 η	 αποξένωση.	 Είναι,	 τέλος,	 και	
ποίηση	 ερωτική,	 γιατί	 σε	 πολλά	 ποιήματα	 ο	 ερωτικός	 σύντροφος	 είναι	 βουβός	
συνομιλητής	του	ποιητικού	υποκειμένου.	

Η	 ποίηση	 αυτή	 πλάθεται	 από	 πράγματα	 απλά	 και	 καθημερινά,	 τα	 οποία	 τα	
χρησιμοποιεί	η	ποιήτρια	ως	αφορμή	για	να	προχωρήσει	σε	προβληματισμούς	για	τη	
ζωή	και	την	ύπαρξη.	Στα	ποιήματά	της	είναι	κυρίαρχο	το	άγχος	απέναντι	στη	φθορά	
του	χρόνου	και	στο	θάνατο,	το	δέος	απέναντι	στη	διάλυση	και	στη	λήθη,	αισθήματα	
που	εκφράζονται	όμως	με	τρόπο	που	δεν	αφήνει	περιθώρια	στο	συναισθηματισμό.	
Η	αίσθηση	της	απουσίας,	η	φυγή,	η	σιωπή	είναι	εμπειρίες	που	παίρνουν	υπαρξιακές	
διαστάσεις,	 αποκαλύπτοντας	 το	 παράλογο	 της	 ύπαρξης.	 Αυτή	 η	 αίσθηση	 της	
απουσίας,	 του	κενού,	 χαρακτηρίζει	όλο	 το	έργο	 της.	Η	ποιήτρια	θλίβεται,	αλλά	δε	
θρηνεί.	 Τα	αντικρίζει	 όλα	σαν	 κομμάτι	 της	ανθρώπινης	 ζωής	 και	 προσπαθεί	 να	 τα	
απομυθοποιήσει	με	την	ειρωνεία.	Τα	αντιμετωπίζει	κυρίως	μέσα	από	τη	γλώσσα	της	
ποίησης	και	τον	κόσμο	που	πλάθει	με	αυτήν.		
	
Βασικά	στοιχεία	της	τεχνικής	της:	

Η	ποίηση	της	Δημουλά	έχει	αυστηρή	δομή	και	αναπτύσσεται	εξελικτικά.	Ξεκινά	
με	αφορμή	το	καθημερινό	και	το	συγκεκριμένο	και	καταλήγει	στο	υποκειμενικό	και	
στο	 αφηρημένο.	 Στη	 διαδικασία	 αυτή	 βασικό	 στοιχείο	 είναι	 η	 ένταση,	 την	 οποία	
δημιουργεί	 η	 ποιήτρια	 δίνοντας	 ανθρώπινες	 ιδιότητες	 (ανθρωπομορφισμός)	 σε	
αντικείμενα,	λέξεις	και	κυρίως	σε	αφηρημένες	έννοιες,	ιδιαίτερα	σε	αυτές	που	της	
προκαλούν	 δέος,	 γιατί	 σχετίζονται	 με	 το	 υπαρξιακό	 δράμα	 (η	 μνήμη	 υπερπηδά	
παπαρούνες,	 η	 λήθη	 περνά	 την	 εφηβεία	 της,	 η	 ανάγκη	 φοβερίζει).	 Διαλέγεται	 με	
έννοιες	 όπως	η	φθορά,	 ο	 χρόνος,	 η	 νόηση,	 η	 λήθη,	 το	ανεξήγητο,	 η	 επιστροφή,	 η	
βεβαιότητα,	η	τύχη	και	πολλά	άλλα,	σαν	να	είναι	ζωντανές	υπάρξεις.	Ο	διάλογος	την	
εξοικειώνει	 μαζί	 τους,	 ώστε	 να	 ξεπερνά	 το	 δέος	 που	 της	 προκαλούν.	 Γενικά,	 το	
αφηρημένο	 ουσιαστικό	 είναι	 το	 κυριότερο	 εκφραστικό	 της	 μέσο,	 ο	 δικός	 της	
ποιητικός	μύθος,	όπως	το	αποκαλεί	η	κριτική.		
	
Το	ποιητικό	«εγώ»	και	οι	συνομιλητές	του:	

Πέρα	 από	 τους	 διαλόγους	 με	 τα	άψυχα,	 το	 ποιητικό	 «εγώ»	 διαλέγεται	 και	 με	
φανταστικά	 πρόσωπα.	 Ο	 πιο	 συχνός	 συνομιλητής	 του	 είναι	 ένα	 βουβό	 αντρικό	
πρόσωπο	 προς	 το	 οποίο	 εκφράζει	 έρωτα,	 προσδοκία,	 αισθήματα	 πληρότητας	 και	
ικανοποίησης	ή	στέρησης	και	κενού.	Γενικά,	το	ποιητικό	υποκείμενο	δε	διστάζει	να	
παραδοθεί	 σε	 μεταπτώσεις	 και	 αλλαγές	 της	 διάθεσης.	 Συχνά	 προσπαθεί	 να	
ζωντανέψει	 μορφές	 απούσες	 μέσα	 από	 το	 δικό	 τους	 χώρο,	 πράγμα	 που	 εντείνει	
ακόμα	πιο	πολύ	την	αίσθηση	της	απουσίας	τους.	Απέναντι	σε	αυτό	που	είναι	απόν	
δείχνει	 μεγάλη	 προσήλωση,	 το	 αναζητά	 έχοντας	 συνείδηση	 της	 απουσίας	 του,	
κατάσταση	που	περιέχει	το	στοιχείο	του	τραγικού.	Κάποτε	η	συνομιλία	με	το	«εσύ»	
καταλήγει	σε	ενδοσκόπηση	του	«εγώ».	Άλλες	φορές,	τέλος,	το	«εγώ»	απευθύνεται	
καθαρά	στον	εαυτό	του.		

	
Ο	χρόνος	της	μνήμης:	

Βασικό	της	ποίησης	της	Δημουλά,	όπως	ήδη	αναφέρθηκε,	είναι	η	απουσία,	που	
σχετίζεται	με	το	χρόνο	και	τη	φθορά.	Η	ποίησή	της	είναι	μια	συνεχής	συνομιλία	με	
το	χρόνο,	ο	οποίος	αποτελεί	την	κύρια	πηγή	υπαρξιακής	αγωνίας.	Για	να	ξεπεράσει	
το	δέος	απέναντι	 στο	 χρόνο,	 για	 να	 γεμίσει	 το	 κενό	που	δημιουργεί	 η	απουσία,	 η	
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Δημουλά	ενεργοποιεί	τη	μνήμη	που	λειτουργεί	ως	ανάμνηση.	Με	την	αναβίωση	του	
παρελθόντος	ο	χρόνος	της	ζωής	μοιάζει	να	μακραίνει.	Το	παρελθόν	αναδύεται	μέσα	
από	 αισθήσεις	 και	 εικόνες	 χωρίς	 αλληλουχία.	 Ο	 χρόνος	 της	 μνήμης	 εμφανίζεται	
ενιαίος,	όλα	ζουν	ταυτόχρονα	μέσα	σε	αυτόν	και	όλα	συμβαίνουν	σαν	να	είναι	ήδη	
τελειωμένα,	 με	 την	 αίσθηση	 της	 απώλειας	 πάντα	 παρούσα	 για	 να	 υπενθυμίζει	 τη	
φθαρτότητα	της	ύπαρξης.	

Η	 Δημουλά	 προσπαθεί	 να	 ανασυστήσει	 με	 τη	 γλώσσα	 ό,τι	 έχει	 χαθεί.	 Ο	
παράδοξος	ποιητικός	της	κόσμος,	αν	και	έχει	συνείδηση	των	ορίων	του,	πλάθει	με	
αποσπάσματα	του	παρελθόντος	ένα	χρόνο	δικό	του,	ποιητικό,	βρίσκοντας	έτσι	μια	
μικρή	ανακούφιση	απέναντι	στο	δέος	του	θανάτου.		

Επανερχόμενα	 μοτίβα	 στην	 ποίηση	 της	 Δημουλά	 που	 σχετίζονται	 με	 το	 χρόνο	
είναι	οι	φωτογραφίες.	Οι	φωτογραφίες	δημιουργούν	ένταση,	γιατί	αισθητοποιούν	
την	 απουσία	 αγαπημένων	 προσώπων,	 στιγμών,	 χώρων.	 Είναι	 μια	 υπόμνηση	 της	
θνητότητας	που	θέτει	αμείλικτα	το	παράλογο	της	ανθρώπινης	ύπαρξης.		
	
Η	γλώσσα	και	το	ύφος:	

Το	μεγαλύτερο	πλεονέκτημα	της	Δημουλά	είναι	η	πρωτότυπη	γλώσσα	της.	Είναι	
μια	 γλώσσα	 που	 δημιουργεί	 ένταση,	 ενώ	 δεν	 είναι	 συναισθηματική,	 μια	 γλώσσα	
γεμάτη	 ρητορισμό,	 ενώ	 είναι	 λιτή,	 μια	 γλώσσα	 καθημερινή	 και	 άμεση	 με	 μεγάλη	
δραστικότητα.	Πλάθεται	από	πράγματα,	κι	όμως	είναι	μεταφορική	και	αλληγορική.	
Συχνά	 επίσης	 γίνεται	 αποφθεγματική	 ή	 ειρωνική	 για	 να	 αποφορτίσει	 τις	 εντάσεις.	
Τέλος,	η	ίδια	η	γλώσσα	μιλάει	για	τη	γλώσσα	και	τη	γραμματική	της.		

Τα	υλικά	και	τα	ευρήματα	που	χρησιμοποιεί	η	ποιήτρια	είναι	πολλά.	Η	γλώσσα	
της	είναι	μια	μεικτή	καθημερινή	 γλώσσα	με	πολλές	λέξεις	 της	καθαρεύουσας,	 της	
τεχνολογίας,	 της	 αργκό.	 Οι	 φράσεις	 της	 είναι	 μικρές	 και	 κοφτές.	 Παρατηρούνται	
ανατροπές	 στη	 σημασία	 και	 στη	 σύνταξη,	 νεολογισμοί	 με	 τη	 χρήση	 κυρίως	
μεταφορών	 και	 μετωνυμιών.	Μπορεί	 κανείς	 να	 παρατηρήσει	 μια	 μεγάλη	ποικιλία	
εκφραστικών	μέσων,	όπως	τολμηρές	μεταφορές,	παρομοιώσεις,	προσωποποιήσεις,	
μετωνυμίες.	 Χρησιμοποιεί	 συχνά	 τα	δυαδικά	αντιθετικά	σχήματα,	 το	ασύνδετο,	 το	
οξύμωρο,	τα	λογοπαίγνια,	τη	στερεότυπη	επανάληψη	στίχων.	Πρόκειται	γενικά	για	
μια	 γλώσσα	που	 εισχωρεί	 στην	 ουσία	 των	 λέξεων.	 Δημιουργεί	 νέες	 σημασίες	 που	
ανατρέπουν	τη	βεβαιότητα	και	μορφοποιούν	τον	κόσμο	της	φαντασίας.	Το	ύφος	της	
είναι	λυρικό,	με	χαμηλούς,	οικείους	τόνους.	
	
Εργογραφία	–	Περίοδοι	του	έργου	της	Κικής	Δημουλά:	

Το	 έργο	 της	 Δημουλά	 μπορεί	 να	 χωριστεί	 σε	 τρεις	 περιόδους.	 Στην	 πρώτη	
περίοδο,	 αν	 εξαιρεθεί	 η	 πρώτη	 της	 δουλειά	 με	 τίτλο	 Ποιήματα	 (1952),	
περιλαμβάνονται	 τα	 έργα	Έρεβος	 (1956),	Ερήμην	 (1958)	 και	Επί	 τα	 ίχνη	 (1963).	 Σε	
αυτά	τα	έργα	η	ποιήτρια	επεξεργάζεται	τις	καβαφικές	επιρροές	της	και	προσπαθεί	
να	βρει	τη	δική	της	ταυτότητα.	Εμφανίζονται	τα	πρώτα	στοιχεία	της	τεχνικής	της,	οι	
υπαρξιακές	 αναζητήσεις,	 οι	 λεκτικοί	 πειραματισμοί.	 Η	 δεύτερη	 περίοδος	
περιλαμβάνει	τα	έργα	Το	λίγο	του	κόσμου	(1971),	Το	τελευταίο	σώμα	μου	(1981)	και	
το	Χαίρε	ποτέ	(1988).	Είναι	η	φάση	της	ανοδικής	πορείας	και	ωρίμανσης	του	έργου	
της,	 το	 οποίο	 αποκτά	 την	 ιδιαίτερη	 ταυτότητά	 του.	 Η	 τρίτη	 περίοδος	 βρίσκεται	
ακόμη	 σε	 εξέλιξη	 και	 περιλαμβάνει	 τα	 έργα	 Η	 Εφηβεία	 της	 Λήθης	 (1994),	 Ενός	
λεπτού	μαζί	(1998)	και	Ήχος	απομακρύνσεων	(2001).	
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« Κ ο ν ι ά κ 	 Μ η δ έ ν 	 Α σ τ έ ρ ω ν » 	

1.	Η	ποιητική	συλλογή	Χαίρε	ποτέ:		
Η	 ποιητική	 συλλογή	 Χαίρε	 ποτέ,	 που	 δημοσιεύτηκε	 το	 1988,	 αποτελείται	 από	

ποιήματα	 ελεγειακού	 χαρακτήρα,	 που	 έχουν	 επίκεντρο	 τον	 χρόνο,	 τη	 μνήμη,	 την	
απουσία	 και	 τον	θάνατο.	 Τα	 συναισθήματα	 που	 κυριαρχούν	φέρουν	 τη	 σφραγίδα	
του	βιώματος	του	θανάτου:	η	ποιήτρια	δοκιμάστηκε	από	την	απώλεια	του	συζύγου	
της	το	1985.	Σαν	αντιστάθμισμα	της	λύπης	και	 της	οδυνηρής	απουσίας	επιστρέφει	
συνεχώς	 στο	 παρελθόν	 μέσω	 της	 μνήμης,	 ανασυνθέτοντας	 στιγμές,	 εικόνες,	
πρόσωπα	 και	 αποτολμώντας	 συνομιλία	 με	 τον	 χρόνο,	 για	 να	 εξοικειωθεί	 με	 την	
αμείλικτη	 ροή	 του,	 να	 απαλλαγεί	 από	 το	 δέος	 της	 φθοράς	 και	 τη	 λήθης.	 Η	
προσωπική	εμπειρία	 την	οδηγεί	 τελικά	σε	μια	συνολική	στοχαστική	διείσδυση	στο	
αμετάκλητο	 του	θανάτου.	Και	στη	συλλογή	αυτή	η	ποιήτρια	επιμένει	στην	 τεχνική	
της	 χρήσης	 αφηρημένων	 εννοιών	 με	 υπόσταση	 υποκειμένων,	 ενώ	 ο	 λόγος	 της	
διακρίνεται	για	τη	μουσικότητα	και	την	υποβολή	του.	

	
2.	Οι	φωτογραφίες	στην	ποίηση	της	Δημουλά:	

Το	θεματικό	μοτίβο	της	φωτογραφίας	είναι	συχνό	στην	ποίηση	της	Δημουλά.	Οι	
φωτογραφίες,	 έχοντας	 αποτυπώσει	 στιγμές	 του	 παρελθόντος,	 ζωντανεύουν	 τη	
μνήμη	 και	 ξυπνούν	 αναμνήσεις.	 Για	 την	 ποιήτρια	 η	 φωτογραφία	 αποκαλύπτει	
κυρίως	την	τραγική	διάσταση	της	ζωής,	τονίζει	την	παροδικότητα,	τη	φθορά	και	την	
απουσία.	 Τα	 πρόσωπα,	 τα	 αισθήματα,	 οι	 τόποι	 που	 ανακαλούν	 οι	 φωτογραφίες	
υπογραμμίζουν	τη	διαφορά	ανάμεσα	σε	ακινητοποιημένες	στιγμές	του	παρελθόντος	
και	στο	παρόν	και	αναδεικνύουν	 την	απώλεια,	 το	κενό.	 Γενικά,	αποτελούν	 για	 την	
ποιήτρια	 ένα	 συνεχές	 κάλεσμα	 της	 μνήμης	 και	 τροφοδοτούν	 την	 ποίησή	 της	 με	
εικόνες	και	αισθήματα.	Προκαλούν	νοσταλγία,	μελαγχολία,	αναπόληση,	σκεπτικισμό	
για	 τη	 ζωή	 και	 την	 ύπαρξη,	 παράλληλα	 όμως	 προσφέρουν	 και	 μια	 παρηγοριά	
απομακρύνοντας	τη	λήθη.	

	

3.	Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	ποίημα:	

Το	ποίημα	«Κονιάκ	Μηδέν	Αστέρων»	ανήκει	στην	ποιητική	συλλογή	Χαίρε	ποτέ	
(1988).	Ο	τίτλος	του,	που	ξαφνιάζει,	παραπέμπει	σε	κάτι	φθαρμένο,	ξεθωριασμένο,	
όπως	 το	 κονιάκ	 που	 δε	 φέρει	 στην	 ετικέτα	 του	 αστέρια,	 με	 την	 έννοια	 ότι	 έχει	
ξεθυμάνει.	Κυρίαρχο	ρόλο	στο	ποίημα	έχει	η	μνήμη,	που	ανακαλείται	σκόπιμα	μέσα	
από	 μια	 παλιά	 φωτογραφία,	 για	 να	 καλύψει	 το	 κενό	 μιας	 απουσίας.	 Πρώτα	
δημιουργείται	 η	 ψυχολογική	 ατμόσφαιρα	 που	 προετοιμάζει	 την	 ανάκληση	 της	
μνήμης	και	έπειτα	ακολουθεί	το	σχόλιο	στη	φωτογραφία.	

Θέμα	 του	 ποιήματος	 είναι	 η	 επιστράτευση	 της	 μνήμης	 με	 τη	 βοήθεια	 μιας	
παλιάς	 φωτογραφίας,	 για	 να	 απαλύνει	 ο	 πόνος	 της	 απώλειας	 του	 αγαπημένου	
προσώπου.	
	
4.	Ερμηνευτική	προσέγγιση:	

4.1.	Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	του	ποιήματος	και	περιεχόμενο	ενοτήτων.	
Βασική	 ιδέα	του	ποιήματος	είναι	η	ζωντανή	μνήμη	σαν	μοναδική	και	ελάχιστη	

παρηγοριά	 απέναντι	 στη	 ανελέητη	 φθορά	 του	 χρόνου,	 που	 σημαδεύει	 την	
ανθρώπινη	 ζωή.	 Η	 ιδέα	 δομείται	 στους	 αντιθετικούς	 άξονες	 παρελθόν	 –	 παρόν,	
παρουσία	 –	 απουσία,	 έρωτας	 –	 θάνατος.	 Στοιχείο	 δομής	 του	 ποιήματος	 είναι	 η	
επανάληψη	«να	σταθούμε	στο	πλευρό	/	ας	σταθούμε	στο	πλευρό»	(στ.	4	–	5	και	9	–	
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10),	 που	 συνδέει	 το	 «ανώφελο»	 της	 πρώτης	 στροφικής	 ενότητας	 (δηλαδή	 το	
ανώφελο	της	παρηγοριάς	και	της	μνήμης)	με	τη	«μικρή	φωτογραφία»	της	δεύτερης.	

Το	ποίημα	χωρίζεται	σε	δύο	νοηματικές	ενότητες:	
1η:	στ.	1	–	8:	Η	μνήμη	σαν	αντίδοτο	στα	δάκρυα	και	στον	πόνο.	

Τα	 δάκρυα	 δεν	 μπορούν	 πλέον	 να	 ανακουφίσουν	 τον	 πόνο.	 Η	 δοκιμασία	 της	
απώλειας	 έχει	 ανατρέψει	 τα	 πάντα	 στη	 ζωή.	Μένει	 μόνο	 η	 καταφυγή	 στην	 πικρή	
παρηγοριά	των	αναμνήσεων.	

2η:	στ.	9	–	16:	Στιγμές	ευτυχίας	αποτυπωμένες	σε	μια	παλιά	φωτογραφία	του	

παρελθόντος.		

Το	νεαρό	ζευγάρι	που	ποζάρει	στη	φωτογραφία	αγκαλιασμένο	σε	μια	παραλία	
πιστεύει	ότι	τίποτα	δε	σκιάζει	την	ευτυχία	του.	Γιατί	τότε	η	ζωή	ήταν	μόνο	χαρά.	

	
4.2.	Ερμηνευτικά	σχόλια:	

ü μάταια	 τα	 λόγια	 των	 δακρύων:	 τα	 δάκρυα	 δεν	 μπορούν	 πλέον	 να	 προσφέρουν	
ανακούφιση.	

ü Όταν	μιλάει	η	αταξία	η	τάξη	να	σωπαίνει:	ο	θάνατος	του	αγαπημένου	προσώπου	
προκάλεσε	ριζικές	ανατροπές	(αταξία),	τίποτα	δεν	είναι	όπως	πριν.	

ü έχει	 μεγάλη	 πείρα	 ο	 χαμός:	 η	 δοκιμασία	 μιας	 απώλειας	 οδηγεί	 στη	
συνειδητοποίηση	της	τραγικότητας	της	ύπαρξης.	

ü Τώρα	 πρέπει	 να	 σταθούμε	 στο	 πλευρό	 του	 ανώφελου:	 ανώφελη	 εννοεί	 την	
παρηγοριά	που	προσφέρει	η	μνήμη,	προσπαθεί	εντούτοις	να	την	ζωντανέψει.	

ü να	ξαναβρεί	το	λέγειν	της	η	μνήμη:	να	ξυπνήσει	η	μνήμη,	οι	αναμνήσεις.	
ü να	δίνει	ωραίες	συμβουλές	μακροζωίας	σε	ό,τι	έχει	πεθάνει:	(σαρκασμός)	η	μνήμη	

είναι	μάταιη,	δεν	μπορεί	να	καλύψει	το	κενό	της	απουσίας.	
ü είναι	ακόμα	στον	ανθό	του	μέλλοντός	της:	η	φωτογραφία	απεικονίζει	δυο	νέους	με	

όλο	το	μέλλον	ακόμα	μπροστά	τους.	
ü ανώφελα	λιγάκι	αγκαλιασμένοι:	ανώφελα,	γιατί	ο	ένας	από	τους	δύο	δεν	υπάρχει	

πια.	
ü και	πού	δεν	ήταν	τότε	θάλασσα:	για	τους	δύο	νέους	παντού	υπήρχε	τότε	χαρά.	

	
4.3.	Τεχνική	του	ποιήματος:	

4.3.1.	Η	επιλογή	του	λεξιλογίου:	

Στο	 ποίημα	 κυριαρχούν	 οι	 ρηματικοί	 τύποι	 («πάνε»,	 «μιλάει»,	 «σωπαίνει»,	
«έχει»,	«να	σταθούμε»,	«να	ξαναβρεί»	κ.ά.),	καθώς	και	τα	ουσιαστικά:	στην	πρώτη	
στροφική	 ενότητα	 τα	 αφηρημένα	 («αταξία»,	 «τάξη»,	 «χαμός»»,	 «μνήμη»	 κ.ά.)	 και	
στη	 δεύτερη	 κυρίως	 τα	 συγκεκριμένα	 («φωτογραφία»,	 «νέοι»,	 «παραλίας»	 κ.ά.),	
αποκαλύπτοντας	 έτσι	 ένα	από	 τα	 κύρια	 γνωρίσματα	 της	 τεχνικής	 της	Δημουλά,	 τη	
σύνδεση	 δηλαδή	 του	 αφηρημένου	 με	 το	 συγκεκριμένο.	 Ουσιαστικό	 ρόλο	 έχουν	
επίσης	 τα	 επιρρήματα	 «ακόμα»,	 «ανώφελα»,	 «ανωνύμως»	 και	 «τότε»,	 που	
υπογραμμίζουν	τη	ροή	του	χρόνου	και	την	αντίθεση	ανάμεσα	στο	παρελθόν	και	στο	
παρόν.	
	
4.3.2.	Η	ποιήτρια	και	ο	λόγος	της:	

Το	ποιητικό	υποκείμενο,	που	ταυτίζεται	με	την	ποιήτρια,	καταθέτει	την	οδυνηρή	
εμπειρία	 του	 χαμού	 του	 αγαπημένου	 της	 προσώπου.	 Με	 ύφος	 παραινετικό	 («να	
σταθούμε»,	 «να	 ξαναβρεί»)	 προβάλλει	 την	 καταφυγή	 στη	 μνήμη,	 αφού	 η	 πικρή	
πείρα	έδειξε	ότι	τίποτε	άλλο	δεν	μπορεί	να	ανακουφίσει	τον	πόνο	της	απουσίας	και	
του	 θανάτου.	 Αν	 και	 πρόκειται	 για	 προσωπικό	 βίωμα,	 η	 ποιήτρια	 χρησιμοποιεί	
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βασικά	 το	 γ΄	 ενικό	 πρόσωπο,	 σε	 μια	 προσπάθεια	 αποστασιοποίησης,	 για	 να	
αποφύγει	 τους	 συναισθηματισμούς.	 Η	 χρήση	 του	 α΄	 πληθυντικού	 σε	 δύο	
περιπτώσεις	 («να	σταθούμε»,	 «ας	 σταθούμε»)	 δεν	ανατρέπει	 την	 εντύπωση	αυτή.	
Την	 αποστασιοποίηση	 ενισχύουν	 οι	 προσωποποιημένες	 έννοιες	 και	 αντικείμενα	
(δάκρυα,	 τάξη,	 αταξία,	 χαμός,	 μνήμη	 κ.ά.),	 που	 μοιάζουν	 σαν	 να	 είναι	 αυτά	 οι	
φορείς	 της	 ποιητικής	 δράσης,	 ενώ	 η	 ποιήτρια	 παρακολουθεί	 σαν	 παρατηρητής,	
αναθέτοντάς	τους	να	εκφραστούν	για	αυτήν	 (π.χ.	«έχει	μεγάλη	πείρα	ο	χαμός»).	Η	
τεχνική	αυτή	δίνει	στο	ποίημα	μια	ατμόσφαιρα	έντασης.	Το	β΄	ενικό	πρόσωπο	στο	
τέλος	(«θα	πεις»)	κάνει	πιο	αισθητή	την	παρουσία	του	ποιητικού	υποκειμένου,	που	
δείχνει	να	απευθύνεται	προς	τον	αναγνώστη	ή	και	να	μονολογεί.	

	

4.3.3.	Ο	ρόλος	της	μνήμης:	

Η	ποιήτρια	σχολιάζει	στην	αρχή	τις	συνέπειες	του	τραγικού	γεγονότος	στη	ζωή	
της	 (στ.	 13).	 Η	 εμπειρία	 της	 απώλειας	 έδειξε	 ότι	 τα	 δάκρυα	 και	 οι	 θρήνοι	 είναι	
μάταια,	γιατί	δεν	 της	προσέφεραν	καμιά	ανακούφιση.	Ο	αποφθεγματικός	στίχος	2	
εκφράζει	 τη	 γενικότερη	 πείρα	 ανθρώπων	 που	 πέρασαν	 παρόμοια	 δοκιμασία:	 Ο	
θάνατος	 προκαλεί	 μεγάλη	 ανατροπή,	 φέρνει	 την	 «αταξία»,	 αναστατώνει	
ανεπανόρθωτα	τη	ζωή.	Εκείνοι	που	δεν	το	έχουν	ζήσει	δεν	ξέρουν	και	δεν	μπορούν	
να	καταλάβουν.	Όποιος	έχει	δοκιμαστεί	από	την	απώλεια	(τον	χαμό)	έχει	αποκτήσει	
τεράστια	πείρα,	συνειδητοποιώντας	με	τρόπο	οδυνηρό	την	
παροδικότητα	 της	 ανθρώπινης	 ύπαρξης	 (στ.	 3).	 Η	 ποιήτρια	 δεν	 έχει	 αλλού	 να	
στραφεί	παρά	στη	μνήμη,	αν	και	γνωρίζει	πως	και	αυτή	είναι	ανώφελη	(στ.	45),	γιατί	
δεν	μπορεί	να	αποκαταστήσει	την	απουσία,	να	καλύψει	το	κενό.	Θέλει	όμως	να	την	
ενεργοποιήσει,	 γιατί	 είναι	 το	 μόνο	 που	 της	 μένει	 (στ.	 6),	 ενώ	 παράλληλα,	 με	 ένα	
σχήμα	 οξύμωρο	 (στ.	 78),	 σαρκάζει	 τον	 εαυτό	 της	 που	 παραδίνεται	 συνειδητά	 σε	
αυτή	την	αμφίβολη	παρηγοριά.	Όμως	η	μνήμη,	πέρα	από	το	να	προσφέρει	μια	πικρή	
παρηγοριά,	έχει	και	έναν	άλλο	πολύ	πιο	σημαντικό	ρόλο	για	την	ποιήτρια:	κρατάει	
ζωντανή	την	ανάμνηση	εκείνου	που	έφυγε,	για	να	μην	την	ξεθωριάσει	η	λήθη.	Στη	
συγκεκριμένη	περίπτωση,	η	μνήμη	ζωντανεύει	μέσα	από	μια	φωτογραφία	που	έχει	
ακινητοποιήσει	κάποια	στιγμή	από	το	ευτυχισμένο	παρελθόν.	
	
4.3.4.	Η	φωτογραφία	ως	σύμβολο	της	μνήμης:	

Οι	 αφηρημένες	 έννοιες	 δίνουν	 τη	 θέση	 τους	 τώρα	 σε	 ένα	 συγκεκριμένο	
αντικείμενο,	τη	φωτογραφία.	Και	αυτή	όμως	παρουσιάζεται	σαν	να	έχει	τη	δική	της	
ζωή	(«είναι	ακόμα	στον	ανθό	του	μέλλοντός	της»):	Το	ζευγάρι	που	απεικονίζεται	σε	
αυτή	 είναι	 γεμάτο	 νιάτα	 και	 έρωτα,	 έχει	 το	 μέλλον	 μπροστά	 του	 και	 τίποτα	 δε	
δείχνει	 να	 συννεφιάζει	 τη	 ζωή	 του.	 Την	 εποχή	 της	 φωτογραφίας	 ήταν	 και	 οι	 δύο	
ανυποψίαστοι	και	ανέμελοι,	δεν	μπορούσαν	να	σκεφτούν	ότι	υπάρχει	χωρισμός	και	
θάνατος.	 Ακριβώς	 αυτή	 την	 αρνητική	 κατάληξη	 προοικονομεί	 η	 φράση	 «ανώφελα	
λιγάκι	 αγκαλιασμένοι»,	 εκφράζοντας	 την	 άποψη	 της	 ώριμης	 και	 μοναχικής	 πλέον	
ποιήτριας	για	τη	ματαιότητα	της	ανθρώπινης	ύπαρξης.	Το	αγκάλιασμα,	ο	έρωτας,	η	
χαρά	 είναι	 ανώφελα,	 αφού	 υπάρχει	 πάντα	 το	 αναπότρεπτο	 τέλος.	 Η	 παραλία	 της	
φωτογραφίας	 είναι	 γεμάτη	 ζωή,	 η	 θάλασσα	 απέραντη	 και	 γεμάτη	 υποσχέσεις.	 Η	
ποιήτρια	δε	θυμάται	ποιο	ακριβώς	μέρος	ήταν,	εξάλλου	θεωρεί	ότι	αυτό	έχει	μικρή	
σημασία,	γιατί	το	σημαντικό	είναι	να	νιώθει	ο	άνθρωπος	χαρά	όπου	κι	αν	βρίσκεται.	
Και	εκείνη	την	εποχή	της	νιότης	και	του	έρωτα	κυριαρχούσε	η	χαρούμενη	διάθεση,	η	
αισιοδοξία,	 η	 ευτυχία:	 παντού	 «ήταν	 θάλασσα»,	 αντίθετα	 με	 την	 τωρινή	
πραγματικότητα,	 που	 όλα	 είναι	 θλιβερά	 και	 έρημα.	 Αυτή	 η	 αίσθηση	 ματαιότητας	
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που	κυριαρχεί	στην	ψυχή	της	ποιήτριας	απαλύνεται	κάπως	από	τη	νοσταλγία	για	το	
παρελθόν.	 Η	φωτογραφία,	ως	 σύμβολο	 του	 χρόνου	 και	 της	 μνήμης,	 έχει	 γλιτώσει	
από	 τη	 λήθη	 κάποιες	 στιγμές	 χαράς,	 αυτά	 τα	 «ανώφελα»	 αγκαλιάσματα	 στην	
«ευθυμούσα»	παραλία,	για	να	ξυπνούν	τη	νοσταλγία	και,	τελικά,	να	
προσφέρουν	μια	μικρή	παρηγοριά.	

	
4.3.5.	Η	σημασία	του	τίτλου:	

Όπως	 γίνεται	 φανερό,	 το	 ξεθυμασμένο	 κονιάκ	 του	 τίτλου	 είναι	 οι	
ξεθωριασμένες	αναμνήσεις,	η	αδυνατισμένη	από	τον	χρόνο	μνήμη,	που	προσπαθεί	
να	διατηρηθεί	ζωντανή	με	τη	συνδρομή	μιας	παλιάς	φωτογραφίας.	Το	ξεθυμασμένο	
ποτό	μπορεί	 να	παραπέμπει	 επίσης	στην	άχαρη	και	ανούσια	 ζωή	 της	ποιήτριας,	η	
οποία	επιχειρεί	να	καλύψει	με	τις	αναμνήσεις	το	ψυχικό	κενό	που	της	δημιούργησε	
η	 απώλεια	 του	 αγαπημένου	 προσώπου	 (βλ.	 περισσότερα	 στην	 απάντηση	 της	
ερώτησης	1).	

	
4.3.6.	Η	ποιητική	σκηνοθεσία.	Ο	χώρος	και	ο	χρόνος:	

Η	 ποιήτρια	 στήνει	 το	 σκηνικό	 του	 ποιήματος	 δημιουργώντας	 το	 κατάλληλο	
ψυχολογικό	κλίμα,	που	προετοιμάζει	την	ανάκληση	της	μνήμης.	Παρουσιάζει	πρώτα	
τους	 στοχασμούς	 και	 τα	 συναισθήματά	 της	απέναντι	 στο	αμετάκλητο	 γεγονός	 του	
θανάτου	 (στ.	 15)	 και	 στη	 συνέχεια	 προαναγγέλλει	 την	 ενεργοποίηση	 της	 μνήμης	
(«Σιγάσιγά	 να	 ξαναβρεί	 το	 λέγειν	 της	 η	 μνήμη»)	 με	 τη	 βοήθεια	 της	 φωτογραφίας	
(«Ας	 σταθούμε	 στο	 πλευρό	 ετούτης	 της	 μικρής	 φωτογραφίας»).	 Ξεκινάει	 δηλαδή	
από	 το	αφηρημένο	 (συλλογισμοί),	 για	 να	περάσει	 στη	 συνέχεια	 στο	 συγκεκριμένο	
(φωτογραφία),	 ενώ	 σε	 πολλά	 άλλα	 ποιήματά	 της	 ακολουθεί	 αντίστροφη	 σειρά.	
Χώρος	του	ποιήματος	είναι	ο	εσωτερικός,	οι	φωτογραφίες	συνδέονται	με	τον	χώρο	
του	 σπιτιού.	Μέσα	 στη	 μοναξιά	 του	 δωματίου	 βρίσκουν	 έδαφος	 να	 γεννηθούν	 οι	
στοχασμοί.	Ο	 χρόνος	 δεν	 προσδιορίζεται.	 Η	 αντίθεση	ανάμεσα	στο	 παρόν	 και	 στο	
παρελθόν	τονίζεται	με	την	παλιά	φωτογραφία.	

	
4.3.7.	Η	γλώσσα.	Ο	στίχος:	

Η	 γλώσσα	 του	 ποιήματος	 είναι	 απλή	 δημοτική	 με	 κάποιες	 λόγιες	 λέξεις	 που	
δίνουν	 στο	 ύφος	 έναν	 τόνο	 ειρωνείας	 («το	 λέγειν»,	 «ενώπιον	 ανωνύμως	
ευθυμούσης»).	Διακρίνονται	επίσης	αρκετά	από	τα	χαρακτηριστικά	γνωρίσματα	της	
γλώσσας	 της	 Δημουλά,	 όπως	 οι	 προσωποποιημένες	 έννοιες	 και	 αντικείμενα	 (π.χ.	
δάκρυα,	 τάξη,	 αταξία,	 χαμός,	 μνήμη),	 η	 ουσιαστικοποίηση	 του	 ουδετέρου	 των	
επιθέτων	 (π.χ	 «στο	 πλευρό	 του	 ανώφελου»)	 και	 το	 οξύμωρο	 σχήμα	 («να	 δίνει	
συμβουλές	 μακροζωίας	 σε	 ό,τι	 έχει	 πια	 πεθάνει»).	 Γενικά,	 η	 γλώσσα	 έχει	
δραστικότητα	και	πρωτοτυπία.	Το	ύφος	είναι	απλό	και	οικείο.		

Ο	στίχος	είναι	ελεύθερος,	οργανωμένος	σε	δύο	8/στιχες	στροφικές	ενότητες.	
	

4.3.8.	Τα	εκφραστικά	μέσα:	

Στο	ποίημα	κυριαρχούν	οι	προσωποποιήσεις	 («τα	λόγια	 των	δακρύων»,	«όταν	
μιλάει	η	αταξία	η	τάξη	να	σωπαίνει»,	«έχει	μεγάλη	πείρα	ο	χαμός»,	«στο	πλευρό	του	
ανώφελου»,	«να	ξαναβρεί	το	λέγειν	της	η	μνήμη»	κ.ά.).	Υπάρχουν	επίσης	μεταφορές	
(«να	 δίνει	 ωραίες	 συμβουλές	 μακροζωίας»,	 «ας	 σταθούμε	 στο	 πλευρό	 …»,	 «που	
είναι	ακόμα	στον	ανθό	του	μέλλοντός	της»,	«και	πού	δεν	ήταν	τότε	θάλασσα»	κ.ά),	
σχήμα	 ασύνδετο	 («Ναύπλιο	 Εύβοια	 Σκόπελος»),	 σχήμα	 οξύμωρο	 (στ.	 78),	 σχήμα	
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υπερβατό	 («Χαμένα	 πάνε	 εντελώς	 τα	 λόγια	 των	 δακρύων»),	 αντιθέσεις	 (αταξία	 –
τάξη)	κ.ά.	

	
5.	Συνολική	αποτίμηση	του	ποιήματος:	

Το	ποίημα	είναι	από	τα	πιο	αξιόλογα	της	ποιήτριας.	Το	χαρακτηρίζει	συντομία,	
λιτότητα,	 αμεσότητα	 της	 γλώσσας.	 Ο	 στίχος	 φορτίζεται	 συγκινησιακά	 με	 τις	
προσωποποιημένες	έννοιες,	τις	τολμηρές	εκφραστικές	επιλογές,	τον	τόνο	ειρωνείας	
και	 σαρκασμού.	 Το	αφηρημένο	συνδέεται	με	 το	συγκεκριμένο	σε	μια	προσπάθεια	
ανασύνθεσης	μορφών	που	δεν	υπάρχουν	πια,	ενώ	η	παρουσία	του	θανάτου	τονίζει	
την	αίσθηση	της	ματαιότητας	και	της	φθοράς.	Ο	περασμένος	χρόνος	είναι	διαρκώς	
παρών,	τον	συντηρεί	και	τον	επιμηκύνει	η	φωτογραφία,	που	είναι	«στον	ανθό	του	
μέλλοντός	 της».	 Ο	 διάλογος	 της	 μνήμης	 με	 την	 παροδικότητα	 της	 ύπαρξης,	 η	
συνεχής	 συνομιλία	 με	 τον	 χρόνο	 και	 ο	 τρόπος	 που	 αυτός	 ακινητοποιείται	 στη	
φωτογραφία	 εντείνουν	 την	 αίσθηση	 του	 προσωρινού	 και	 του	 φθαρτού,	
υπογραμμίζοντας	 τον	 υπαρξιακό	 και	 μεταφυσικό	 χαρακτήρα	 της	 ποίησης	 της	
Δημουλά.	
	
6.	Απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	του	σχολικού	βιβλίου:	

1.	Ποια	η	σχέση	του	τίτλου	με	το	περιεχόμενο	του	ποιήματος;	

Ανάλογα	με	τον	αριθμό	τους,	τα	αστέρια	στην	ετικέτα	του	κονιάκ	πιστοποιούν	
την	 ποιότητά	 του.	 Συνήθως	 το	 ποτό	 αυτό	 είναι	 τριών,	 πέντε	 ή	 επτά	 αστέρων,	 δεν	
υπάρχει	 όμως	 «κονιάκ	 μηδέν	 αστέρων».	 Ο	 τίτλος	 αιφνιδιάζει	 και	 έχει	 ειρωνικό	
περιεχόμενο.	Υπονοεί	ένα	ποτό	που	έχει	χάσει	τη	γεύση	και	τη	σπιρτάδα	του,	είναι	
δηλαδή	ξεθυμασμένο.	Σε	σχέση	με	το	περιεχόμενο	του	ποιήματος,	ο	τίτλος	υπονοεί	
τη	 λειτουργία	 της	 μνήμης,	 που	 είναι	 και	 αυτή	 ξεθωριασμένη	 και	 προσπαθεί	 να	
κρατήσει	 ζωντανή	 την	 ανάμνηση	 του	 προσώπου	 που	 έχει	 φύγει	 μέσα	 από	
αντικείμενα	που	το	θυμίζουν	ή	μέσα	από	παλιές	φωτογραφίες,	σε	μια	απεγνωσμένη	
προσπάθεια	να	νικήσει	τη	φθορά	του	χρόνου,	να	αποτρέψει	τη	λήθη.	Η	παρηγοριά	
όμως	που	δίνουν	οι	αναμνήσεις	είναι	μικρή,	είναι	μια	προσπάθεια	σχεδόν	ανώφελη.	
Η	μνήμη	δεν	μπορεί	να	καλύψει	την	απουσία	ούτε	να	χαρίσει	δυνατές	συγκινήσεις	
και	 εντάσεις.	 Μοιάζει	 με	 το	 ξεθυμασμένο	 κονιάκ,	 που	 δεν	 προσφέρει	 καμία	
ευχαρίστηση.	 Πιο	 γενικά,	 μπορούμε	 να	 πούμε	 επίσης	 ότι	 το	 ξεθυμασμένο	 ποτό	
παραπέμπει	στην	τωρινή	άχαρη	και	ανούσια	ζωή	της	ποιήτριας,	η	οποία	προσπαθεί	
μάταια	να	αναπληρώσει	την	απώλεια	του	αγαπημένου	προσώπου	με	τη	συνδρομή	
της	μνήμης.	
	
2.	Τι	απεικονίζει	κατά	τη	γνώμη	σας	η	παλιά	φωτογραφία;	

Η	ποιήτρια	αφιερώνει	στην	περιγραφή	της	φωτογραφίας	τρεις	σύντομους	αλλά	
περιεκτικούς	στίχους	(στ.	1214):	Απεικονίζονται	σε	αυτή	δύο	νέοι	αγκαλιασμένοι	σε	
μια	παραλία	που	σφύζει	από	 ζωή	 και	 χαρά,	με	φόντο	πίσω	 τους	 τη	θάλασσα.	Ότι	
πρόκειται	για	ζευγάρι	το	υποδηλώνει	η	λέξη	«αγκαλιασμένοι».	Ότι	το	ζευγάρι	αυτό	
ήταν	 η	 ίδια	 η	 ποιήτρια	 και	 ο	 αγαπημένος	 της	 αποκαλύπτεται	 από	 την	 αίσθηση	
πίκρας	 και	 ματαιότητας	 που	 αναδύεται	 από	 τη	 λέξη	 «ανώφελα»,	 η	 οποία	
αναφέρεται	 στο	 παρόν	 και	 δείχνει	 ότι	 έχει	 μεσολαβήσει	 μια	 απώλεια,	 ότι	 η	
ποιήτρια,	με	την	τωρινή	της	εμπειρία,	βλέπει	αυτό	το	αγκάλιασμα	σαν	κάτι	μάταιο,	
αφού	 τώρα	όλα	 έχουν	ανατραπεί	 από	 κάτι	 αμετάκλητο,	 που	 είναι	 ο	 θάνατος.	 Την	
ταυτότητα	 του	 ζευγαριού	 υποδηλώνει	 επίσης	 η	 μεταφορική	 έκφραση	 που	
αναφέρεται	στη	φωτογραφία	«που	είναι	ακόμα	στον	ανθό	του	μέλλοντός	της»	και	
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ιδιαίτερα	 η	 λέξη	 «ακόμα».	 Την	 εποχή	 της	 φωτογραφίας	 όλη	 η	 ζωή	 ήταν	 ακόμα	
μπροστά	και	το	μέλλον	διαγραφόταν	ευτυχισμένο,	ενώ	τώρα	όλα	έχουν	τελειώσει.	
	
3.	Ποιες	έννοιες	αποκτούν	στο	ποίημα	υπόσταση	υποκειμένων;	

Ένα	 από	 τα	 κυριότερα	 χαρακτηριστικά	 της	 τεχνικής	 της	 Δημουλά	 είναι	 η	
προσωποποίηση	αντικειμένων	και	εννοιών.	Στο	ποίημα	είναι	πολλές	οι	έννοιες	που	
αποκτούν	υπόσταση	υποκειμένου	όπως:	η	τάξη	και	η	αταξία	(«Όταν	μιλάει	η	αταξία	
η	τάξη	να	σωπαίνει»),	ο	χαμός	(«έχει	μεγάλη	πείρα	ο	χαμός»),	το	ανώφελο	(«Τώρα	
πρέπει	να	σταθούμε	στο	πλευρό	του	ανώφελου»),	η	μνήμη	(«να	ξαναβρεί	το	λέγειν	
της	 η	 μνήμη	 /	 να	 δίνει	 ωραίες	 συμβουλές	 μακροζωίας»).	 Υπόσταση	 υποκειμένου	
παίρνουν	 επίσης	 και	 αντικείμενα	 όπως:	 τα	 δάκρυα	 («τα	 λόγια	 των	 δακρύων»),	 η	
φωτογραφία	 («που	 είναι	 ακόμα	 στον	 ανθό	 του	 μέλλοντός	 της»),	 η	 παραλία	
(«ευθυμούσης	 παραλίας»).	 Αυτές	 οι	 έννοιεςπρόσωπα	 είναι	 συχνά	 οι	 φορείς	 της	
δράσης,	εκφράζοντας	τα	συναισθήματα	και	τις	σκέψεις	του	ποιητικού	υποκειμένου,	
το	οποίο	αποσύρεται	στον	ρόλο	του	παρατηρητή.	Χαρακτηριστικό	παράδειγμα	είναι	
η	φράση	«έχει	μεγάλη	πείρα	ο	χαμός»,	στο	οποίο,	αντί	να	μιλήσει	άμεσα	η	 ίδια	η	
ποιήτρια	για	την	προσωπική	της	εμπειρία	του	χαμού,	του	θανάτου,	παρουσιάζει	την	
αφηρημένη	 έννοια	 «χαμός»	 να	 έχει	 αποκτήσει	 αυτή	 την	 πείρα.	Η	ανάθεση	 ρόλων	
προσώπων	στις	αφηρημένες	έννοιες,	τα	οποία	μιλούν,	δρουν,	αισθάνονται,	αυξάνει	
τη	συναισθηματική	ένταση,	αποτρέποντας	παράλληλα	το	ρηχό	συναισθηματισμό.	
	
4.	Γιατί	δεν	έχει	σημασία	ο	ακριβής	προσδιορισμός	του	τόπου;	Γιατί	ήταν	παντού	

τότε	 θάλασσα;	 Αποκτά	 η	 λέξη	 θάλασσα	 διαστάσεις	 συμβόλου	 στο	 ποίημα;	 Τι	

εντέλει	σημαίνει	το	να	είναι	παντού	θάλασσα;	Και	τι	θα	σήμαινε	το	να	μην	είναι	

πουθενά;	

Η	 ερωτηματική	 φράση	 σε	 σχήμα	 ασύνδετο	 του	 στίχου	 14	 («Ναύπλιο	 Εύβοια	
Σκόπελος;»)	 αφήνει	 σκόπιμα	 απροσδιόριστο	 τον	 τόπο	 όπου	 τραβήχτηκε	 η	
φωτογραφία.	 Για	 την	 ποιήτρια	 δεν	 έχει	 σημασία	 ο	 τόπος	 αλλά	 η	 πληρότητα	 των	
συναισθημάτων.	 Την	 εποχή	 της	 φωτογραφίας	 κυριαρχούσε	 ο	 έρωτας,	 η	 νιότη,	 η	
ανεμελιά.	Όπου	και	αν	βρισκόταν	με	τον	αγαπημένο	της	ήταν	ευτυχισμένη.	Για	αυτό	
«παντού	 ήταν	 θάλασσα»,	 παντού	 ένιωθαν	 την	 ίδια	 χαρά.	 Η	 θάλασσα	 έχει,	
επομένως,	συμβολική	σημασία	στο	ποίημα.	Παραπέμπει	στη	νιότη,	στη	χαρούμενη	
διάθεση,	στην	ξεγνοιασιά	και	στην	ευτυχία,	αν	και	κρύβει	επίσης	στο	βάθος	και	την	
ιδέα	του	ασταθούς	και	του	φευγαλέου,	όπως	είναι	τα	νιάτα	και	η	χαρά.	Την	εποχή	
εκείνη	 η	 ζωή	 απλωνόταν	 μπροστά	 τους	 γεμάτη	 υποσχέσεις,	 σε	 αντίθεση	 με	 το	
παρόν,	 που	 όλα	 έχουν	 αλλάξει.	 Τώρα	 είναι	 πλέον	 σαν	 να	 μην	 είναι	 πουθενά	
θάλασσα,	γιατί	ο	καιρός	της	ευτυχίας	έχει	περάσει	οριστικά	και	το	ζευγάρι	δεν	είναι	
πια	μαζί,	αφού	ο	ένας	έχει	φύγει	
από	τη	ζωή.	

Η	αοριστία	του	τόπου	μπορεί	να	εκφράζει	επίσης	με	τρόπο	έμμεσο	την	επέλαση	
της	λησμονιάς.	Όσο	περνά	ο	καιρός,	οι	αναμνήσεις	θολώνουν	και	διατηρούνται	μόνο	
όσα	απεικονίζει	απτά	η	φωτογραφία.	Η	καταφυγή	σε	αυτή	βοηθά	την	ποιήτρια	να	
πολεμήσει	το	δέος	της	λήθης,	να	νικήσει	τον	κόσμο	της	σιωπής.	
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« Σ η μ ε ί ο 	 Α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς » 	

1.	Τα	αγάλματα	στην	ποίηση	της	Δημουλά:	

Το	ποίημα	«Σημείο	Αναγνωρίσεως»	ανήκει	στην	ποιητική	συλλογή	Το	λίγο	 του	
κόσμου	(1971).	Το	ποίημα	παρουσιάζει	τη	συνομιλία	του	ποιητικού	υποκειμένου	με	
ένα	άγαλμα.	 Τέτοιου	 είδους	συνομιλίες	αποτελούν	αφορμή	προβληματισμού	στην	
ποίηση	 της	 Δημουλά.	 Η	 ποιήτρια	 βλέπει	 τα	 αγάλματα	 σαν	 έμψυχα	 όντα	 και	
«σιωπηλούς	 συνομιλητές»	 της.	 Η	 αιώνια	 καταδίκη	 των	 αγαλμάτων	 από	 το	
δημιουργό	 τους	 σε	 σιωπή	 και	 ακινησία	 οδηγούν	 τη	 φαντασία	 της	 να	 τα	
αντιμετωπίζει	σαν	ανθρώπους	ηττημένους	της	ζωής,	ενώ	η	πραγματικότητα	τα	θέλει	
να	τιμούν	ένα	πρόσωπο	καταξιωμένο,	νικητή	της	 ζωής.	Τα	αγάλματα	εμφανίζονται	
στα	 ποιήματα	 της	 Δημουλά	 άλλοτε	 προσωποποιημένα,	 σαν	 άνθρωποι	 που	
αισθάνονται,	 σκέφτονται,	 μιλούν,	 και	 άλλοτε	 ως	 σύμβολα	 ρόλων,	 όπως	 στο	
συγκεκριμένο	 ποίημα.	 Μερικές	 φορές	 πάλι	 μπορεί	 μόνο	 να	 αποτελούν	 ένα	
απαραίτητο	στοιχείο	του	σκηνικού	του	ποιήματος	ή	να	γίνεται	μια	απλή	αναφορά	σε	
αυτά.	

	
2.	Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	ποίημα:	

Στο	 ποίημα	 «Σημείο	 Αναγνωρίσεως»	 η	 παρουσία	 του	 αγάλματος	 «Η	 Βόρειος	
Ήπειρος»	 στο	 πάρκο	 της	 πλατείας	 Τοσίτσα	 και	 το	 ιδιαίτερο	 χαρακτηριστικό	 του,	
δηλαδή	 τα	 δεμένα	 χέρια,	 γίνονται	 αφορμή	 για	 ένα	 ποιητικό	 σχόλιο	 σχετικά	 με	 το	
ρόλο	της	γυναίκας	στις	κοινωνίες	όλων	των	εποχών.	Η	ποιήτρια	δε	βλέπει	το	άγαλμα	
σαν	 έργο	 τέχνης	 που	 προσφέρει	 αισθητική	 ικανοποίηση,	 ούτε	 σαν	 μια	 ιστορική	 ή	
εθνική	αλληγορία,	αλλά	ως	ένα	σύμβολο	 της	κοινωνικής	καταπίεσης	της	γυναίκας.	
Καταργεί	 δηλαδή	 το	 συμβολισμό	 που	 έδωσε	 ο	 γλύπτης	 στο	 άγαλμά	 του	 (η	
αιχμάλωτη	γυναίκα	ως	σύμβολο	της	σκλαβωμένης	χώρας)	και	κάνει	σύμβολο	αυτό	
που	 χρησίμευσε	 σε	 εκείνον	 ως	 πρότυπο	 του	 συμβολισμού	 του	 (η	 αιχμάλωτη	
γυναίκα).	Έτσι	δίνει	τη	δική	της	ερμηνεία	για	το	έργο	τέχνης	εκπροσωπώντας	κατά	
κάποιον	 τρόπο	 το	 κοινό.	 Παράλληλα,	 αποκαλύπτεται	 και	 η	 υποκειμενικότητα	 ως	
προς	τον	τρόπο	πρόσληψης	ενός	καλλιτεχνικού	έργου.	Στη	συγκεκριμένη	περίπτωση	
μάλιστα,	το	έργο	τέχνης	γίνεται	αφορμή	για	τη	δημιουργία	ενός	άλλου	έργου	τέχνης,	
δηλαδή	του	ποιήματος.	

Θέμα	 του	 ποιήματος	 είναι	 οι	 σκέψεις	 και	 οι	 διαπιστώσεις	 του	 ποιητικού	
υποκειμένου	 για	 την	 κοινωνική	 θέση	 της	 γυναίκας	 μέσα	από	 τη	 συνομιλία	με	 ένα	
γυναικείο	άγαλμα.	

	
3.	Λεξιλογικός	και	πραγματολογικός	σχολιασμός:	

στολίζεις	 κάποιο	 πάρκο	 =	 ρεαλιστικό	 στοιχείο.	 Πρόκειται	 για	 το	 μαρμάρινο	
άγαλμα	 «Η	 Βόρειος'Ηπειρος»	 (1951)	 του	 γλύπτη	 Κ.	 Σεφερλή,	 που	 είναι	 το-
ποθετημένο	στο	πάρκο	της	πλατείας	Τοσίτσα	στην	Αθήνα.	Άργος	=	μυθικό	τέρας	με	
εκατό	 μάτια,	 που	 με	 εντολή	 της	 Ήρας	 κρατούσε	 αιχμάλωτη	 την	 Ιώ,	 το	 μυθικό	
σύμβολο	 της	 κατατρεγμένης	 γυναίκας.	 ευγονία	 =	 γονιμότητα,	 απόκτηση	 πολλών	
απογόνων.	

	
4.	Ερμηνευτική	προσέγγιση:		

4.1.	Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	του	ποιήματος	και	περιεχόμενο	ενοτήτων.	

4.1.1.	Θεματικοί	άξονες:	

Βασική	ιδέα	του	ποιήματος	είναι	η	κοινωνική	καταπίεση	της	γυναίκας	ανά	τους	
αιώνες.	 Η	 ιδέα	 αυτή	 επαναλαμβάνεται	 σε	 πολλά	 σημεία	 του	 ποιήματος	 με	 τις	
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εκφράσεις:	«δεμένα	είναι	πισθάγκωνα	τα	χέρια	σου»	(στ.	9),	«αιχμάλωτη»	(στ.	15),	
«δεμένα	 είναι	 τα	 χέρια	 σου»	 (στ.	 19),	 «με	 δεμένα	πάλι	 τα	 χέρια,	 αιχμάλωτη»	 (στ.	
30),	«για	τα	δεμένα	χέρια	σου»	(στ.	38),	«γιατ'	είσαι	αιχμάλωτη»	(στ.	42).	Ιδιαίτερα	η	
επανάληψη	στους	στ.	19,	30	και	38-40	συνδέει	νοηματικά	τις	στροφικές	ενότητες.	Η	
ιδέα	δομείται	 στους	αντιθετικούς	άξονες	 άτομο-κοινωνία,	 και	 ειδικότερα	 γυναίκα-
κοινωνία.	Στους	ίδιους	άξονες	στηρίζεται	και	η	αντίθεση	του	ποιητικού	υποκειμένου	
με	 τους	 άλλους	 (εγώ-όλοι),	 η	 οποία	 γίνεται	 αισθητή	 με	 την	 προβολή	 της	
κατηγορηματικής	θέσης	του	σε	αντίθεση	με	την	άποψη	όλων	των	άλλων.	
	
4.1.2.	Περιεχόμενο	στροφικών	ενοτήτων:		

Το	ποίημα	αποτελείται	από	πέντε	στροφικές	ενότητες,	από	τις	οποίες	η	πρώτη	
αποτελεί	την	εισαγωγή	και	η	τελευταία	τον	επίλογο.	Η	τελευταία	στροφική	ενότητα,	
παραλλαγμένη	και	με	τρόπο	που	να	γενικεύει,	επαναλαμβάνει	την	πρώτη	σε	σχήμα	
κύκλου.	

1η	ενότητα,	στ.	1-2:	Προληπτική	αναγνώριση	της	γυναίκας.	
Αντικρίζοντας	 το	 γυναικείο	 άγαλμα	 το	 ποιητικό	 υποκείμενο,	 σε	 αντίθεση	 με	

όλους	τους	άλλους,	το	αναγνωρίζει	αμέσως	ως	γυναίκα	και	όχι	ως	άγαλμα.	
2η	 ενότητα,	 στ.	 3-19:	 Το	 σημάδι	 αναγνώρισης	 και	 η	 προκαθορισμένη	 αιχμα-

λωσία.	
Από	 μακριά	 η	 στάση	 του	 αγάλματος	 εξαπατά.	 Έτσι	 όπως	 είναι	 ελαφρά	

ανακαθισμένο	 μοιάζει	 μόλις	 να	 ξύπνησε	 από	 ένα	 όνειρο.	 Από	 κοντά	 όμως	 δια-
κρίνεται	 το	 χαρακτηριστικό	 του	 σημάδι,	 τα	 δεμένα	 χέρια,	 το	 οποίο	 ερμηνεύει	 τη	
στάση	 του	 και	 υπογραμμίζει	 την	προκαθορισμένη	από	 το	 γλύπτη	 καταδίκη	 του	σε	
αιχμαλωσία.	

3η	 ενότητα,	 στ.	 20-30:	 Η	 γυναικεία	 ιδιότητα	 μοναδικό	 κριτήριο	 κοινωνικού	
αποκλεισμού.	

Αιτία	της	αιχμαλωσίας,	κατά	την	άποψη	του	ποιητικού	υποκειμένου,	δεν	είναι	
μόνο	η	μαρμάρινη	ύλη	του	αγάλματος.	Ακόμα	κι	αν	τα	αγάλματα	ξεσηκώνονταν	για	
να	διεκδικήσουν	ελευθερία	και	ισότητα,	δε	θα	λάμβαναν	υπόψη	τους	τις	γυναικείες	
διεκδικήσεις	και	οι	γυναίκες	θα	παρέμεναν	αιχμάλωτες.	

4η	ενότητα,	στ.	31-40:	Το	διαχρονικό	σημάδι	αναγνώρισης	της	γυναίκας.		
Το	 ποιητικό	 υποκείμενο	 επιμένει	 στο	 «σημείο	 αναγνωρίσεως»	 της	 γυναίκας.	

Αυτό	 δεν	 είναι	 η	 γυναικεία	 μορφή	 που	 της	 έδωσε	 ο	 γλύπτης,	 ούτε	 τα	 γυναικεία	
γνωρίσματα	 που	 υπερτόνισε	 στο	 σώμα	 της	 και	 τα	 οποία	 ευνοούν	 τη	 γέννα,	 αλλά	
είναι	 τα	δεμένα	 χέρια	 της,	από	 τα	οποία	και	μόνο	 την	αναγνωρίζει	ως	 γυναίκα	σε	
όλες	τις	εποχές.		

5η	ενότητα,	στ.	41-42:	Σημάδι	αναγνώρισης	της	γυναίκας	η	αιχμαλωσία	της.		
Το	ποιητικό	υποκείμενο	προβάλλει	στο	τέλος	και	πάλι	το	σημάδι	αναγνώρισεως	

της	 γυναίκας.	 Αυτό	 είναι,	 όπως	 δηλώνει	 με	 ύφος	 βεβαιότητας	 αλλά	 και	
διαμαρτυρίας,	η	κοινωνική	υποταγή	και	αιχμαλωσία	της	γυναίκας.	
	
4.2.	Ερμηνευτικά	σχόλια:	

ü «Σημείο	Αναγνωρίσεως»:	 Ο	 τίτλος	 παραπέμπει	 στις	 αναγνωρίσεις	 της	Οδύσσειας,	
του	αρχαίου	δράματος	και	των	δημοτικών	τραγουδιών.	Η	αναγνώριση	γίνεται	πάντα	
με	 κάποια	 σημάδια,	 του	 κορμιού,	 του	 σπιτιού	 κ.ά.	 Με	 τον	 τίτλο,	 επομένως,	
προοικονομείται	μια	αναγνώριση	με	την	τυπική	διαδικασία	των	σημαδιών.	

ü «άγαλμα	 γυναίκας	 με	 δεμένα	 χέρια»:	 Η	 προμετωπίδα	 σε	 πλάγια	 γραφή	 αμέσως	
μετά	 τον	 τίτλο	 δίνει	 με	 μια	 χαρακτηριστική	 εικόνα	 το	 εξωτερικό	 ερέθισμα	 της	
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ποιητικής	 έμπνευσης,	 ενώ	 παράλληλα	 διευκολύνει	 την	 απευθείας	 εισαγωγή	 στο	
θέμα.	

ü «όλοι	 σε	 λένε	 κατευθείαν	 άγαλμα,	 /	 εγώ	 σε	 προσφωνώ	 γυναίκα	 κατευθείαν»:	
Αλλάζοντας	 τη	 σειρά	 της	 τυπικής	 διαδικασίας,	 το	 υποκείμενο	 περνάει	 σε	 μια	
προληπτική	 αναγνώριση.	 Στο	 δίστιχο	 αυτό	 εμφανίζεται	 η	 διαφορά	 του	 «εγώ»	 με	
τους	άλλους,	που	αποκαλύπτει	όχι	μόνο	διαφοροποίηση	στον	τρόπο	πρόσληψης	του	
γλυπτού,	αλλά	και	σοβαρή	διάσταση	ανάμεσα	στο	«εγώ»	και	στο	«όλοι»,	η	οποία	
τονίζεται	και	με	το	χιαστό	σχήμα.	

ü «στολίζεις	 κάποιο	 πάρκο»:	 Τοποθέτηση	 στο	 χώρο,	 που	 ενισχύεται	 και	 από	 τους	
τοπικούς	 προσδιορισμούς	 «από	 κοντά»,	 «από	 μακριά».	 Το	 ρήμα	 «στολίζεις»	
αναφέρεται	 στη	 χρησιμότητα	 της	 τέχνης	 ως	 αισθητικής	 απόλαυσης,	 αλλά	
υποδηλώνει	και	την	περιθωριακή	θέση	της	γυναίκας.	

ü «από	 μακριά	 εξαπατάς»:	 Η	 πρώτη	 προσπάθεια	 να	 ερμηνευτεί	 η	 στάση	 του	
αγάλματος.	

ü «θαρρεί	κανείς	πως	έχεις	ελαφρά	ανακαθήσει»:	Ρεαλιστικό	στοιχείο,	όπως	επίσης	
και	τα	δεμένα	χέρια.	

ü «πως	παίρνεις	φόρα	να	το	ζήσεις»:	Η	στάση	του	αγάλματος	δίνει	από	μακριά	την	
ψευδαίσθηση	κίνησης.	

ü «από	κοντά	ξεκαθαρίζει	το	όνειρο»:	Η	αλήθεια	διώχνει	το	όνειρο.	
ü «δεμένα	 είναι	πισθάγκωνα	 τα	 χέρια	σου	 /	μ'	 ένα	σκοινί	μαρμάρινο»:	 Δίνεται	 το	

«σημείο	αναγνωρίσεως»,	το	σημάδι	του	κορμιού.	
ü «κι	η	στάση	σου	 είναι	η	θέλησή	σου...	 την	αγωνία	 του	αιχμαλώτου»:	Το	σημάδι	

ερμηνεύει	 τη	στάση	 του	αγάλματος.	Το	άγαλμα	είναι	 ελαφρά	ανακαθισμένο,	 γιατί	
προσπαθεί	να	απαλλαγεί	από	τα	δεσμά.	

ü «έτσι	 σε	 παραγγείλανε	 στο	 γλύπτη:	 /	 αιχμάλωτη»:	 Ο	 τόνος	 υψώνεται	 για	 να	
καταγγείλει	την	κοινωνία.	Η	αιχμαλωσία	είναι	προαποφασισμένη	από	το	γλύπτη	και	
αυτούς	που	το	παρήγγειλαν.	Μεταφορικά	ο	γλύπτης	είναι	η	κοινωνία,	το	κοινωνικό	
κατεστημένο,	που	έχει	παγιώσει	τη	γυναικεία	καταπίεση.	

ü «δεν	 μπορείς	 ούτε	 μια	 βροχή	 ...	 /	 μαργαρίτα»:	 Τα	 δεμένα	 χέρια	 εμποδίζουν	 τη	
γυναίκα	να	χαρεί	τα	πιο	απλά	πράγματα	της	ζωής.	

ü «και	δεν	είν'	το	μάρμαρο	μόνο	ο	Άργος»:	Δεν	είναι	μόνο	το	μάρμαρο	το	αίτιο	της	
αιχμαλωσίας.	 Το	 ποίημα	 μεταφέρεται	 στο	 χώρο	 του	 μύθου.	 Ο	 Άργος,	 ο	 μυθικός	
δεσμοφύλακας	της	Ιώς,	είναι	μεταφορικά	η	αιχμαλωσία,	η	φυλακή.	

ü «αν	 άρχιζαν	 τ'	 αγάλματα	 αγώνες	 /	 για	 ελευθερίες	 και	 ισότητες»:	 Τολμηρή	
μεταφορική	σύλληψη.	

ü «όπως	οι	δούλοι,	/	οι	νεκροί	/	και	το	αίσθημά	μας»:	Είναι	το	αναφορικό	μέρος	της	
παρομοίωσης	 των	στ.	 23-27.	Αυτό	αποτελείται	από	 τρία	σκέλη.	Οι	αναλογίες	στην	
παρομοίωση	 αυτή	 είναι	 ανόμοιες	 και	 δε	 στηρίζονται	 σε	 δεδομένα	 της	
πραγματικότητας	 (π.χ.	 όπως	 οι	 νεκροί	 κάνουν	 αγώνες	 για	 ελευθερία,	 έτσι	 και	 τα	
αγάλματα).	Ως	διεκδικητικός	αγώνας	 των	 νεκρών	 νοείται	 το	αίτημα	 για	αθανασία,	
ενώ	των	αισθημάτων	το	αίτημα	για	συναισθηματική	πληρότητα.	

ü «εσύ	θα	πορευόσουνα	 /	 μες	 στην	 κοσμογονία	 των	μαρμάρων	 /	 με	 δεμένα	πάλι	

χέρια,	αιχμάλωτη»:	 Είναι	η	απόδοση	στην	υποθετική	πρόταση	των	στ.	23-24.	Έτσι	
ολοκληρώνεται	η	 ιδέα	που	 ξεκίνησε	από	 το	στ.	20	και	 έχει	ως	εξής:	 το	μαρμάρινο	
υλικό	 του	αγάλματος	δεν	είναι	η	μοναδική	αιτία	 της	αιχμαλωσίας.	Ακόμα	κι	αν	 τα	
αγάλματα	άρχιζαν	αγώνες	για	κατάκτηση	δικαιωμάτων,	η	μοίρα	της	γυναίκας	δε	θα	
άλλαζε.	 Θα	 εξακολουθούσε	 να	 είναι	 αιχμάλωτη,	 γιατί	 η	 αιχμαλωσία	 έχει	 γίνει	
ταυτόσημη	με	τη	φύση	της,	περισσότερο	ακόμα	απ'	όσο	η	ακινησία	στο	μάρμαρο.	
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ü «όλοι	σε	λένε	κατευθείαν	άγαλμα,	 /	 εγώ	σε	λέω	γυναίκα	αμέσως»:	Επανάληψη,	
κάπως	 παραλλαγμένη,	 των	 δύο	 πρώτων	 στίχων.	 Εδώ	 πρόκειται	 για	 την	 κανονική	
αναγνώριση,	η	οποία	προκύπτει	με	την	ολοκλήρωση	της	διαδικασίας	των	σημαδιών.	
Η	 αναγνώριση	 στη	 συνέχεια	 θα	 αιτιολογηθεί	 και	 με	 άλλα	 σημάδια,	 με	 σκοπό	 να	
ενισχυθεί	αντιθετικά	η	αποδεικτική	δύναμη	 του	 ενός	 και	μοναδικού	σημαδιού	 (τα	
δεμένα	 χέρια).	 Η	 αιτιολόγηση	 γίνεται	 με	 το	 σχήμα	 άρσης-θέσης.	 Αρση:	 στ.	 33-37	
(«όχι	γιατί...»),	θέση:	στ.	38-40	(«για	τα	δεμένα	χέρια	σου...»).	

ü «όχι	γιατί	γυναίκα	σε	παρέδωσε	...	κι	υπόσχονται	οι	γοφοί	σου	...	ακινησίας»:	Με	
την	 άρση	 απορρίπτονται,	 δύο	 σημάδια,	 τα	 οποία	 κανονικά	 είναι	 πολύ	 ισχυρά.	 Το	
πρώτο	είναι	η	γυναικεία	μορφή	που	έδωσε	στο	άγαλμα	ο	γλύπτης	και	το	δεύτερο	η	
ειδική	κατασκευή	του	γυναικείου	σώματος	(«κι	υπόσχονται	οι	γοφοί	σου...»),	ώστε	
να	γεννά	με	ευκολία	απογόνους.	

ü «καλή	σοδειά	ακινησίας»:	Μεταφορά	που	περιέχει	ειρωνεία.	Αν	η	ευγονία	αφορά	
τη	γέννηση	κοριτσιών,	είναι	κι	αυτά	καταδικασμένα	σε	αιχμαλωσία.	

ü «για	τα	δεμένα	χέρια	σου...	σε	λέω	γυναίκα»:	Η	θέση	επαναβεβαιώνει	το	«σημείο	
αναγνωρίσεως»	 της	 γυναίκας.	 Στο	 σημείο	 αυτό	 εισάγεται	 και	 ο	 ιστορικός	 χρόνος	
(«όσους	πολλούς	αιώνες	σε	γνωρίζω»).	Το	σημάδι	αναγνώρισης	είναι	διαχρονικό.	Το	
ποιητικό	υποκείμενο	μπορεί	εύκολα	να	αναγνωρίσει	από	αυτό	τη	γυναίκα,	γιατί	ως	
γυναίκα	επίσης	έχει	την	εμπειρία	της	διαχρονικής	αιχμαλωσίας	του	φύλου	της.	

ü «σε	 λέω	 γυναίκα,	 /	 γιατί	 είσ'	 αιχμάλωτη»:	 Οι	 τελευταίοι	 στίχοι	 αποτελούν	 το	
γενικευτικό	 επίλογο	 και	 αιτιολογούν	 τους	 δυο	 πρώτους	 στίχους.	 Με	 τους	
τελευταίους	αυτούς	στίχους	αναγνωρίζεται	η	γυναίκα	ως	αιχμάλωτη.	
	
4.3.	Τεχνική	του	ποιήματος:	

4.3.1.	Η	επιλογή	του	λεξιλογίου:	

Στο	 λεξιλόγιο	 του	 ποιήματος	 κυριαρχούν	 τα	 ουσιαστικά	 και	 τα	 ρήματα,	 ενώ	
είναι	 χαρακτηριστική	 η	 ελαχίστη	 παρουσία	 επιθέτων	 («ωραίο»,	 «μαρμάρινο»,	
«ελαφριά»,	«καλή»,	«πολλούς»).	Τα	περισσότερα	ρήματα	είναι	σε	χρόνο	παροντικό	
(«προσφωνώ»,	«στολίζεις»,	«εξαπατάς»	κτλ.),	για	να	δηλώσουν	μια	κατάσταση	που	
διαρκεί.	 Τα	 δυο	 ρήματα	 σε	 αόριστο	 («παραγγείλανε»,	 «παρέδωσε»)	 τονίζουν	 το	
αμετάκλητο	 της	 αιχμαλωσίας.	 Υπάρχουν	 αρκετά	 ουσιαστικά	 συγκεκριμένα	
(«γυναίκα»,	 «πάρκο»,	 «χέρια»,	 «σκοινί»,	 «γλύπτη»,	 «βροχή»,	 «μαργαρίτα»,	
«μάρμαρο»,	 «γοφοί»)	 και	 πολλά	 αφηρημένα	 («όνειρο»,	 «θέληση»,	 «αγωνία»,	
«πορεία»,	 «αγώνες»,	 «ελευθερίες»,	 «ισότητες,	 «αίσθημα»,	 «κοσμογονία»,	
«ευγονία»,	«ακινησία»,	«αιώνες»),	 γεγονός	που	δείχνει	 την	εναλλαγή	στην	ποίηση	
της	Δημουλά	από	το	συγκεκριμένο	στο	αφηρημένο.	
	
4.3.2.	Η	ποιήτρια	και	ο	λόγος	της:	

Το	ποιητικό	υποκείμενο	μιλάει	σε	α'	πρόσωπο	και	απευθύνεται,	σε	β'	πρόσω-
πο,	 προς	 ένα	 γυναικείο	 άγαλμα,	 σαν	 να	 συνομιλεί	 μαζί	 του.	 Το	 αναγνωρίζει	
απευθείας	 ως	 γυναίκα	 και	 όχι	 ως	 άγαλμα,	 γεγονός	 που	 δίνει	 αμεσότητα	 και	 οι-
κειότητα	στο	λόγο	του,	ενώ	αντίθετα	εκδηλώνει	από	την	αρχή	τη	διαφωνία	του	με	
την	άποψη	των	άλλων.	Για	το	ποιητικό	υποκείμενο	το	σημείο	αναγνώρισης	δεν	είναι	
το	μάρμαρο,	ώστε	 να	αποκαλέσει	 τη	μαρμάρινη	 γυναίκα	άγαλμα,	αλλά	 τα	δεμένα	
χέρια.	 Ο	 διάλογος	 με	 το	 άψυχο	 του	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	 να	 κάνει	 κάποιες	 πικρές	
διαπιστώσεις	σχετικά	με	την	κοινωνική	θέση	της	γυναίκας.	Σε	κάποια	σημεία	ο	λόγος	
ξεφεύγει	 από	 το	 ύφος	 της	 συνομιλίας	 (π.χ.	 στ.	 14-15,	 38-40,	 41-42)	 και	 γίνεται	
διαμαρτυρία	και	καταγγελία,	χωρίς	όμως	να	υψωθεί	 ιδιαίτερα	ο	τόνος	της	φωνής.	
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Χάρη	 στο	λυρικό	 ύφος,	 τους	 χαμηλούς	 τόνους,	 την	 εσωτερική	 ένταση,	 καθώς	 και	
την	αλήθεια	της	προσωπικής	εμπειρίας	που	περιέχουν	οι	διαπιστώσεις,	ο	λόγος	έχει	
δραστικότητα	και	ειλικρίνεια.	
	
4.3.3.	Η	γλώσσα	και	το	ύφος	–	Ο	στίχος:			

Στο	ποίημα	υπάρχουν	πολλά	από	τα	χαρακτηριστικά	στοιχεία	της	γλώσσας	της	
Δημουλά.	 Χρησιμοποιεί	 την	 απλή	 δημοτική,	 ενώ	 οι	 ελάχιστοι	 τύποι	 της	
καθαρεύουσας	 έχουν	 ειρωνική	 λειτουργία	 («ευγονία	 αγαλμάτων»,	 «καλή	 σοδειά	
ακινησίας»).	 Υπάρχουν	 επίσης	 και	 εκφράσεις	 της	 καθημερινής	 ομιλίας	 («παίρνεις	
φόρα	να	το	ζήσεις»).	Άλλα	γλωσσικά	στοιχεία	που	εμφανίζονται	στο	ποίημα	είναι:	α.	
τα	 αιφνιδιαστικά	 ζεύγη,	 π.χ.	 ουσιαστικό	 με	 ρήμα	 («να	 ζυγίσεις	 μια	 βροχή»)	 ή	
ουσιαστικό	 με	 ουσιαστικό	 («στην	 πορεία	 των	 μαρμάρων»,	 «στην	 κοσμογονία	 των	
μαρμάρων»,	«ευγονία	αγαλμάτων»,	«σοδειά	ακινησίας»),	β.	δημιουργία	έντασης	με	
αφηρημένες	λέξεις	(«αν	άρχιζαν	τ'	αγάλματα	αγώνες	/	για	ελευθερίες	και	ισότητες»,	
«θα	 πορευόσουνα	 /	 μες	 στην	 κοσμογονία	 των	 μαρμάρων»),	 γ.	 κυριολεκτική	 και	
μεταφορική	 χρήση	 κάποιων	 λέξεων	 («σκοινί	 μαρμάρινο»),	 δ.	 μεταφορές	 που	
θυμίζουν	 υπερρεαλιστική	 γραφή	 («ούτε	 μια	 βροχή	 να	 ζυγίσεις»),	 ε.	 στερεότυπη	
επανάληψη	 στίχων,	 που	 στο	 συγκεκριμένο	 ποίημα	 τονίζουν	 το	 κοινωνικό	
περιεχόμενό	 του	 («δεμένα	 είναι	 τα	 χέρια	 σου,	 αιχμάλωτη»),	 στ.	 αιχμηρές	 κοφτές	
φράσεις	(«έτσι	σε	παραγγείλανε	στο	γλύπτη»,	«δεμένα	είναι	τα	χέρια	σου»,	«σε	λέω	
γυναίκα»),	 ζ.	 διαταραχή	 της	 σύνταξης	 («όχι	 γιατί	 γυναίκα	 σε	 παρέδωσε	 /	 στο	
μάρμαρο	 ο	 γλύπτης»,	 «για	 τα	 δεμένα	 χέρια	 σου,	 που	 έχεις»).	 Γενικά	 η	 γλώσσα	
παρουσιάζει	μεγάλη	πρωτοτυπία.	

Το	 ύφος	 του	 ποιήματος	 είναι	 λυρικό,	 με	 κυρίαρχη	 την	 παρουσία	 του	 «εγώ»,	
ζωηρό,	πρωτότυπο	στον	τόνο	της	συνομιλίας.	

Ο	 στίχος	 είναι	 ελεύθερος	 και	 άνισος,	 μονολεκτικός	 (15,26)	 ή	 εκτεταμένος	
(5,6,17),	ενώ	παρατηρείται	ποικιλία	στο	ρυθμό.	
	
4.3.4.	Τα	εκφραστικά	μέσα:	

Το	ποίημα	διακρίνεται	για	τον	πλούτο	των	εκφραστικών	μέσων.	Υπάρχει	βασικά	
η	 προσωποποίηση	 του	 αγάλματος,	 η	 οποία	 κυριαρχεί	 στο	 ποίημα.	 Άλλες	
προσωποποιήσεις	επίσης	είναι:	«αν	άρχιζαν	 τ'	αγάλματα	αγώνες»,	«υπόσχονται	οι	
γοφοί	σου	ευγονία	αγαλμάτων».	Υπάρχουν	επίσης	ζωηρές	εικόνες	(στ.	3,	5,	9-10,	16-
19,	 23-24,	 35-36),	 μεταφορές	 («μ'	 ένα	 σκοινί	 μαρμάρινο»,	 «ούτε	 μια	 βροχή	 να	
ζυγίσεις	στο	χέρι	σου»,	«δεν	είν'	το	μάρμαρο	μόνο	ο	Άργος»,	«μες	στην	κοσμογονία	
των	μαρμάρων»,	 «ευγονία	αγαλμάτων»),	παρομοιώσεις	 («αν	άρχιζαν	 τ'	 αγάλματα	
αγώνες	 ...	 όπως	 οι	 δούλοι,	 /	 οι	 νεκροί	 και	 το	 αίσθημά	μας»),	 σχήμα	 εξ	αναλόγου	
(«ούτε	μια	βροχή	να	ζυγίσεις	στο	χέρι	σου,	/	ούτε	μια	ελαφριά	μαργαρίτα»,	ενν.	να	
ζυγίσεις	στο	χέρι	σου),	σχήμα	άρσης	και	θέσης	«όχι	γιατί	γυναίκα	σε	παρέδωσε	 ...	
για	 τα	δεμένα	χέρια	σου»),	σχήμα	κύκλου	 (στ.	 1-2	 και	41-42),	σχήμα	χιαστό	 («κα-
τευθείαν	άγαλμα,	γυναίκα	κατευθείαν»),	ασύνδετο	(6-7,	17-18,	21-23)	κ.ά.	
	
4.4.	Οι	ιδέες	του	ποιήματος:	

Με	 βάση	 ένα	 παραδοσιακό	 στοιχείο	 της	 αρχαίας	 ελληνικής	 και	 δημοτικής	
ποίησης,	 τη	 διαδικασία	 της	 αναγνώρισης,	 και	 με	 κύριο	 ποιητικό	 εύρημα	 την	
προσωποποίηση	του	γυναικείου	αγάλματος,	υφαίνεται	ο	ποιητικός	μύθος,	ο	οποίος	
διαπλέκεται	με	λογική	αλληλουχία	και	με	ποιητική	ευαισθησία	και	ευρηματικότητα.	
Η	συνομιλία	με	το	άγαλμα	δίνει	την	ευκαιρία	για	αποκαλυπτικές	διαπιστώσεις	πάνω	
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στη	μοίρα	της	γυναίκας	και	τη	θέση	της	στην	κοινωνία.	Για	την	ποιήτρια	το	βασικό	
«σημείο	 αναγνωρίσεως»	 της	 γυναίκας	 είναι	 τα	 δεμένα	 χέρια	 και	 όχι	 η	 γυναικεία	
μορφή	 της.	 Η	 ποιήτρια	 αναγνωρίζει	 τη	 γυναίκα	 ως	 αιχμάλωτη	 και	 κοινωνικά	
καταπιεσμένη	στην	καθημερινότητα	της	ζωής	της.	Υπαινίσσεται	μάλιστα	έμμεσα	ότι	
η	 γυναικεία	 θέση	 είναι	 κατώτερη	 και	 από	 αυτή	 των	 δούλων,	 οι	 οποίοι	 με	
κοινωνικούς	αγώνες	μπορεί	κάποτε	να	κερδίζουν	την	ελευθερία	και	την	ισότητα,	ενώ	
για	τη	γυναίκα	δεν	υπάρχει	τέτοια	ελπίδα,	όπως	έχει	δείξει	μέχρι	σήμερα	η	ιστορία.	
Πιστεύει	 δηλαδή	 ότι	 το	 γυναικείο	 πρόβλημα	 δεν	 απασχόλησε	 σοβαρά	 κανένα	
κοινωνικό	 ή	 και	 θρησκευτικό	 κίνημα.	 Αυτές	 οι	 απαισιόδοξες	 διαπιστώσεις	 την	
οδηγούν	 να	 θεωρεί	 ως	 το	 μόνο	 αναγνωριστικό	 σημάδι	 για	 τη	 γυναίκα	 την	
αιχμαλωσία	 της,	 γνώρισμα	 το	 οποίο	 έχει	 παραμερίσει	 ακόμα	 και	 αυτό	 της	
γυναικείας	 της	 φύσης.	 Γενικά	 λοιπόν	 θεωρεί	 τη	 γυναίκα	 αποξενωμένη	 από	 τον	
εαυτό	της	και	τη	φύση	της	και	διαχρονικά	αιχμάλωτη	του	κοινωνικού	κατεστημένου.	
Οι	 απόψεις	 αυτές,	 που	 έχουν	 έντονο	 φεμινιστικό	 χαρακτήρα,	 προβάλλονται	 με	
σχετική	 νηφαλιότητα	 και	 συγκρατημένο	 αίσθημα,	 γι'	 αυτό	 είναι	 πειστικές	 και	 δεν	
ηχούν	υπερβολικές.	Σε	αυτό	συντελούν	και	ο	λυρισμός,	η	ποιητική	φαντασία	και	η	
ευαισθησία	 της	 ποιήτριας.	 Φυσικά	 ένας	 αντίλογος	 θα	 ήταν	 ότι	 στις	 δημοκρατικές	
κοινωνίες	 της	 σύγχρονης	 εποχής	 η	 γυναίκα	 έχει	 κερδίσει	 την	 ισότητα.	 Η	
καθημερινότητα	 όμως	 και	 η	 εμπειρία	 δείχνουν	 ότι,	 πέρα	 από	 κάποιους	 γενικούς	
νομικούς	κανόνες,	χρειάζονται	πολλά	ακόμα	να	γίνουν	και	προς	την	κατεύθυνση	της	
νομοθεσίας	και	της	εφαρμογής	της,	αλλά	κυρίως	προς	την	κατεύθυνση	αλλαγής	της	
νοοτροπίας	 και	 των	 δύο	 φύλων,	 η	 οποία	 επιμένει	 ακόμα	 κατά	 ένα	 σημαντικό	
ποσοστό	σε	παγιωμένες	αντιλήψεις.	
	
4.5.	Συνολική	αποτίμηση	του	ποιήματος:	

Το	«Σημείο	Αναγνωρίσεως»	είναι	ένα	αντιπροσωπευτικό	ποίημα	της	Δημουλά,	η	
οποία	δίκαια	θεωρείται	ότι	συντέλεσε	στην	ανανέωση	του	σύγχρονου	λυρισμού.	Το	
ποίημα	 αποτελεί	 δείγμα	 της	 συνέχειας	 της	 ελληνικής	 ποίησης	 συνταιριάζοντας	 τη	
μοντέρνα	και	πρωτότυπη	γραφή	με	στοιχεία	της	ελληνικής	ποιητικής	παράδοσης,	με	
την	 οποία	 η	 ποιήτρια	 είναι	 πολύ	 εξοικειωμένη.	Φαντασία,	 λυρισμός,	 γλώσσα	 που	
επιδρά	άμεσα,	τόνος	χαμηλός	και	ελαφριά	ειρωνεία	συντελούν	στην	ανάδυση	των	
βαθύτερων	σκέψεων	της	Δημουλά	σχετικά	με	ένα	πρόβλημα	βασικά	κοινωνικό	αλλά	
και	υπαρξιακό,	αφού	αγγίζει	την	ίδια	τη	γυναικεία	ύπαρξη	και	την	αλλοτρίωση	που	
έχει	υποστεί	από	την	κοινωνική	αιχμαλωσία	αιώνων.	
	
5.	Απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	του	σχολικού	βιβλίου:	

1.	Ποιο	εξωτερικό	ερέθισμα	αποτέλεσε	την	αφετηρία	του	ποιήματος	και	πώς	αυτό	

συνδέεται	με	το	«Σημείο	Αναγνωρίσεως»	του	τίτλου;	
Το	εξωτερικό	ερέθισμα	που	αποτέλεσε	 την	αφετηρία	 του	ποιήματος	είναι	 ένα	

«άγαλμα	γυναίκας	με	δεμένα	χέρια»,	όπως	αναφέρεται	και	στην	προμετωπίδα	μετά	
τον	 τίτλο.	 Η	 σχέση	 του	 με	 τον	 τίτλο	 είναι	 άμεση.	 Ο	 τίτλος	 προοικονομεί	 μια	
αναγνώριση	 με	 την	 παραδοσιακή	 διαδικασία	 των	 σημαδιών.	 Στην	 προκειμένη	
περίπτωση,	το	σημάδι,	το	«σημείο	αναγνωρίσεως»,	είναι	τα	δεμένα	χέρια.	Από	αυτά	
και	μόνο	το	ποιητικό	υποκείμενο	αναγνωρίζει	τη	γυναίκα,	την	αναγνωρίζει	δηλαδή	
ως	γυναίκα	από	την	αιχμαλωσία	της.	
	
2.	Είναι	σωστή	η	άποψη	πως	στο	ποίημα	αναιρείται	ο	συμβολισμός	του	γλυπτού	

για	να	λειτουργήσει	τελικά	ως	σύμβολο	το	πρότυπο	του	γλύπτη;	
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Με	την	αναγνώριση	του	γυναικείου	γλυπτού	με	τα	δεμένα	χέρια	της	γυναίκας	
είναι	 φανερό	 ότι	 το	 ποιητικό	 υποκείμενο	 αναιρεί	 το	 συμβολισμό	 που	 έδωσε	 ο	
γλύπτης	στο	έργο	του.	Τα	δεμένα	χέρια	είναι	και	για	το	γλύπτη	και	για	το	ποιητικό	
υποκείμενο	 το	 κοινό	 στοιχείο	 στο	 συμβολισμό	 τους.	 Όμως,	 ενώ	 ο	 γλύπτης	
συμβολίζει	με	αυτά	τη	σκλαβωμένη	Βόρεια	Ήπειρο,	για	το	ποιητικό	«εγώ»	είναι	το	
σύμβολο	 της	 αιχμάλωτης	 γυναίκας	 όλων	 των	 εποχών,	 λειτουργεί	 δηλαδή	 ως	
σύμβολο	στο	ποίημα	το	πρότυπο	του	γλύπτη.	Αυτό	φανερώνει	πόσο	υποκειμενική	
μπορεί	να	είναι	η	πρόσληψη	ενός	έργου	τέχνης,	η	οποία	μπορεί	να	εξαρτάται	από	
πολλούς	παράγοντες,	όπως	τα	βιώματα	του	καθενός,	η	καλλιέργεια,	η	ευαισθησία,	η	
ευφυία	κ.ά.	
	
3.	Να	σχολιάσετε	τους	στίχους:	«Για	τα	δεμένα	χέρια	σου	που	έχεις	/	όσους	πολ-
λούς	αιώνες	σε	γνωρίζω,	/	σε	λέω	γυναίκα».	

Ο	 λόγος	 στο	 σημείο	 αυτό	 είναι	 ρητός.	 Το	 ποιητικό	 υποκείμενο	 αναγνωρίζει	
ανεπιφύλακτα	 τη	 γυναίκα	 από	 το	 μοναδικό	 χαρακτηριστικό	 της	 σημάδι,	 το	 οποίο	
διατηρεί	ανά	τους	αιώνες	και	που	είναι	τα	δεμένα	της	χέρια.	Με	τον	προσδιορισμό	
«όσους	πολλούς	αιώνες»	εντοπίζεται	ο	χρόνος	της	αιχμαλωσίας,	που	κινείται	από	το	
βάθος	της	ιστορίας	μέχρι	και	το	παρόν.	Με	την	τοποθέτηση	στο	χρόνο	η	αιχμαλωσία	
αποτελεί	 μια	 πραγματικότητα	 βιωμένη	 από	 τις	 γυναίκες	 όλων	 των	 εποχών,	 την	
οποία	συνειδητοποιεί	απόλυτα	και	το	ποιητικό	«εγώ»,	σαν	γυναίκα	που	είναι.	Για	το	
λόγο	 αυτό,	 ισχυρίζεται	 με	 κατηγορηματικό	 τόνο	 ότι	 γνωρίζει	 τη	 γυναίκα	 από	 πολ-
λούς	 αιώνες.	 Είναι	 τελικά	 ο	 ίδιος	 ο	 εαυτός	 της.	 Έτσι,	 με	 την	 αναγνώριση	 της	
γυναικείας	αιχμαλωσίας	ανά	τους	αιώνες	το	ποιητικό	υποκείμενο	οδηγείται	και	σε	
μια	αυτοαναγνώριση	και	αυτογνωσία.	
	
6.	Απαντήσεις	στις	εργασίες	του	σχολικού	βιβλίου:	

1.	Να	εξετάσετε	συγκριτικά	το	«Σημείο	Αναγνωρίσεως»	της	Δημουλά	με	το	ποίημα	
της	Ζωής	Καρέλλη	«Ο	έφηβος	των	Αντικυθήρων»	(βλ.	Παράλληλα	Κείμενα).	

Κοινό	στοιχείο	είναι	ότι	αφορμή	της	έμπνευσης	και	στα	δυο	ποιήματα	είναι	ένα	
άγαλμα.	Κοινό	στοιχείο	επίσης	είναι	η	συνομιλία	του	ποιητικού	υποκειμένου	με	το	
άγαλμα,	προς	το	οποίο	απευθύνεται	σε	β'	πρόσωπο.	Τέλος,	άλλο	κοινό	είναι	ότι	και	
στα	δυο	ποιήματα	το	υποκείμενο	δίνει	μεγάλη	σημασία	στη	στάση	του	αγάλματος	
και	στην	εντύπωση	της	κίνησης	που	δημιουργεί.	

Στο	 «Σημείο	 Αναγνωρίσεως»	 η	 στάση	 οδηγεί	 σε	 προβληματισμό,	 ενώ	 στον	
«Έφηβο	 των	 Αντικυθήρων»	 γεννά	 το	 θαυμασμό.	 Υπάρχουν	 ακόμα	 και	 άλλες	
διαφορές.	 Αντίθετα	 από	 το	 ποίημα	 της	 Δημουλά,	 στο	 ποίημα	 της	 Καρέλλη	 δεν	
υπάρχει	διαφοροποίηση	από	την	πρόθεση	του	γλύπτη.	Επίσης,	στο	πρώτο	υπάρχει	
κοινωνικός	 προβληματισμός,	 ενώ	 στο	 δεύτερο	 μεταφυσικός	 προβληματισμός	 και	
σκέψεις	 που	 αναφέρονται	 στη	 ζωή	 και	 στην	 ύπαρξη.	 Στο	 ποίημα	 της	 Δημουλά	 ο	
λόγος	 έχει	 αμεσότητα	 και	 οικειότητα,	 στο	 δεύτερο	 ποίημα	 έχει	 περισσότερο	
ρητορισμό.	 Η	 Δημουλά	 επιμένει	 κυρίως	 στο	 σημείο	 αναγνώρισης,	 ενώ	 η	 Καρέλλη	
κάνει	 λεπτομερή	 περιγραφή	 της	 στάσης	 και	 του	 σώματος	 του	 εφήβου.	 Ακόμα,	 το	
ποιητικό	υποκείμενο	στο	ποίημα	της	Δημουλά	θλίβεται	για	τα	δεσμά	της	γυναίκας,	
τα	 οποία	 αποτελούν	 το	 σύμβολο	 της	 αιχμαλωσίας	 της,	 ενώ	 στην	 Καρέλλη	 είναι	
διάχυτη	 η	 αγαλλίαση	 για	 τις	 υπέροχες	 αναλογίες	 του	 εφηβικού	 σώματος	 που	
αποκαλύπτουν	 την	 εσωτερική	 του	 ελευθερία.	 Γενικά,	 το	 άγαλμα	 της	 γυναίκας	 δεν	
αντιμετωπίζεται	 αισθητικά,	 σαν	 καλλιτεχνικό	 έργο,	 αντίθετα	 με	 το	 άγαλμα	 του	
εφήβου.	 Στο	 ποίημα	 της	 Δημουλά,	 τέλος,	 ο	 γλύπτης	 συμβολίζει	 το	 καταπιεστικό	
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κοινωνικό	 κατεστημένο,	 ενώ	 στο	 ποίημα	 της	 Καρέλλη	 ο	 γλύπτης	 αντιμετωπίζεται	
σαν	ένας	αξιοθαύμαστος	δημιουργός.	
	
2.	Όταν	 προσεγγίζουμε	 ένα	 έργο	 τέχνης	 με	 το	 προσωπικό	 μας	 βιωματικό	 υλικό,	

είναι	δυνατόν	να	οδηγηθούμε	σε	ερμηνεία	του	που	αναιρεί	τις	προθέσεις	του	δη-

μιουργού	 του.	 Μπορεί	 η	 «ερμηνεία»	 μας	 αυτή	 να	 γίνει	 αφετηρία	 μιας	 άλλης	

πρωτότυπης	καλλιτεχνικής	δημιουργίας;	

Τα	βιώματα,	η	καλλιέργεια,	η	ευφυΐα	και	άλλοι	παράγοντες	διαφοροποιούν	την	
ερμηνεία	που	μπορεί	να	δώσει	ο	καθένας	σε	ένα	έργο	τέχνης.	Είναι	πολύ	πιθανό	η	
διαφοροποίηση	 στην	 πρόσληψη	 του	 έργου	 να	 οδηγήσει	 και	 στην	 αναίρεση	 των	
προθέσεων	 του	δημιουργού.	Η	διαφορετική	αυτή	«ερμηνεία»	είναι	 επίσης	πιθανό	
να	 γίνει	 αφορμή	 μιας	 άλλης	 πρωτότυπης	 καλλιτεχνικής	 δημιουργίας,	 όπως	 στη	
συγκεκριμένη	 περίπτωση	 το	 γλυπτό	 ενέπνευσε	 το	 ποίημα	 της	 Δημουλά.	 Το	
φαινόμενο	αυτό	 είναι	 όχι	 μόνο	πιθανό	αλλά	 και	 συχνό,	 και	 είναι	 στα	πλαίσια	 του	
«διαλόγου»	των	έργων	των	καλλιτεχνών	και	των	λογοτεχνών	μεταξύ	τους,	καθώς	και	
με	 το	 σύνολο	 της	 καλλιτεχνικής	 παράδοσης.	 Ο	 «διάλογος»	 αυτός,	 όταν	 είναι	
δημιουργικός,	οδηγεί	σε	ποικίλες	πρωτότυπες	εμπνεύσεις.	

	

« Ο 	 Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς 	 Α ρ ι θ μ ό ς » 	

Εισαγωγικά:	

Το	ποίημα	προέρχεται	από	τη	συλλογή	Το	λίγο	του	κόσμου	που	δημοσιεύθηκε	
το	1971,	αποτελεί	 δηλαδή	προϊόν	 της	 εποχής	πλήρους	ωριμότητας	 της	ποιήτριας.	
Είναι	 ένα	 σύντομο	 αλλά	 καίριο	 ποίημα	 και	 γι’	 αυτό	 αποτελεί	 μια	 ευτυχισμένη	
στιγμή	στην	ποίησή	 της.	Όπως	έχει	παρατηρήσει	ο	Ν.	Δήμου	«το	ποίημα	αυτό	θα	
μπορούσε	 να	 χαρακτηρισθεί	 προγραμματική	 δήλωση.	 Σ’	 αυτό	 αναφέρονται	 τα	
τέσσερα	θέματα	της	ποίησής	της:	ο	έρωτας	(δηλαδή	το	ον),	ο	φόβος	(του	μη	όντος),	
η	μνήμη	(το	μη	ον	γίνεται	ον)	και	η	νύχτα	(το	ον	γίνεται	μη	ον)»	(Εντευκτήριο,	τεύχος	
13,	Δεκέμβριος	1990).	

Περιεχόμενο	–	Ερμηνεία:	

Το	ποίημα	από	τον	τίτλο	ήδη	ξεκινά	με	ένα	παιχνίδι	αμφισημιών.	Έτσι,	ενώ	στις	
τέσσερις	 ενότητές	 του	 φαίνεται	 ότι	 επιχειρεί	 να	 ορίσει	 τέσσερα	 γραμματικά	
φαινόμενα,	τελικά	ορίζει	τέσσερα	ουσιώδη	θέματα	της	ποίησης	της	Δημουλά,	που	
αποτελούν	 σε	 μια	 πρώτη	 ανάγνωση	 την	 περίληψη	 μιας	 προσωπικής,	 ανθρώπινης	
ιστορίας	αλλά	ταυτόχρονα	και	φιλοσοφική	κατάθεση	και	απόσταγμα	εμπειρίας.		

Έτσι,	 λοιπόν,	 ο	 έρωτας	 είναι	 το	 ουσιώδες	 και	 πρωταρχικό	 στοιχείο	 της	
ανθρώπινης	 ζωής	που	 εμφανίζεται	ήδη	στην	ανατολή	 της.	Παράλληλα	όμως	 είναι	
ένα	στοιχείο	 εξαιρετικά	 εύθραυστο,	 ανυπεράσπιστο.	 Δεν	 είναι	 μόνο	 τα	 «θύματά»	
του	που	είναι	ανυπεράσπιστα,	δηλαδή	ευάλωτα,	αλλά	και	το	ίδιο	το	αίσθημα	που,	
ενώ	 φέρει	 μέσα	 του	 το	 αίτημα	 της	 αιωνιότητας,	 εντούτοις	 δεν	 την	 πραγματώνει	
ποτέ.		

Εκείνο	που	σκιάζει	και	τέλος	αμαυρώνει	την	ερωτική	πληρότητα	είναι	ο	φόβος.	
Οι	 φόβοι	 για	 οποιαδήποτε	 φθορά,	 απώλεια,	 ματαίωση	 που	 καταλήγουν	 και	
κορυφώνονται	στον	έσχατο	μεταφυσικό	φόβο·	το	φόβο	του	μη	όντος,	του	θανάτου.		
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Ό,τι	όμως	αγαπήσαμε	και	μας	το	παίρνει	ο	θάνατος	δεν	χάνεται	για	πάντα.	Το	
συντηρεί	η	μνήμη.	Αυτή	είναι	ο	χώρος	όπου	το	μη	ον	γίνεται	ον,	όπου	συντηρείται	
και	 «ζει»	 μια	 νέα,	 περίεργη	 ζωή,	 η	 απουσία,	 η	 οποία	 βέβαια	 δεν	 παρέχει	 χαρές,	
γιατί	 είναι	 «κύριο	 όνομα	 των	 θλίψεων».	 Η	 μνήμη	 στο	 ποίημα	 αυτό	 της	 Δημουλά	
λειτουργεί	 σε	 προσωπικό	 επίπεδο.	 Δεν	 επαναφέρει	 συλλογικές	 –	 ιστορικές	
εμπειρίες,	 όπως	 στο	 Σεφέρη.	 Σε	 προσωπικό	 επίπεδο	 λειτουργεί	 και	 η	 μνήμη	 του	
Καβάφη,	 αλλά	 με	 εντελώς	 διαφορετικό	 τρόπο:	 είτε	 ως	 οδύνη	 για	 χαρές	 που	 δεν	
τόλμησε	 να	 δοκιμάσει	 το	 άτομο	 είτε	 ως	 προσπάθεια	 πιστής	 ανάκλησης	 της	
περασμένης	(ερωτικής)	εμπειρίας.	Στη	Δημουλά	η	μνήμη	δικαιώνει	το	παρόν,	καθώς	
το	«αντικείμενο»,	που	αυτή	επαναφέρει,	ζει	μια	νέα	δική	του	ζωή.		

Όμως	είναι	λειψή	η	παρηγοριά	 της	μνήμης.	Αυτό	που	τελικά	απομένει	είναι	η	
νύχτα,	το	σκοτάδι,	το	μαύρο,	δηλαδή	η	μοναξιά	που	είναι	διογκωμένη:	«Οι	νύχτες	
από	δω	και	πέρα».		

Η	 ιστορία	 που	 αφηγείται	 το	 ποίημα	 είναι	 απλή	 και	 ίσως	 κοινότοπη.	 Έχει	
τέσσερις	 «σταθμούς»:	 έναν	 έρωτα	 που	 τελικά	 έληξε	 με	 τη	 φυγή	 του	 ενός	 (που	
μπορεί	 να	 είναι	 και	 η	 οριστική	 φυγή,	 δηλαδή	 ο	 θάνατος),	 το	 φόβο	 και	 την	
αβεβαιότητα	 που	 κάλυψαν	 το	 συναισθηματικό	 κενό,	 την	 ατελέσφορη	 λειτουργία	
της	μνήμης	για	αναζήτηση	παραμυθίας	και	τέλος	την	ανθρώπινη	μοναξιά,	που,	όσο	
περνάνε	 τα	 χρόνια,	 γίνεται	 εντονότερη.	 Από	 την	 ιστορία	 αυτή	 απουσιάζει	 το	
ποιητικό	υποκείμενο·	δίνεται	απρόσωπα	και	ουδέτερα.	Αυτό	αποτελεί	και	ένα	από	
τα	 χαρακτηριστικά	 της	 ποίησης	 της	 Δημουλά:	 η	 «ουδετεροποίηση»	 του	
συναισθήματος,	 η	 ελεγχόμενη	 συγκίνηση,	 η	 επίφαση	 εγκεφαλικότητας,	 γενικά	 η	
αποστασιοποίηση	από	την	άμεση	εμπειρία	δίνει	καθολικότητα	στο	περιεχόμενο	του	
ποιήματος	και	φιλοσοφική	διάσταση.		

Οι	λέξεις:	

Οι	 λέξεις	που	 χρησιμοποιούνται	με	αμφισημία,	 δηλαδή	με	δύο	σημασίες,	 μια	
κυριολεκτική	και	μια	μεταφορική,	είναι	οι	εξής:	

1.	ουσιαστικόν:	λέγεται	για	τον	έρωτα,	για	το	φόβο	και	τη	νύχτα.	Κυριολεκτείται	
η	 λέξη	 ως	 προς	 την	 γραμματική	 αναγνώριση	 (α΄	 σημασία),	 αλλά	 μεταφορικά	
χρησιμοποιείται	 για	 την	 ουσιώδη	 σημασία	 των	 παραπάνω	 εννοιών	 στη	 ζωή	 (β΄	
σημασία).	Μόνο	όμως	ο	έρωτας	είναι	πολύ	ουσιαστικόν,	δηλαδή	αυτό	που	κυρίως	
προσδίδει	ουσία	στην	ύπαρξη	(πριμοδότηση	της	β΄	σημασίας).		

2.	 γένος:	 εδώ	 η	 β΄	 σημασία,	 η	 μεταφορική,	 κυριαρχεί	 στην	 α΄,	 καθώς	 της	
αποδίδεται	η	ιδιότητα	του	ανυπεράσπιστου.		

3.	 Πληθυντικός:	 με	 το	 γραμματικό	 γνώρισμα	 του	 πληθυντικού	 αριθμού	
αποδίδεται	η	πολλαπλασιαστική	λειτουργία	του	φόβου	(β΄	σημασία).	

4.	 κύριο	 όνομα:	 και	 πάλι	 εδώ	 το	 γραμματικό	 γνώρισμα	 δεν	 κυριολεκτείται,	
καθώς	υπερτερεί	η	β΄	σημασία,	η	μεταφορική:	η	μνήμη	είναι	κυρίως	το	άλλο	όνομα	
της	θλίψης,	γιατί	κάθε	ανάμνηση	είναι	ανάμνηση	ενός	περασμένου	πράγματος	και	
κυριαρχείται	από	θλίψη.		

5.	 ενικού	αριθμού:	 ιδιότητα	που	αποδίδεται	 και	πάλι	στη	μνήμη,	 καθώς	αυτή	
προσηλώνεται	αποκλειστικά	σ’	ένα	μόνο	αντικείμενο,	το	αγαπημένο	πρόσωπο	που	
λείπει	(β΄	σημασία).		

6.	άκλιτη:	και	η	ιδιότητα	αυτή	αναφέρεται	στη	μνήμη.	Εδώ	η	τεχνολόγηση	δεν	
κυριολεκτεί,	 καθώς	 επικρατεί	 η	 β΄	 σημασία:	 η	 μνήμη	 είναι	 άκλιτη,	 δηλαδή	
απαρέγκλιτη	από	το	σημείο	στο	οποίο	προσηλώνεται.		
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Στην	 4η	 στροφή	 του	 ποιήματος	 οι	 λέξεις	 «ουσιαστικόν»,	 «ενικός»,	
«πληθυντικός»	έχουν	επίσης	την	αμφισημία	που	παρακολουθήσαμε	ήδη	πιο	πάνω.	

Με	 βάση	 αυτή	 την	 παρουσίαση	 των	 αμφισημιών,	 που	 αποτελούν	 το	 κύριο	
γλωσσικό	τέχνασμα	του	ποιήματος,	ο	τίτλος	του	Ο	Πληθυντικός	Αριθμός,	καθίσταται	
πλέον	ευανάγνωστος.	

Από	τις	τέσσερις	βασικές	και	ουσιαστικές	έννοιες	της	ζωής,	ενικού	αριθμού	είναι	
μόνο	θετικές·	αρχικά	ο	έρωτας	και	κυρίως	η	μνήμη,	ενώ	πληθυντικού	αριθμού	είναι	
οι	ανυπεράσπιστοι	έρωτες	αλλά	κυρίως	οι	αρνητικές:	«οι	φόβοι	από	εδώ	και	πέρα»	
και	τέλος	«οι	νύχτες	από	εδώ	και	πέρα».	

Αν	 μεταγράψουμε	 τις	 νύχτες	 σε	 μοναξιά,	 τότε	 καθίσταται	 πλέον	 διάφανος	 ο	
τίτλος	 του	 ποιήματος.	 Εκείνο	 που	 κυριαρχεί	 στην	 ανθρώπινη	 ύπαρξη	 είναι	 οι	
έννοιες	«πληθυντικού	αριθμού»,	δηλαδή	ο	«φόβος»	και	η	«νύχτα»	 (μοναξιά),	ενώ	
οι	θετικές,	δηλαδή	ο	έρωτας	και	το	υποκατάστατό	του,	η	μνήμη,	είτε	διαρκούν	λίγο	
είτε	προσφέρουν	πολύ	μικρή	παρηγοριά.	

Στο	 ποίημα	 απουσιάζουν	 τα	ρήματα	 και	 στην	 πλειοψηφία	 τους	 οι	 λέξεις	 που	
υπάρχουν	 είναι	 ουσιαστικά	 και	 επίθετα.	 Αν	 όμως	 προσπαθήσουμε	 να	
μετασχηματίζουμε	 το	 ποίημα	 σε	 πλήρεις	 προτάσεις,	 θα	 παρατηρήσουμε	 ότι	 αυτό	
επιτυγχάνεται	 με	 την	 προσθήκη	 του	 ρήματος	 «είναι»	 είτε	 ως	 συνδετικού	 είτε	 ως	
υπαρκτικού.	Έτσι	η	πρώτη	στροφή	μπορεί	να	μετασχηματιστεί	ως	εξής:		

«Ο	έρωτας	είναι	
όνομα	ουσιαστικόν	
πολύ	ουσιαστικόν	
ενικού	αριθμού,	
γένους	ούτε	θηλυκού	ούτε	αρσενικού	
γένους	ανυπεράσπιστου	
Πληθυντικός	αριθμός	είναι	
Οι	ανυπεράσπιστοι	έρωτες».	
Κατά	 τον	 ίδιο	 τρόπο	 μετασχηματίζονται	 και	 οι	 άλλες	 στροφές	 του	 ποιήματος,	

αλλά	 όσον	 αφορά	 το	 τέλος	 της	 2ης	 και	 της	 4ης	 στροφής	 μπορούμε	 να	 τα	
μετασχηματίσουμε	ως	εξής:		

«Οι	φόβοι	που	υπάρχουν	
για	όλα	από	δω	και	πέρα·	
Οι	νύχτες	που	υπάρχουν	από	δω	και	πέρα».	
Με	 τους	 μετασχηματισμούς	 αυτούς	 (προσθήκη	 του	 συνδετικού	 ή	 υπαρκτικού	

ρήματος	στον	ενεστώτα)	το	ποίημα	αποκτά	μια	διάρκεια	αλλά	ταυτόχρονα	και	μια	
ακινησία,	 καθώς	 τίποτα	 δεν	φαίνεται	 να	 έρχεται	 να	 τροποποιήσει	 μια	 παγιωμένη	
κατάσταση·	αυτή	της	μοναξιάς.		

	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΒΙΒΛΙΟΥ	

(Η	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	ΤΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)	
	

1.	Ποια	θα	μπορούσε	 να	 είναι	η	μικρή	 ιστορία	που	 εμμέσως	καταγράφει	 το	

ποίημα;	

Βλέπε	 στη	σελίδα	 6	 του	 παρόντος	 στην	 ενότητα	Περιεχόμενο	 –	 Ερμηνεία:	«Η	
ιστορία	που	αφηγείται	το	ποίημα	…	φιλοσοφική	διάσταση».		

	
2.	 Ποιες	 λέξεις	 στο	 ποίημα	 χρησιμοποιούνται	 με	 διττή	 σημασία;	 Να	 τις	

επισημάνετε	και	να	σχολιάσετε	τη	λειτουργία	τους;	
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Βλέπε	στις	σελίδες	6	–	8	του	παρόντος	στην	ενότητα	Οι	λέξεις.	
	
3.	Από	το	ποίημα	απουσιάζουν	παντελώς	οι	ρηματικοί	τύποι.	Πώς	σχολιάζετε	

την	απουσία	τους;	

	Βλέπε	 στις	σελίδες	 7	 –	 8	 του	 παρόντος	 στην	 ενότητα	Οι	 λέξεις:	 «Στο	 ποίημα	
απουσιάζουν	τα	ρήματα	…	αυτή	της	μοναξιάς».	

	

« Γ α ς 	 Ο μ φ α λ ό ς » 	

(Ο	τίτλος	του	ποιήματος	είναι	σε	αρχαία	δωρική	διάλεκτο,	σημαίνει	ομφαλός	της	
γης	και	υπονοεί	το	μαντείο	των	Δελφών,	το	οποίο	εθεωρείτο	από	τους	αρχαίους	
ως	το	κέντρο	της	γης).	

Περιεχόμενο	–	Ερμηνεία:	

Το	ποίημα	προέρχεται	από	τη	συλλογή	Χαίρε	Ποτέ	 (1988)	και	αποτελείται	από	
επτά	 ενότητες	 –	 λυρικά	σύνολα	μέσα	στα	οποία	 γίνεται	ποιητική	περιγραφή	 ενός	
μοναχικού	 περίπατου	 μιας	 γυναίκας	 στον	 αρχαιολογικό	 χώρο	 των	 Δελφών	 και	
ταυτόχρονα	παρεμβάλλονται	οι	σκέψεις	 και	 τα	συναισθήματά	 της	με	αφορμή	 τον	
χώρο	 και	 τα	 εκθέματα	 του	 μουσείου.	 Οι	 σκέψεις	 οδηγούν	 σε	 ένα	 συμπέρασμα	
ανάλογο	 με	 το	 ποίημα	 Σκόνη,	 αυτό	 της	 τελικής	 κυριαρχίας	 της	 φθοράς	 και	 της	
ματαιότητας.	

Στην	 α΄	 ενότητα	 (στ.	 1	 –	 5)	 δίνεται	 ο	 τόπος,	 ο	 χρόνος	 και	 ορισμένα	
χαρακτηριστικά	του	φυσικού	περιβάλλοντος	που	επισκέπτεται	η	γυναίκα.	Πρόκειται	
για	τους	Δελφούς,	τους	οποίους	επισκέπτεται	το	φθινόπωρο	και	συγκεκριμένα	μια	
βροχερή	 μέρα	 του	Νοεμβρίου.	 Το	φυσικό	 τοπίο	 περιγράφεται	 με	 αρχαιολογικούς	
όρους:	 μετόπες,	 θρόνοι,	 ζωφόροι,	 ανάκτορα	 και	 με	 αυτό	 τον	 τρόπο	αποδίδεται	 η	
μεγαλοπρέπειά	 του,	 μεταβάλλοντάς	 το	 σε	 σκηνογραφία	 εφάμιλλη	 της	
σπουδαιότητας	 των	 αρχαιολογικών	 μνημείων	 που	 θα	 περιγραφούν	 στις	 επόμενες	
ενότητες.	

Η	 παρουσίαση	 του	 φυσικού	 τοπίου	 με	 αρχαιολογικούς	 όρους	 στοχεύει	 να	
αποδώσει	 την	 κατάσταση	 που	 επικρατεί	 στην	 ατμόσφαιρα	 (απόβροχο,	 σύννεφα),	
στη	βλάστηση	(κίτρινα	φύλλα),	στις	καιρικές	συνθήκες	(άνεμος).	Η	περιγραφή	όμως	
είναι	 προσαρμοσμένη	 στη	 μεγαλοπρέπεια	 του	 φυσικού	 και	 ιστορικού	 χώρου	 για	
δύο	λόγους:	πρώτον	λειτουργεί	ως	προετοιμασία	για	την	περιγραφή	των	εκθεμάτων	
που	 θα	 ακολουθήσει	 στο	 κύριο	 μέρος	 του	 ποιήματος	 και	 δεύτερον	 ως	 ειρωνική	
διάψευση	 όλου	 αυτού	 του	 ανθρώπινου	 μεγαλείου	 που	 τελικά	 δεν	 κατάφερε	 να	
αντισταθεί	 στη	φθορά·	 οι	 μόνοι	 θρόνοι	 που	απομένουν	 είναι	 αυτοί	 τους	 οποίους	
μοιράζονται	τα	σύννεφα	και	τα	μόνα	ανάκτορα	είναι	αυτά	των	ανέμων.		

Η	 β΄	 ενότητα	 (στ.	 6	 –	 14)	 παρουσιάζει	 με	 το	 γνωστό	 ειρωνικό	 τρόπο	 της	
Δημουλά	 την	 περιοδεία	 στην	 ανηφορική	 Ιερά	 Οδό,	 η	 οποία	 βρίσκεται	 μέσα	 στο	
τέμενος	του	Απόλλωνα.	Όλη	η	ενότητα	θα	μπορούσε	να	έχει	τον	τίτλο:	«Δόξα	που	
έχει	 καταλήξει	 στη	 ματαιότητα».	 Ό,τι	 έχει	 απομείνει	 να	 πορεύεται	 εδώ	 είναι	 τα	
σκαλοπάτια.	Ό,τι	έχει	απομείνει	από	τις	αρχές	του	τόπου	είναι	οι	σαρκοφάγοι.	Τα	
δώρα	 που	 είχαν	 στείλει	 κατά	 καιρούς	 στο	 μαντείο	 βασιλείς	 και	 στρατηγοί	 για	 να	
εκμαιεύσουν	προφητείες	είναι	ιδωμένα	ως	δώρα	της	φιλοξενίας	των	ανθρώπων	και	
επαναλαμβάνονται	 μηχανικά	 και	 μάταια	 ανά	 τους	 αιώνες.	 Ό,τι	 έχει	 απομείνει	
επίσης	από	 τα	διάσημα	αυτά	πρόσωπα	της	 ιστορίας	είναι	οι	σαρκοφάγοι	–	 τάφοι	
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τους,	των	οποίων	η	σημασία	εξισώνεται	με	τις	τσουκνίδες	και	τα	ξερόχορτα	που	τις	
στολίζουν.		

Στην	γ΄	ενότητα	(στ.	15	–	18)	η	γυναίκα	–	περιηγήτρια	του	αρχαιολογικού	χώρου	
σκέφτεται	το	αγαπημένο	πρόσωπο	που	δεν	υπάρχει	πια	και	επιχειρεί	να	το	εντάξει	
στο	 περιβάλλον.	 Έτσι,	 το	 τοποθετεί	 στους	 αφανείς,	 στους	 μη	 γνωστούς	 ηρωικούς	
νεκρούς	όλων	 των	εποχών,	οδηγώντας	μας	στη	σκέψη	πως	η	μοίρα	 του	δεν	 είναι	
διαφορετική	από	τη	μοίρα	όλων	εκείνων	των	διάσημων	βασιλιάδων	και	στρατηγών	
που	παρουσιάστηκαν	στην	προηγούμενη	ενότητα·	η	μοίρα	του	είναι	η	φθορά	και	η	
αφάνεια.	Ο	παραλληλισμός	 του	αγαπημένου	προσώπου	με	 τα	 διάσημα	πρόσωπα	
της	Ιστορίας	επιβεβαιώνει	την	οπτική	της	γυναίκας	όχι	μόνο	σχετικά	με	το	μεγαλείο,	
αλλά	γενικά	με	τα	ανθρώπινα.		

Στην	δ΄	 ενότητα	 (στ.	 19	 –	 32)	 η	 γυναίκα	 περιηγείται	 το	 αρχαίο	 θέατρο	 και	 το	
στάδιο.	Στη	διάρκεια	της	περιήγησης	κάνει	ανάλογες	με	τις	προηγούμενες	σκέψεις	
περί	ματαιότητας	των	ανθρώπινων	πραγμάτων,	επενδυμένες	όμως	με	ένα	χείμαρρο	
λεκτικών	 ευρημάτων	 και	 ειρωνικών	 διατυπώσεων	 (π.χ.	 ταξιθέτριες	 πέτρες),	 οι	
οποίες	 στοχεύουν	 στην	 απόδοση	 της	 ματαιότητας	 μέσα	 από	 την	 προσωποποίηση	
και	 την	 κινητοποίηση	 άψυχων	 αντικειμένων,	 υποδηλώνοντας	 ότι	 τώρα	 κυριαρχεί	
μόνο	 η	 φύση	 στο	 μέρος	 που	 κάποτε	 έσφυζε	 από	 ζωή	 και	 από	 ανθρώπινη	
δραστηριότητα:	 «Στη	 σειρά	 των	 επισήμων	 κάθονται	 θυμάρια»,	 «μπιζάρουν	
μέλισσες	 και	 άλλα	 βομβώδη	 μελιστάλακτα	 κεντριά».	 Ταυτόχρονα	 κριτικάρει	 τις	
σύγχρονες	 αναβιώσεις	 παραστάσεων	 των	 αρχαίων	 τραγωδιών	 και	 τη	
σπουδαιοφάνεια	 με	 την	 οποία	 παρουσιάζονται.	 Τέλος,	 η	 επίσκεψη	 στο	 αρχαίο	
στάδιο	επιβεβαιώνει	το	μέχρι	τώρα	συμπέρασμα	του	ποιήματος:	όλα	οδηγούν	στη	
φθορά	και	τη	ματαιότητα.	Οι	μόνοι	«δρομείς»	που	επευφημούνται	είναι	οι	κύκλοι	
του	σταδίου.	

Στην	 ε΄	 ενότητα	 (στ.	 33	 –	 36)	 η	 γυναίκα,	 κατευθυνόμενη	 προς	 το	 Μουσείο,	
παρατηρεί	με	ενδιαφέρον	τα	εκθέματα	με	τις	επιγραφές	τους	και	στοχάζεται	επάνω	
στο	γνωστό	άξονα:	όλα	τα	ανθρώπινα	δημιουργήματα	(στέρνες,	βωμός	κ.λπ.)	είναι	
αποτελέσματα	κάποιων	υπόγειων	κινήτρων	(«υδραγωγεία	κινήτρων»)	και	ιδίως	της	
ανθρώπινης	 φιλοδοξίας,	 η	 οποία	 επιδιώκει	 να	 γνωρίσει	 το	 μέλλον	 της.	 Όμως	 η	
αρχαιότερη	 και	 βεβαιότερη	 πρόβλεψη	 («Πυθία»)	 είναι	 ο	 θάνατος	 («η	
σαρκοφάγος»),	αλλά	οι	άνθρωποι	αρνούνται	να	αποδεχτούν	αυτό	το	χρησμό.		

Στην	 στ΄	 ενότητα	 (στ.	 37	 –	 46)	 φαίνεται	 πως	 η	 επίσκεψη	 στο	Μουσείο	 και	 η	
ανάγνωση	 των	 επεξηγηματικών	 πινακιδίων	 με	 την	 αρχαΐζουσα	 διατύπωση	 που	 οι	
αρχαιολόγοι	 έχουν	 τοποθετήσει	 στα	 εκθέματα,	 δημιουργούν	 στη	 γυναίκα	 μια	
ειρωνική	και	ταυτόχρονα	φιλοπαίγμονα	διάθεση,	καθώς	τις	σχολιάζει.	Έτσι	το	κάτω	
μέρος	 ενός	 αγάλματος	 «τρεχούσης	 γυναικός»	 το	 προσλαμβάνει	 μέσα	 στο	
γενικότερο	πλαίσιο	ερμηνείας	του	χώρου	ως	μια	ακόμη	«σπασμένη	αρτιότητα»,	που	
τρέχει	 αναζητώντας	 το	 υπόλοιπο	 «χαμένο	 σώμα»,	 άρα	 επιδιώκει	 μάταια	 την	
ολοκλήρωση.	Το	ίδιο	ισχύει	και	για	την	κίνηση	του	«ανώνυμου	νεκρού	πολεμιστή».	
Με	το	επόμενο	έκθεμα,	το	«δούλης	νεαράς	σπασμένο	κάτοπτρο»,	η	γυναίκα	βρίσκει	
ευκαιρία	 για	μια	καίρια	ειρωνεία	«τώρα	πώς	θα	καλλωπίζεται	η	υποδούλωση»,	 η	
οποία	 μας	 επιβάλλει	 μια	 διπλή	 ανάγνωση:	 από	 τη	 μια	 συνειδητοποιούμε	 το	
οξύμωρο	 του	 καλλωπισμού	 μιας	 δούλης	 κι	 από	 την	 άλλη	 αναλογιζόμαστε	 την	
αναγκαιότητα	 να	 καλλωπίζεται,	 δηλαδή	 να	 ευπρεπίζεται	 και	 επομένως	 να	
υποκρύπτεται	η	έννοια	της	υποδούλωσης.	Τέλος,	το	άγαλμα	της	Σφίγγας	συμβολίζει	
την	ανθρώπινη	αδυναμία	για	απάντηση	σ’	όλα	τα	υπαρξιακά	ερωτήματα.		
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Στην	ζ΄	ενότητα	(στ.	47	–	57)	η	περιήγηση	ολοκληρώνεται	με	την	επίσκεψη	στο	
μουσείο	 των	Δελφών.	Η	 γυναίκα,	 καθώς	φεύγει,	 παρατηρεί	 τις	 καντίνες	που	στην	
άκρη	 του	 δρόμου	 εξυπηρετούν	 τους	 τουρίστες.	 Η	 μνεία	 τους	 στους	 δύο	 πρώτους	
στίχους	 της	 ενότητας	 αυτής	 αποτελεί	 ένα	 σχόλιο	 για	 το	 συμβατικό	 τρόπο	 με	 τον	
οποίο	αντιμετωπίζουν	οι	περισσότεροι	επισκέπτες	αυτό	το	σημαντικό	αρχαιολογικό	
χώρο.	Πρόκειται	για	ένα	μαντείο,	στο	οποίο	επί	αιώνες	οι	άνθρωποι	προσέρχονταν	
για	 να	 αποκομίσουν	 ένα	 χρησμό	 για	 το	 μέλλον	 τους.	 Σήμερα	 οι	 τουρίστες	
αποκομίζουν	 σάντουιτς,	 αναψυκτικά	 και	 εμφιαλωμένο	 νερό	 για	 το	 δρόμο,	 ενώ	
αδιαφορούν	 για	 το	 «λάλον	 ύδωρ»	 του	 μαντείου,	 δηλαδή	 για	 την	 απόσπαση	
κάποιου	 χρησμού	 ή	 την	 απόκτηση	 κάποιας	 συνειδητοποίησης.	 Αυτήν	 ακριβώς	 τη	
συνειδητοποίηση	 θα	 επιδιώξει	 η	 γυναίκα	 με	 τους	 επόμενους	 στίχους	 του	
ποιήματος.	Η	τελευταία	ματιά	της	στο	τοπίο	των	Δελφών	αφορά	τη	μεγάλη	συλλογή	
επιγραφών	 που	 βρίσκεται	 στους	 χώρους	 έξω	 από	 το	 Μουσείο.	 Η	 γυναίκα	
προσπαθεί	να	διαβάσει	τις	επιγραφές	αυτές,	αλλά	η	μόνη	λέξη	την	οποία	διακρίνει	
είναι	«ΕΠΤΟΗΘΗ».	Αυτή	τη	λέξη	κρατά	ως	μοναδικό	«λάφυρο»	της	περιήγησής	της,	
ως	 μοναδικό	 χρησμό	 του	 μαντείου,	 λέξη	 η	 οποία	 μεταγράφεται	 ως	δέος	 (φόβος)	
που	δημιουργεί	στον	άνθρωπο	η	συνάντησή	του	με	τη	φθορά	και	την	παρακμή	του	
ανθρώπινου	 μεγαλείου.	 Το	 δέος	 της	 γυναίκας	 ανακεφαλαιώνεται	 αλλά	 και	
αιτιολογείται	 με	 τους	 δύο	 γνωμικούς	 στίχους	 51	 –	 52:	 «Το	 σκληρό	 έμαθα	 πώς	
χαράζει	αλλά	όχι	πώς	χαράζεται».		

Η	εμπειρία	της	επίσκεψης	στους	Δελφούς	την	οδηγεί	στο	να	επαληθεύσει	και	να	
επιβεβαιώσει	 ένα	 συμπέρασμα:	 ο	 χρόνος	 έχει	 τη	 δύναμη	 να	 αφήνει	 τα	 ίχνη	 του	
πάνω	στα	πράγματα	 (να	 τα	«χαράζει»)	 και	αυτό	είναι	φανερό	από	 τη	φθορά	που	
συνοδεύει	 όλα	 τα	 ανθρώπινα	 δημιουργήματα	 και	 που	 συμβολίζει	 ταυτόχρονα	 τη	
φθορά	 της	 ανθρώπινης	 ύπαρξης.	 Όμως	 δε	 γνωρίζουμε	 ακόμα	 πώς	 ο	 χρόνος	 θα	
κρατήσει	επάνω	του	τα	ίχνη	της	ανθρώπινης	δημιουργίας,	πώς	δηλαδή	ο	άνθρωπος	
θα	καταφέρει	να	τον	«χαράξει»	με	έργα	που	θα	διατηρούν	αλώβητη	την	ανθρώπινη	
παρουσία.	 Μέσα	 σ’	 αυτό	 το	 πλαίσιο,	 ολόκληρο	 το	 ποίημα	 της	 Δημουλά	 που	
παρουσιάσαμε	 αποτελεί	 εκτός	 των	 άλλων	 και	 μια	 προσπάθεια	 χάραξης	 του	
σκληρού,	δηλαδή	κατάκτησης	της	υστεροφημίας	μέσα	από	το	δίαυλο	της	τέχνης.	

Συνοψίζοντας,	 θα	 λέγαμε	 πως	 το	 ποίημα	 της	 Δημουλά	 αποτελεί	 μια	 εντελώς	
προσωπική	 περιήγηση	 στον	 αρχαιολογικό	 χώρο	 και	 στο	 μουσείο	 των	 Δελφών,	 η	
οποία	εξαρτάται	άμεσα	από	ένα	προσωπικό	δράμα	(την	απώλεια	του	αγαπημένου	
προσώπου).	Το	ποιητικό	υποκείμενο	είδε	από	τους	Δελφούς	μόνο	ό,τι	ήθελε	να	δει	
ή	τουλάχιστον	ό,τι	η	ψυχική	του	κατάσταση	υπαγόρευε	να	δει.		

Επομένως	πρόκειται	για	μία	προοπτική	του	χώρου	και	μία	ερμηνεία	της,	όχι	τη	
μοναδική.	 Η	 θέαση	 των	 Δελφών	 ως	 ενός	 απέραντου	 νεκροταφείου,	 ως	 του	
μνημείου	 της	 φθοράς	 και	 της	 ματαιότητας,	 που	 μόνο	 θλίψη	 και	 δέος	 μπορεί	 να	
προκαλέσει,	 αποτελεί	 μια	 συγκεκριμένη	 κατάθεση	 του	 ποιητικού	 υποκειμένου	 σε	
μια	συγκεκριμένη	χρονική	στιγμή.	Η	θέαση	αυτή	δεν	πρέπει	να	επηρεάζει	ή,	πολύ	
περισσότερο,	 να	 αμαυρώνει	 την	 προσωπική	 εικόνα	 του	 αναγνώστη	 –	 δέκτη	 του	
ποιήματος.	 Ο	 αναγνώστης	 πρέπει	 να	 αποφύγει	 την	 παγίδα	 σύγκρισης	 της	
συγκεκριμένης	ποιητικής	απεικόνισης	του	τοπίου	με	τη	δική	του,	προσωπική	θέαση,	
γιατί	αυτό	δεν	έχει	καμία	σχέση	με	την	κατανόηση	της	ποίησης.	

Αντίθετα,	 την	 κατάθεση	 της	 ποιήτριας	 σχετικά	 με	 το	 δελφικό	 τοπίο	 πρέπει	 να	
την	 χρησιμοποιήσει	ως	βαθμίδα	μετάβασης	στο	δεύτερο	 επίπεδο	 του	ποιήματος,	
όπου	 η	 ποιήτρια	 καταθέτει	 τη	 γενικότερη	 στάση	 της	 πάνω	 στα	 ανθρώπινα.	
Επομένως	 η	 φθορά	 και	 η	 ματαιότητα	 αφορά	 –	 σύμφωνα	 πάντα	 με	 τη	 στάση	 της	
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ποιήτριας	 –	 το	 σύνολο	 των	 ανθρώπινων	 δραστηριοτήτων.	 Αυτή	 ακριβώς	 η	
συνειδητοποίηση	 προκαλεί	 το	 δέος	 στο	 ποιητικό	 υποκείμενο,	 που	 ποιητικά	
εκφράζεται	 με	 την	 ανάγνωση	 της	 λέξης	 «ΕΠΤΟΗΘΗ».	 Πάντως,	 αν	 θέλουμε	 να	
αναζητήσουμε	 έναν	 υπαινιγμό	 αισιοδοξίας	 στο	 ποίημα,	 αυτός	 βρίσκεται	 στους	
στίχους	 51	 –	 52.	 Πράγματι,	 όλο	 το	 τοπίο	 των	 Δελφών,	 έτσι	 όπως	 μετεγγράφεται	
μέσα	στο	ποίημα	μας	διδάσκει	πώς	το	σκληρό	 (ο	χρόνος)	χαράζει	 (αφήνει	 τα	 ίχνη	
του	 πάνω	 στα	 πράγματα).	 Όμως	 το	 ίδιο	 το	 ποίημα	 αποτελεί	 μια	 προσπάθεια	
χάραξης	 του	σκληρού,	μια	απόπειρα	να	διατηρηθεί	 ευκρινής	και	 να	διαιωνιστεί	η	
ανθρώπινη	παρουσία	μέσα	από	το	μνημείο	του	λόγου	που	είναι	το	ποίημα.		
	

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΒΙΒΛΙΟΥ	

(Η	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	ΤΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ)	
	

1.	Πώς	περιγράφεται	το	φυσικό	τοπίο;	Τι	είδους	στοιχεία	τού	αποδίδονται;		

Βλέπε	στις	σελίδες	8	–	9	του	παρόντος	στην	ενότητα	Περιεχόμενο	–	Ερμηνεία:	
«Στην	α΄	ενότητα	…	των	ανέμων».	

2.	Επισημάνετε	τις	αναφορές	του	ποιήματος	στις	σαρκοφάγους.	Να	εντοπίσετε	

τα	σχήματα	λόγου	που	συνοδεύουν	τις	αναφορές	αυτές	και	να	τα	σχολιάσετε.	

Υπάρχουν	τρεις	αναφορές	στις	σαρκοφάγους	μέσα	στο	ποίημα.	Οι	δύο	πρώτες	
βρίσκονται	 στη	 β΄	 ενότητα,	 ενώ	 η	 Τρίτη	 στην	 ε΄	 ενότητα.	 Παραθέτουμε	 τις	
αναφορές:	

«Προπορεύονται	οι	αρχές	του	τόπου·	σαρκοφάγοι»	(στ.	7).	
Το	σχήμα	λόγου	που	υπάρχει	σ’	αυτή	την	αναφορά	είναι	η	μεταφορά,	καθώς	τα	

χαρακτηριστικά	μιας	έννοιας	(σαρκοφάγος),	δηλαδή	η	φθορά,	μεταφέρονται	σε	μια	
άλλη	έννοια	(τις	αρχές	του	τόπου).	Με	τη	μεταφορά	αυτή	γίνεται	έντονα	φανερή	η	
αίσθηση	 της	 ματαιότητας	 με	 την	 οποία	 η	 ποιήτρια	 επενδύει	 την	 έννοια	 κάθε	
εξουσίας,	εφόσον	αυτή	χάνεται	χωρίς	να	αφήνει	τίποτε	πίσω	της.	

«Φρουρά	 της	 ροής	 σωματοφύλακες	 εκατέρωθεν·	 σαρκοφάγοι	 πάλι	 με	 τις	
περικνημίδες	τους	–	τσουκνίδες	και	ξερόχορτα»	(στ.	12	–	14).	

Με	βάση	 την	προηγούμενη	 εικόνα	 (στ.	 8	 –	 11),	 το	ποιητικό	υποκείμενο	στους	
παραπάνω	 στίχους	 παρακολουθεί	 μια	 φανταστική	 παρέλαση	 όλων	 των	 ανά	 τους	
αιώνες	 βασιλιάδων	 και	 αρχηγών,	 οι	 οποίοι	 προσήλθαν	 στους	 Δελφούς	 για	 να	
ζητήσουν	 ένα	 χρησμό	ως	άλλοθι	 της	φιλοδοξίας	 τους.	 Σε	μια	 επέκταση	αυτής	 της	
εικόνας	το	ποιητικό	υποκείμενο	εντάσσει	ως	τιμητική	φρουρά	αυτής	της	παρέλασης	
τις	 σαρκοφάγους	 που	 υπάρχουν	 στα	 πλάγια	 του	 δρόμου.	 Στο	 σημείο	 αυτό	
υπάρχουν	 δύο	 σχήματα	 λόγου:	 μια	 μεταφορά,	 η	 οποία	 εκφέρεται	 προληπτικά,	
καθώς	 οι	 ιδιότητες	 των	 σαρκοφάγων	 μεταφέρονται	 στους	 φρουρούς	 της	
φανταστικής	 παρέλασης	 και	 μια	 επεξήγηση,	 καθώς	 οι	 σαρκοφάγοι	 –	 φρουροί	
φέρουν	περικνημίδες,	δηλαδή	τσουκνίδες	και	ξερόχορτα.		

Πρόκειται	για	ένα	περίπλοκο	σύνολο	σχημάτων	λόγου	–	επάλληλες	μεταφορές	
μέσα	σε	μια	σύνθετη	φανταστική	εικόνα	–	με	 το	οποίο	αποδίδεται	συνοπτικά	και	
πάλι	 η	 έννοια	 της	 φθοράς	 (σαρκοφάγοι)	 και	 της	 ματαιότητας	 (τσουκνίδες	 και	
ξερόχορτα,	δηλαδή	άχρηστα	φυτά,	σύμβολα	της	ματαιότητας).		

«…Στέρνες	βωμοί	άδυτα	θυσιών	υδραγωγεία	κινήτρων,	η	αρχαιότερη	Πυθία:	η	
σαρκοφάγος	πάλι…»	(στ.	33	–	35).	

Στους	παραπάνω	στίχους	έχουμε	το	σχήμα	της	μεταφοράς	συνδυασμένο	με	το	
μετωνυμικό	 σχήμα.	 Το	 κύριο	 όνομα	 «Πυθία»	 τίθεται	 αντί	 του	 προσηγορικού	
«μαντεία»,	αποτελώντας	μια	μετωνυμική	αναφορά	της	έννοιας	της	πρόβλεψης	του	
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μέλλοντος.	 Έτσι,	 σύμφωνα	 και	 με	 το	 γενικότερο	 πνεύμα	 του	 ποιήματος,	 η	
αρχαιότερη	–	και	ασφαλέστερη!	–	Πυθία	(μαντεία)	είναι	η	σαρκοφάγος,	δηλαδή	ο	
θάνατος,	η	φθορά	και	η	λήθη.	Επομένως,	η	λέξη	σαρκοφάγος	χρησιμοποιείται	εδώ	
μεταφορικά,	αλλά	με	μια	καθολική	–	γενικευτική	έννοια:	δεν	αφορά	μόνο	τις	αρχές	
του	τόπου,	τους	βασιλιάδες	και	τους	φιλόδοξους	αρχηγούς	πολέμων	(βλ.	στ.	7	–	10)	
αλλά	κάθε	άνθρωπο,	την	ανθρώπινη	ζωή	γενικότερα.	

Οι	δύο	επόμενοι	στίχοι	λειτουργούν	επεξηγηματικά	–	επικουρικά	προς	αυτή	την	
ερμηνεία:	«Αλλά	η	ζωή	τον	αποφεύγει	το	χρησμό	της».	

Κατά	κανόνα	οι	άνθρωποι	ζητούν	χρησμούς	(προβλέψεις)	σχετικά	με	τα	άμεσα	
σχέδια	και	τις	φιλοδοξίες	τους,	ενώ	προτιμούν	να	ξεχνούν	τον	αρχαιότερο	χρησμό,	
τη	σαρκοφάγο	(τη	βέβαιη	φθορά).	

Από	 τις	 τρεις	 παραπάνω	 αναφορές	 της	 λέξης	 «σαρκοφάγος»	 που	 αναλύσαμε	
διαπιστώνουμε	πως	αυτή	δρα	βαθμιδωτά	μέσα	στο	ποίημα.	Το	νόημά	 της	αρχικά	
αναφέρεται	στο	συγκεκριμένο	γεωγραφικό	χώρο,	για	να	επεκταθεί	στη	συνέχεια	σ’	
ένα	 δεύτερο	 επίπεδο	 και	 να	 πάρει	 φιλοσοφικές	 διαστάσεις	 αναφερόμενο	
γενικότερα	 στη	 στάση	 της	 ποιήτριας	 σχετικά	 με	 τον	 άνθρωπο	 και	 τα	 υπαρξιακά	
προβλήματά	του.	
	

3.	Ποια	είναι	η	συναισθηματική	κατάσταση	του	προσώπου	που	αφηγείται;	Να	

αιτιολογήσετε	την	απάντηση	με	αναφορές	στο	κείμενο.	

Το	 πρόσωπο	 που	 αφηγείται,	 στο	 ποίημα	 που	 εξετάζουμε,	 υιοθετεί	 ένα	 λόγο	
περιγραφικό,	 με	 καίριες	 εκτιμήσεις,	 αιφνίδιες	 συνδέσεις	 εννοιών	 και	 συχνά	
ειρωνική	 διάθεση,	 ενώ	 αποφεύγει	 τους	 εξομολογητικούς	 τόνους,	 οι	 οποίοι	 θα	
προσφέρονταν	 για	 ανίχνευση	 της	 συναισθηματικής	 του	 κατάστασης.	 Εξάλλου	 στα	
ελάχιστα	 σημεία	 που	 χρησιμοποιεί	 το	 α΄	 ενικό	 πρόσωπο	 δηλώνεται	 κυρίως	 η	
διανοητική	εργασία	και	η	στοχαστική	του	διάθεση:	«Καθ’	οδόν,	στέψη	σκέψης	που	
έκανα	για	σένα,	επ’	ανδραγαθία»	(στ.	15	–	16).	«Στάση	σκέψης	που	κάνω	για	όλες	
τις	 σπασμένες	 αρτιότητες»	 (στ.	 37	 –	 38).	 «…Δύσκολα	 διαβάζω.	 Το	 σκληρό	 έμαθα	
πώς	 χαράζει	 αλλά	 όχι	 πώς	 χαράζεται.	 Αργά	 συλλαβίζοντας	 αναστηλώνω	 μόνο	 τη	
λέξη	ΕΠΤΟΗΘΗ»	(στ.	50	–	54).	

Όμως	η	συναισθηματική	κατάσταση	του	προσώπου	που	αφηγείται	εξάγεται	από	
το	 γενικότερο	 κλίμα	 του	 ποιήματος	 και	 από	 συγκεκριμένες	 επιλογές,	 όπως	 θα	
δούμε	παρακάτω:	Η	γυναίκα	–	αφηγήτρια	διακατέχεται	αρχικά	από	το	συναίσθημα	
της	μελαγχολίας,	όπως	μπορεί	να	εξαχθεί	από	τη	φθινοπωρινή	«σκηνογραφία»	της	
α΄	 ενότητας.	 Είναι	 χαρακτηριστικό	 το	 λεξιλόγιο	 που	 υποβάλλει	 το	 αίσθημα	 της	
μελαγχολίας:	Νοέμβρης,	Απόβροχο,	Σύννεφα,	Ζωφόροι	φύλλων	κίτρινων.		

Στη	β΄	ενότητα	υποβάλλεται	 το	συναίσθημα	της	θλίψης,	 καθώς	είναι	έντονη	η	
αίσθηση	 της	 φθοράς	 και	 της	 απώλειας	 ιδίως	 μέσα	 από	 τη	 διπλή	 επανάληψη	 της	
λέξης	 «σαρκοφάγοι».	 Στην	 γ΄	 ενότητα	 η	 θλίψη	 εντείνεται	 και	 μετατρέπεται	 σε	
συγκρατημένη	 οδύνη,	 η	 οποία	 οφείλεται	 στην	 απώλεια	 του	 αγαπημένου	
προσώπου:	«με	την	απουσία	σου	μεγάλωσες	εξάπλωσες	των	αφανών	τις	κτήσεις».		

Με	 την	 επίσκεψη	στο	θέατρο	 και	 το	 στάδιο	 (δ΄	 ενότητα)	 η	ψυχική	 κατάσταση	
της	 γυναίκας,	 διατηρώντας	 τα	 συναισθήματα	 της	 θλίψης	 για	 την	 αναπότρεπτη	
φθορά,	 εμπλουτίζεται	 με	 μια	 ειρωνική	 διάθεση	 απέναντι	 στις	 σύγχρονες	
αναβιώσεις	 αρχαίων	 παραστάσεων	 και	 αγώνων.	 Όμως	 η	 συναισθηματική	
κορύφωση	 της	 γυναίκας	 που	 αφηγείται	 παρατηρείται	 στην	 ζ΄	 και	 ιδίως	 στην	 η΄	
ενότητα.	 Η	 οδύνη	 μετατρέπεται	 σε	 δέος	 που	 υπονοείται	 μέσα	 από	 τη	
συνειδητοποίηση	 ότι	 δεν	 υπάρχουν	 πλέον	 «αρτιότητες»,	 καθώς	 όλες	 είναι	
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«σπασμένες»,	 δηλαδή	 ο	 άνθρωπος	 παραμένει	 αβοήθητος,	 έρμαιο	 της	 φθοράς.	 Η	
παραπάνω	υπαινικτική	δήλωση	του	δέους	διασαφηνίζεται	στην	τελευταία	ενότητα	
μέσα	από	την	ανάγνωση	της	λέξης	ΕΠΤΟΗΘΗ	και	τη	διαπίστωση:	«Ακουστό	ανά	τον	
κόσμο	το	Επτοήθη».	Όλοι,	–	άρα	και	η	γυναίκα	–	αφηγήτρια	–	συνειδητοποιούν	το	
δέος.	
	

4.	 Θα	 συμφωνούσατε	 με	 την	 άποψη	 πως	 στην	 περιγραφή	 του	 αρχαίου	

θεάτρου	και	του	σταδίου	δίδεται	η	εντύπωση	μιας	κίνησης	για	να	υπογραμμιστεί	

η	ερήμωση	και	η	ακινησία;	Να	αιτιολογήσετε	την	απάντησή	σας.		

Η	 περιγραφή	 του	 αρχαίου	 θεάτρου	 επιτυγχάνεται	 στο	 ποίημα	 μέσα	 από	 την	
περιγραφή	 μιας	 ιδιότυπης	 «παράστασης»	 από	 όπου	 απουσιάζει	 η	 ανθρώπινη	
παρουσία.	Εικόνες	κίνησης	διαδέχονται	άλλες	εικόνες	ακινησίας.	Αντίστοιχα,	και	η	
περιγραφή	του	σταδίου	επιτυγχάνεται	μέσα	από	την	περιγραφή	ενός	«αγώνα»:	

ΘΕΑΤΡΟ	
Εικόνες	κίνησης	

- «Στον	κορυφαίο	ρόλο	της	η	τραγωδός	αυλαία»	(στ.	23).	
- «Ενθουσιώδους	παρακμής,	χειροκροτήματα»	(στ.	24).	
- «Μπιζάρουν	μέλισσες	και	άλλα	βομβώδη»	(στ.	25).	
- «Αιώρησης	κάνιστρα	με	φρεσκοκομμένες	πεταλούδες	ραίνουν»	(στ.	26	–	28).			

	
Εικόνες	ακινησίας	

- «Ταξιθέτριες	πέτρες	…»	(στ.	19).	
- «Στη	σειρά	των	επισήμων	κάθονται	θυμάρια»	(στ.	20).	
- «Τζαμπατζήδες	θεατρόφιλοι	βράχοι	τριγύρω	κρέμονται	…»	(στ.	21).	
	
ΣΤΑΔΙΟ	
Εικόνες	κίνησης	

- «…	εξακοντίζονται	ιαχές»	(στ.	29).	
- «κύκλοι	δρομείς	επευφημούνται»	(στ.	30).	
- «νικητής	ανακηρύσσεται»	(στ.	31).	
Με	 βάση	 τον	 παραπάνω	 πίνακα,	 μέσα	 στο	 ποίημα	 υπάρχουν	 κάποιες	 εικόνες	

ακινησίας,	αλλά	ταυτόχρονα	περισσότερες	εικόνες	κίνησης	–	δράσης,	η	οποία	όμως	
είναι	στην	ουσία	ανύπαρκτη,	καθώς	ο	μόνος	που	χειροκροτεί	είναι	η	«παρακμή»,	ο	
μόνος	 που	 μπιζάρει	 είναι	 οι	 «μέλισσες	 και	 άλλα	 βομβώδη»,	 και	 η	 μόνη	
πρωταγωνίστρια	είναι	η	«ερμηνεία»	μας,	δηλαδή	η	άποψη	του	θεατή	–	επισκέπτη	
του	χώρου.	Το	ίδιο	ακριβώς	αφορά	και	το	στάδιο.	Στη	θέση	των	αθλητών	–	δρομέων	
δεν	υπάρχουν	παρά	μόνο	«κύκλοι»,	δηλαδή	το	κενό,	μέσα	στο	οποίο	διεξάγεται	μια	
φανταστική	 δράση	 που	 στην	 ουσία	 είναι	 ένα	 διανοητικό	 παιχνίδι	 με	 σκοπό	 να	
υπογραμμιστεί	η	ανθρώπινη	απουσία	σε	χώρους	όπου	άλλοτε	έσφυζε	η	ζωή	και	η	
δράση.	Επομένως,	η	ιδιότυπη	«παράσταση»	από	τη	μια	και	οι	φανταστικοί	αγώνες	
από	την	άλλη,	που	«διεξάγονται»	στο	κενό,	υπογραμμίζουν	την	τωρινή	ερήμωση	και	
ακινησία	 του	 χώρου,	 ο	 οποίος	 κάποτε	 διέθετε	 τόση	 λαμπρότητα	 και	 τώρα	
αποτελούν	μια	επιπλέον	επιβεβαίωση	της	φθοράς.	
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ΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ:		

	
Να	 διαβάσετε	 το	 ποίημα	 «Δελφική	 εορτή»	 του	 Κώστα	 Καρυωτάκη	 και	 να	

αναζητήσετε	κοινά	στοιχεία	με	το	ποίημα	«Γας	Ομφαλός»	της	Δημουλά.		

Το	 ποίημα	 Δελφική	 εορτή	 του	 Καρυωτάκη	 έχει	 ως	 αφετηρία	 έμπνευσης	 τις	
δελφικές	γιορτές	που	διοργανώθηκαν	το	1927	για	πρώτη	φορά	στους	Δελφούς	από	
τον	ποιητή	Άγγελο	Σικελιανό	και	 την	 τότε	σύζυγό	 του,	αμερικανίδα	Εύα	Πάλμερ	–	
Σικελιανού	ως	πραγμάτωση	της	περίφημης	Δελφικής	Ιδέας,	ενός	ιδανικού	το	οποίο	
είχα	προβάλει	παγκοσμίως	ο	 Σικελιανός.	Οι	 γιορτές	–	που	επαναλήφθηκαν	 και	 το	
1930	 –	 διεξήχθησαν	 με	 ιδιαίτερη	 λαμπρότητα	 και	 προσέλκυσαν	 πλήθη	 θεατών,	
Ελλήνων	 και	 ξένων.	 Εκτός	 από	 αθλητικούς	 αγώνες	 και	 άλλες	 εκδηλώσεις,	 δόθηκε	
στο	 θέατρο	 των	 Δελφών	 παράσταση	 της	 τραγωδίας	 του	 Αισχύλου	 Προμηθέας	
Δεσμώτης,	η	οποία	σημείωσε	μεγάλη	επιτυχία.	Ο	Καρυωτάκης	παρακολούθησε	την	
παράσταση.	 Έγραψε	 μάλιστα	 και	 μια	 ανταπόκριση	 που	 δημοσιεύθηκε	 στην	
Αλεξανδρινή	Τέχνη,	Α΄,	 τεύχος	9,	Αύγουστος	1927.	Όπως	φαίνεται	από	 το	κείμενο	
της	 ανταπόκρισης,	 παρά	 το	 γενικά	 διθυραμβικό	 της	 χαρακτήρα,	 υπάρχουν	 και	
σημεία	αμφισβήτησης.	Αυτά	ακριβώς	τα	σημεία	μαζί	με	μια	γενικότερη	αποτίμηση	
της	χρησιμότητας	και	σκοπιμότητας	τέτοιων	εκδηλώσεων	εκφράζονται	στο	ποίημα	
Δελφική	εορτή.		

Το	 ποίημα	 αποτελείται	 από	 οκτώ	 στίχους	 οι	 οποίοι	 ομοιοκαταληκτούν	
ζευγαρωτά	(ΑΑ	–	ΒΒ	–	ΓΓ	–	ΔΔ)	και	χωρίζεται	με	βάση	το	περιεχόμενό	του	σε	τρεις	
ενότητες·	α΄	ενότητα:	στίχοι	1	–	2,	β΄	ενότητα:	στίχοι	3	–	5	και	γ΄	ενότητα:	στίχοι	6	–	
8.	Στην	πρώτη	–	εισαγωγική	ενότητα	παρουσιάζεται	το	γεγονός	της	δελφικής	εορτής	
ως	αναμέτρηση	με	 το	αρχαίο	πνεύμα	 (δύο	Ελλάδες:	 η	αρχαία	 και	η	σύγχρονη).	Η	
λέξη	«πάλι»	του	δεύτερου	στίχου,	που	αναφέρεται	στην	αναβίωση	των	εορτών,	σε	
συνδυασμό	με	τη	φράση	«εξύπνησε	την	ηχώ	των	Φαιδριάδων»	υπονοεί	τους	αιώνες	
σιωπής	ανάμεσα	στις	αρχαίες	γιορτές	και	τη	σύγχρονη	του	ποιητή	αναβίωσή	τους.	

Στη	 δεύτερη	 ενότητα	 είναι	 έντονο	 το	 ειρωνικό	 –	 σαρκαστικό	 στοιχείο,	 καθώς	
ανάμεσα	στους	στίχους	2	και	3	υπάρχει	τεράστια	απόσταση:	Αισχύλος	VS	Lorgnons,	
Kodaks,	operateurs.	

Ο	ποιητής	αναφέρεται	στην	επιφανειακή	πρόσληψη	της	τραγωδίας	από	το	κοινό	
και	στη	γραφικότητα	που	δημιούργησε	όλη	αυτή	η	δημοσιογραφική	κάλυψη,	που	
στο	 βάθος	 παρέμεινε	 ξένη	 προς	 το	 βαθύτερο	 νόημα	 του	 αισχυλικού	 δράματος.	
Βέβαια	 σε	 κάποιες	 στιγμές	 το	 ετερόκλητο	 πλήθος	 των	 θεατών	 («τ’	 απίθανα	 αυτά	
πλήθη»)	έφτασε	σε	μια	κορύφωση	συγκίνησης	(«ένας	λυγμός»),	όμως	επρόκειτο	για	
μια	 στιγμιαία,	 σχεδόν	 ανακλαστική	 αντίδραση.	 Όπως	 γίνεται	 φανερό	 στην	 γ΄	
ενότητα,	 μετά	 το	 τέλος	 της	 παράστασης	 διαλύθηκε	 όχι	 μόνο	 το	 συγκεντρωμένο	
πλήθος	 αλλά	 και	 τα	 αισθήματα	 που	 το	 καλλιτεχνικό	 γεγονός	 προσωρινά	
δημιούργησε,	 για	 να	 επανέλθει	 η	 ηρεμία,	 η	 σιγή	 και	 η	 ακινησία	 του	 φυσικού	
τοπίου,	 την	 οποία	 μόνο	 «φυσικοί»	 ήχοι	 ταράζουν:	 «Κάποιος	 γυπαετός	 έσχισε	 τον	
αιθέρα».	

Με	την	τελευταία	αυτή	εικόνα	το	ποίημα	επανέρχεται	κυκλικά	στην	α΄	ενότητα	
και	υπαινίσσεται	την	υπόθεση	της	τραγωδίας:	ο	γυπαετός	δεν	είναι	στοιχείο	μόνο	
του	φυσικού	περιβάλλοντος	των	Δελφών	αλλά	και	στοιχείο	από	την	«υπόθεση»	του	
Προμηθέα	Δεσμώτη.	Ας	μην	ξεχνάμε	ότι	ο	ήρωας	τιμωρήθηκε	από	τους	θεούς	για	
την	 προσφορά	 της	 φωτιάς	 στους	 ανθρώπους	 με	 το	 δέσιμό	 του	 στο	 βράχο	 του	
Καυκάσου,	όπου	οι	γυπαετοί	έρχονταν	και	κατέτρωγαν	το	συκώτι	του.	Επομένως	–	
για	να	επανέλθουμε	στο	ποίημα	του	Καρυωτάκη	–	με	το	τέλος	της	παράστασης	οι	



 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 281	

γυπαετοί	–	δυνάμεις	 του	κακού	όχι	μόνο	δεν	εκδιώκονται	αλλά	μένουν	μοναδικοί	
κυρίαρχοι	 του	 χώρου	 κι	 έτσι	 υπαινίσσονται	 ειρωνικά	 τη	 ματαιότητα	 τέτοιων	
εκδηλώσεων	 αλλά	 και	 την	 απουσία	 οποιασδήποτε	 ανταμοιβής	 για	 κάθε	 είδους	
ευεργέτες	(όπως	ο	Προμηθέας).	

Τα	 κοινά	στοιχεία	 του	ποιήματος	 της	Δημουλά	 Γας	Ομφαλός	 με	 το	παραπάνω	
ποίημα	 του	 Καρυωτάκη	 υπάρχουν	 στην	 δ΄	 ενότητα	 και	 ιδίως	 στο	 σημείο	 που	
αναφέρεται	στην	επίσκεψη	της	γυναίκας	στο	αρχαίο	θέατρο	(στ.	19	–	28).	Παρά	το	
γεγονός	 ότι	 ο	 Καρυωτάκης	 αναφέρεται	 σε	 μια	 πραγματική	 παράσταση	 και	 η	
Δημουλά	σε	μια	φανταστική,	είναι	κοινό	και	στα	δύο	ποιήματα	το	ειρωνικό	πνεύμα	
με	 το	 οποίο	 αντιμετωπίζονται	 οι	 αναβιώσεις	 αρχαίων	 παραστάσεων	 και	 η	
βεβαιότητα	 ότι	 τίποτε	 πια	 δεν	 μπορεί	 να	 αντικαταστήσει	 τη	 φθορά	 του	 αρχαίου	
κόσμου.	 Και	 κάτι	 ακόμη:	 η	 φθορά	 είναι	 η	 αναπότρεπτη	 μοίρα	 όλων	 των	
ανθρώπινων	 εκδηλώσεων.	 Πέρα	 όμως	 από	 το	 αίσθημα	 της	 φθοράς	 και	 της	
ματαιότητας,	η	Δημουλά,	όπως	και	ο	Καρυωτάκης,	κριτικάρει	–	σ’	ένα	άλλο	επίπεδο	
–	 όλες	 γενικά	 τις	 αναβιώσεις	 αρχαίων	 τραγωδιών,	 στις	 οποίες	 οι	 διάφοροι	
υπεύθυνοι	 ενδιαφέρονται	 περισσότερο	 για	 «δημόσιες	 σχέσεις»:	 ανταπόδοση	
υποχρεώσεων	 αλλά	 και	 «ευγενική»,	 κακεντρεχή	 κριτική	 («βομβώδη	 μελιστάλακτα	
κεντριά»),	 επιβολή	 προσωπικών	 απόψεων	 –	 ερμηνειών	 («ραίνουν	 την	
πρωταγωνίστρια	ερμηνεία	μας»),	αδιαφορία	για	 το	αληθινό	νόημα	 της	 τραγωδίας	
και	γενικότερα	του	αρχαίου	πνεύματος.	

Και	στα	δύο	ποιήματα	το	μήνυμα	είναι	ότι	οι	ποικίλες	αναβιώσεις	του	αρχαίου	
πνεύματος	 αποτελούν	 μάταιες	 ή	 φανταστικές	 προσπάθειες,	 καθώς	 ο	 αρχαίος	
κόσμος	έχει	περάσει	οριστικά	στο	χώρο	της	φθοράς.		

Επομένως,	 μοίρα	 των	 δημιουργημάτων	 του	 ανθρώπινου	 πνεύματος,	 όπως	 και	
των	ένδοξων	ιστορικών	προσώπων,	είναι	η	λήθη.		

	
Μ Ε ΡΟ Σ 	 Δ Ε ΚΑ ΤΟ 	 Π ΕΜΠΤΟ 	

Γ ι ώ ρ γ ο ς 	 Ι ω ά ν ν ο υ 	 – 	 Π ε ζ ο γ ρ αφήμα τ α 	
	

 

Α. Βιογραφικά	στοιχεία:	
Τα	παιδικά	χρόνια.	Εγκύκλιες	σπουδές	και	σχολαρχείο.	

Ο	Γιώργος	Ιωάννου	γεννήθηκε	στη	Θεσσαλονίκη	στις	20	Νοεμβρίου	του	1927.	Το	
πραγματικό	του	επίθετο	ήταν	Σορολόπης.	Το	όνομα	αυτό	προκαλούσε	κοροϊδευτικά	
σχόλια,	 γι'	 αυτό	 και	 αναγκάστηκε,	 το	 1955,	 με	 δικαστική	 πράξη	 να	 το	 αλλάξει.	 Οι	
γονείς	του	κατάγονταν	από	την	Ανατολική	Θράκη.	Ο	πατέρας	του	Ιωάννης	κατέφυγε	
στη	 Θεσσαλονίκη	 από	 τη	 Ραιδεστό	 της	 Προποντίδας	 και	 προερχόταν	 από	 αστική	
οικογένεια,	 ενώ	 η	 μητέρα	 του	 Αθανασία	 είχε	 αγροτική	 καταγωγή	 και	 πατρίδα	 της	
ήταν	η	Κεσσάνη	της	Ανατολικής	Θράκης.	

Ο	 Γιώργος	 ήταν	 το	 μεγαλύτερο	 παιδί	 της	 οικογένειας.	 Μετά	 από	 αυτόν	
γεννήθηκαν	 η	 Δήμητρα,	 ο	 Χριστόδουλος	 και	 ο	 Θεόδωρος.	 Οι	 οικονομικές	 δυ-
νατότητες	 της	οικογένειας	ήταν	πολύ	περιορισμένες.	Πρόσφυγες	οι	γονείς	 του	στη	
Θεσσαλονίκη,	καταδυνάστευαν	τη	ζωή	τους	ο	καημός	της	προσφυγιάς	και	η	ανέχεια.	
Ο	 ίδιος	 αναφέρει	 για	 την	 τάξη	 στην	 οποία	 ανήκε:	 «Οικονομικά	 είμαι	 προλετάριος	
100%	 και	 αναντάμ	 παπαντάμ,	 δεν	 έχουμε	 τίποτα,	 αυτά	 μόνο	 που	 βλέπετε	 [...].	
Είμαστε	της	εργατικής	τάξης,	όχι	της	εξαθλιωμένης,	αλλά	της	πλέον	φτωχικής...».	Οι	
σκληρές	συνθήκες	 ζωής	δεν	απομάκρυναν	 την	οικογένεια	από	 τα	θρησκευτικά	 της	
καθήκοντα	και	 τον	παραδοσιακό	 τρόπο	 ζωής.	Η	πίστη	 τους	απάλυνε	 το	μόχθο	 της	
καθημερινής	 βιοπάλης	 και	 οι	 παραδόσεις	 διατηρούσαν	 ζωντανούς	 τους	 δεσμούς	
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τους	 με	 τις	 χαμένες	 πατρίδες.	 Το	 οικογενειακό	 περιβάλλον,	 με	 τις	 αυστηρές	 πα-
ραδοσιακές	αρχές,	καταπίεζε	σε	όλη	την	παιδική	και	εφηβική	ηλικία	το	συγγραφέα	
και	πολλές	φορές	ένιωσε	την	ανάγκη	να	απομακρυνθεί	από	την	πατρική	εστία.	Αλλά	
η	ανάγκη	 του	 για	 σταθερά	σημεία	αναφοράς	 και	 η	 ασφάλεια	που	 του	παρείχε	 το	
οικογενειακό	 περιβάλλον	 διατήρησαν	 τη	 σχέση	 του	 με	 την	 οικογένεια,	 σχέση	 που	
επέδρασε	καθοριστικά	στη	διαμόρφωση	της	προσωπικότητάς	του	και	στο	ποιητικό	
και	συγγραφικό	του	έργο.	

Παράλληλα	 με	 την	 επίδραση	 της	 οικογένειας,	 δέχτηκε	 και	 την	 επίδραση	 του	
κοινωνικού	 περιβάλλοντος,	 και	 ιδιαίτερα	 της	 ιδιας	 της	 θεσσαλονίκης,	 οι	
προσφυγικές	γειτονιές	ζούσαν	κάτω	από	τους	δικούς	τους	ρυθμούς	με	τα	δικά	τους	
ήθη	και	έθιμα.	0	τρόπος	που	αντιμετώπιζαν	την	πραγματικότητα,	η	καθημερινότητά	
τους,	 η	 αίσθηση	 ότι	 είναι	 ξένοι	 στην	 ίδια	 τους	 την	 πατρίδα	 τους	 ανάγκασαν	 να	
δημιουργήσουν	ένα	προστατευτικό	τείχος	γύρω	τους	και	να	βιώνουν	τα	γεγονότα	με	
ένα	 δικό	 τους	 τρόπο.	 0	 Ιωάννου	 βίωσε	 τον	 πόνο	 της	 προσφυγιάς	 και	 άκουγε	 τον	
ξεχωριστό	χτύπο	της	καρδιάς	των	συμπατριωτών	του,	που	αναπολούσαν	τις	εστίες	
τους.	Σε	αυτές	τις	γειτονιές	ζούσαν	και	Εβραίοι.	Στη	διάρκεια	της	Κατοχής,	ο	Ιωάννου	
θα	γίνει	κοινωνός	της	εξόντωσής	τους	από	τους	Γερμανούς.	Το	γεγονός	αυτό	όχι	μό-
νο	θα	τον	συγκλονίσει	αλλά	και	θα	τον	ακολουθεί	σε	ολόκληρη	τη	ζωή	του.	

Τα	ιστορικά	γεγονότα	που	ακολούθησαν	σημάδεψαν	πολύ	νωρίς	την	ευαίσθητη	
εφηβική	ψυχή	του.	Το	1940	ο	Ιωάννου	ήταν	μόλις	δεκατριών	χρονών,	σε	μία	ηλικία	
που	όλα	γύρω	του	φάνταζαν	πρωτόγνωρα	και	προσπαθούσε	να	αυτοπροσδιοριστεί	
μέσα	 σε	 έναν	 κόσμο	 που	 άλλαζε	 με	 γρήγορους	 ρυθμούς	 και	 που	 κανένας	 δεν	
μπορούσε	να	διανοηθεί	τις	τραγικές	συνέπειες	που	θα	ακολουθούσαν.	Το	Νοέμβριο	
του	1940,	ο	συγγραφέας	μαζί	με	τα	αδέλφια	του	και	τη	γιαγιά	του	κατέφυγαν	στα	
Πετροκέρασα	 Χαλκιδικής,	 γιατί	 στη	 Θεσσαλονίκη	 κινδύνευε	 η	 ζωή	 τους	 από	 τους	
συνεχείς	 βομβαρδισμούς.	 Στη	 συνέχεια	 πήγαν	 στην	 Αθήνα,	 όπου	 έμειναν	 για	
μερικούς	μήνες,	και	κατόπιν	επέστρεψαν	στη	Θεσσαλονίκη.	

Τα	χρόνια	της	Κατοχής	κατέφευγε	στα	συσσίτια	των	κατηχητικών	σχολείων,	για	
να	 αντιμετωπίσει	 την	 πείνα,	 που	 μάστιζε	 	 ιδιαίτερα	 τα	 λαϊκά	 στρώματα.	 Στο	
«Κατοχικό	ημερολόγιό»	του	αναφέρει	καθημερινά	το	περιεχόμενο	του	συσσιτίου:	

Πέμπτη	9	Δεκεμβρίου	1943	
Ο	 καιρός	 είναι	 συννεφιασμένος.	 Έφαγα	 κριθαράκι	 άνευ	 ελαίου.	 Το	 απόγευμα	

πήγα	στο	Κατηχητικόν	σχολείον...	
Παρασκευή	10	Δεκεμβρίου	1943		
Συννεφιά.	Έφαγα	ρεβύθια	νερόβραστα...	
Σάββατον	11	Δεκεμβρίου	1943	

Σχεδόν	 συννεφιά.	 Έφαγα	 μακαρόνια	 νερόβραστα.	 Μόλις	 έφυγα	 από	 το	 συσσίτιο,	
φώναξαν	οι	σειρήνες,	τίποτα	περισσότερον...	

Το	ημερολόγιο	μας	ενημερώνει	 και	 για	 την	ένταξή	 του	στη	 χριστιανική	κίνηση	
της	«Ζωής».	Συμμετέχει	στις	εκδηλώσεις	της,	γράφεται	στο	κατηχητικό	και	πηγαίνει	
στις	 λειτουργίες.	 Γίνεται	 μέλος	 της	 «Αδελφοσύνης»,	 μαθητικής	 και	 σπουδαστικής	
οργάνωσης	της	«Ζωής»,	και,	όπως	φαίνεται	από	το	έργο	του,	η	συμμετοχή	του	αυτή	
επηρέασε	τη	ζωή	του	και	τη	συγγραφική	του	δραστηριότητα.	Λίγα	χρόνια	αργότερα,	
κατά	τη	διάρκεια	του	Εμφυλίου	πολέμου	και	ενώ	φοιτά	στη	Φιλοσοφική	Σχολή	της	
Θεσσαλονίκης,	 θα	 αποστασιοποιηθεί	 από	 τη	 χριστιανική	 κίνηση,	 γιατί	 θα	
διαφωνήσει	 με	 την	 αρνητική	 στάση	 της	 στα	 γεγονότα	 του	 Εμφυλίου.	 Ο	 Ιωάννου	
θαυμάζει	τους	ανθρώπους	της	Αντίστασης	και	αναφέρεται	συχνά	στον	αγώνα	τους	
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ενάντια	 στο	 Γερμανό	 κατακτητή,	 θεωρώντας	 σημαντική	 την	 προσφορά	 τους	 σ'	
αυτόν.	

Η	Κατοχή	δεν	ήταν	για	τον	Ιωάννου	μόνο	αγώνας	για	επιβίωση.	Όπως	φαίνεται	
από	 το	 ημερολόγιό	 του,	 θεωρεί	 τα	 χρόνια	 αυτά	 υπεύθυνα	 για	 την	 μετέπειτα	
διαμόρφωση	 της	 ελληνικής	 κοινωνίας,	 καθοριστικά	 για	 την	 ιστορία	 της	 νεότερης	
Ελλάδας	αλλά	και	για	την	προσωπική	του	εξέλιξη.	

Σάββατο	1	Ιανουαρίου	1944	
Ο	ουρανός	 είναι	συννεφιασμένος	 και	ψιχαλίζει	αραιά.	 Σήμερον	είναι	η	πρώτη	

ημέρα	 του	 έτους	 1944.	 Πάει	 πλέον	 ο	 παλιός	 ο	 χρόνος,	 το	 1943,	 το	 οποίον	 άφησε	
μέσα	στην	καρδιά	πληγές	αθεράπευτες,	διχόνοιες	φοβερές,	υπερηφάνειες,	μίση,	και	
όλα	τα	κακά.		

Πρέπει	τώρα	που	είναι	ακόμη	καιρός,	τώρα	που	είναι	η	πρώτη	ημέρα	του	1944,	
«Να	γίνω	καινούργιος	άνθρωπος».	Να	αφήσω	κατά	μέρος	τα	μίση	και	τις	διχόνοιες;	
Και	 να	 ακολουθήσω	 τον	 καλό	 αλλά	 πλήρη	 εμποδίων	 δρόμο	 που	 οδηγεί	 στην	
αιωνιότητα.		

Θα	καταβάλω	προσπάθειες	επί	προσπαθειών	για	να	μπορέσω	να	επιτύχω	
τον	σκοπόν	μου...	

Το	1947	τελειώνει	 το	3ο	Γυμνάσιο	Αρρένων	στη	Θεσσαλονίκη	και	συνεχίζει	 τις	
σπουδές	 του	 στο	 Ιστορικό	 τμήμα	 της	 Φιλοσοφικής	 Σχολής	 του	 Πανεπιστημίου	
Θεσσαλονίκης.	 Στη	 διάρκεια	 της	 φοίτησής	 του	 γνωρίζει	 το	 έργο	 των	 ποιητών	 μας	
Καβάφη	 και	 Σεφέρη,	 καθώς	 και	 το	 έργο	 ξένων	 ποιητών	 (π.χ.	 Έλιοτ).	 Επίσης,	
παρακολουθεί	 τις	παραδόσεις	φωτισμένων	δασκάλων	 της	εποχής,	 του	 Ι.Θ.Κακριδή	
και	του	Μιχαήλ	Λάσκαρη,	καθηγητή	της	Ιστορίας	των	Μέσων	και	Νεότερων	χρόνων.	
Στο	Πανεπιστήμιο	έχει,	λοιπόν,	την	ευκαιρία	να	συνεχίσει	το	διάβασμα	λογοτεχνικών	
έργων	 με	 τον	 ίδιο	 ζήλο	 που	 είχε	 επιδείξει	 για	 την	 ανάγνωση	 βιβλίων	 από	 τα	
μαθητικά	 του	 χρόνια.	 Επίσης,	 παρακολουθεί	 τα	 γεγονότα	 της	 επικαιρότητας	 με	
ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	και	διαβάζει	εφημερίδες	καθημερινά,	για	να	είναι	σε	θέση	να	
κρίνει	και	να	σχολιάζει	ό,τι	σημαντικό	συνέβαινε.	

Το	 1950	 αποφοιτά	 από	 τη	 Φιλοσοφική	 Σχολή	 και	 τον	 Ιανουάριο	 του	 1951	
στρατεύεται	και	υπηρετεί	μέχρι	το	Μάιο	του	1953.	Από	τότε	και	μέχρι	το	θάνατό	του	
εργάζεται	ως	εκπαιδευτικός	σε	διάφορα	σχολεία	της	Ελλάδας.	Ξεκινά	τη	θητεία	του	
ως	καθηγητής	φιλόλογος	στο	ιδιωτικό	σχολείο	του	Γιδά	στην	Αλεξάνδρεια	Ημαθίας	
και	την	ίδια	χρονιά	τυπώνει	το	πρώτο	τουβιβλίο,	Ηλιοτρόπια.	Πρόκειται	για	συλλογή	
έντεκα	 ποιημάτων.	 Στη	 συνέχεια	 υπηρετεί	 σε	 ιδιωτικά	 σχολεία	 των	 Τρικάλων,	 της	
Λάρισας	 και	 της	Αθήνας.	 Τον	Αύγουστο	 του	1954	διορίζεται	ως	βοηθός	στην	 έδρα	
της	Αρχαίας	 Ιστορίας	 της	Φιλοσοφικής	 Σχολής	Θεσσαλονίκης,	 θέση	από	 την	οποία	
παραιτείται	το	Σεπτέμβριο	του	1955.	Το	1956	διδάσκει	για	ένα	χρόνο	στο	Κολλέγιο	
Αθηνών	 και	 μετά	 επιστρέφει	 και	 πάλι	 στη	 Θεσσαλονίκη.	 Το	 1958	 εκδίδεται	 για	
πρώτη	φορά	το	λογοτεχνικό	περιοδικό	Διαγώνιος,	με	το	οποίο	συνεργάζεται	μέχρι	το	
1965.	 Το	 Σεπτέμβριο	 του	 1960	 διορίζεται	 στο	 δημόσιο	 και	 υπηρετεί	 αρχικά	 στο	
Καστρί	 Κυνουρίας.	 Στο	 έργο	 του	 σχολιάζει	 θετικά	 την	 εργασία	 στη	 δημόσια	
εκπαίδευση	συγκριτικά	με	 την	εργασία	στην	 ιδιωτική,	 χωρίς	ωστόσο	να	αποσιωπά	
τα	κακώς	κείμενα	της	δημόσιας	εκπαίδευσης.	

Το	1961	είναι	σημαδιακή	χρονιά	για	τη	συγγραφική	εξέλιξη	του	Ιωάννου.	Αρχίζει	
να	 ασχολείται	 με	 τη	 συγγραφή	 πεζογραφημάτων	 και	 παρουσιάζει	 τα	 πρώτα	 πεζά	
έργα	 του	 («Οι	 Κότες».	 «Τα	 Λαϊκά	 σινεμά»	 κ.ά.).	 Την	 ίδια	 χρονιά	 αποσπάται	 στη	
Βεγγάζη	της	Λιβύης,	όπου	υπηρετεί	στο	εκεί	νεοϊδρυθέν	Ελληνικό	Γυμνάσιο	μέχρι	το	
1963.	 Η	 επιστροφή	 του	 στο	 Καστρί	 Κυνουρίας	 σημαίνει	 και	 την	 αρχή	 νέων	



 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 284	

δραστηριοτήτων	 στον	 τομέα	 των	 γραμμάτων	 και	 του	 πολιτισμού.	Με	 τη	 φιλότιμη	
βοήθεια	 των	 μαθητών	 του,	 συγκέντρωσε	 δημοτικά	 τραγούδια	 της	 περιοχής,	 τα	
οποία	τύπωσε	με	τον	τίτλο	Δημοτικά	τραγούδια	της	Κυνουρίας.	

Ο	 θάνατος	 του	 μικρότερου	 αδελφού	 του,	 το	 1964,	 του	 δημιουργεί	 αφόρητη	
θλίψη.	Λίγες	μέρες	αργότερα	κυκλοφορεί	το	πρώτο	βιβλίο	του	με	πεζά	κείμενα,	Για	
ένα	 φιλότιμο,	 και	 την	 ίδια	 χρονιά	 μετατίθεται	 στο	 γυμνάσιο	 Κασσάνδρας	 στη	
Χαλκιδική.	Το	1971	υπηρετεί	σε	γυμνάσιο	της	Αθήνας	και	στη	συνέχεια	αποσπάται	
στο	 Υπουργείο	 Παιδείας.	 Μετά	 τη	 μεταπολίτευση	 συμμετέχει	 ως	 μέλος	 της	
επιτροπής	που	συνέταξε	το	Ανθολόγιο	για	τα	παιδιά	του	δημοτικού	και	είναι	αυτός	
που	επέλεξε	τα	περισσότερα	νεοελληνικά	λογοτεχνικά	έργα	τα	οποία	συγκρότησαν,	
το	 1975,	 το	 βιβλίο	 Νεοελληνικά	 αναγνώσματα,	 για	 τη	 μέση	 εκπαίδευση.	 Επίσης,	
συμμετέχει	ως	βασικός	συνεργάτης	στο	μαθητικό	περιοδικό	Ελεύθερη	Γενιά	(1976-
1981),	 το	οποίο	 εκδίδει	 το	 Υπουργείο	Παιδείας.	 Σημαντική	 είναι	 και	 η	 έκδοση	 του	
περιοδικού	πνευματικής	ζωής,	Φυλλάδιο,	το	1978,	του	οποίου	κυκλοφόρησαν	μόνο	
πέντε	τεύχη.	Στο	περιοδικό	αυτό	υπήρχαν	Λογοτεχνικά	θεματα,	σχόλια	και	κριτικές	
που	 χαρακτηρίζονται	 ως	 ιδιαίτερα	 μαχητικές.	 Το	 1979	 γίνεται	 γυμνασιάρχης	 στο	
Καρλόβασι	 Σάμου,	 όπου	 τελικά	 δεν	 υπηρετεί,	 γιατί	 αποσπάται	 και	 πάλι	 στο	
Υπουργείο	Παιδείας.	

Το	 1980	 η	 πεζογραφική	 του	 προσφορά	 επιβραβεύεται	 με	 το	 κρατικό	 βραβείο	
πεζογραφίας	για	το	έργο	του	το	Δικό	μας	αίμα.	Εκείνη	τη	χρονιά	ένα	ατύχημα,	τον	
χτύπησε	αυτοκίνητο,	τον	καθηλώνει	για	αρκετό	καιρό	στο	κρεβάτι	του	νοσοκομείου	
ΚΑΤ.	

Το	 1985	 μία	 απλή	 εγγείριση	 προστάτη	 απέβη	 μοιραία.	 Πέθανε	 στις	 16	
Φεβρουαρίου	 από	 μετεγχειριτική	 σηψαιμία	 σε	 ηλικία	 μόλις	 58	 χρονών,	 χωρίς	 να	
προλάβει	 να	 ολοκληρώσει	 το	 σημαντικό	 έργο	 που	 είχε	 αρχίσει.	 Κηδεύτηκε	 στη	
Θεσσαλονίκη,	σε	τάφο	που	παραχώρησε	τιμητικά	για	την	πνευματική	του	προσφορά	
ο	Δήμος	Θεσσαλονίκης.	

	
Β.	Το	έργο	του:	

Περίοδοι,	χαρακτηριστικά	του	έργου	του	και	επιδράσεις:	

Περίοδοι	του	έργου	του:	

Ο	 Γιώργος	 Ιωάννου	 αφιέρωσε	 τη	 ζωή	 του	 στη	 λογοτεχνία.	 Η	 τριαντάχρονη	
λογοτεχνική	του	δραστηριότητα	μας	πρόσφερε	ένα	έργο	πλούσιο	σε	βιώματα	μίας	
εποχής	 που	 άφησε	 ανεξίτηλα	 τα	 σημάδια	 της	 στην	ψυχή	 του	 ελληνικού	 λαού.	 Το	
έργο	 του	 αποτελείται	 από	 δεκαπέντε	 λογοτεχνικά	 βιβλία,	 φιλολογικές	 και	
λαογραφικές	 εργασίες,	 χρονογραφήματα	 και	 ποιήματα.	 Κατατάσσεται	 από	 τους	
κριτικούς	 της	 λογοτεχνίας	 στην	 πρώτη	 μεταπολεμική	 γενιά,	 αν	 και	 το	 έργο	 του	
τοποθετείται	στη	δεύτερη.	

Παρουσιάστηκε	 στα	 γράμματα	 το	 1954	 με	 την	 ποιητική	 του	 συλλογή	 Η-
λιοτρόπια.	Η	πρώτη	δεκαετία	της	θητείας	του	στη	λογοτεχνία	είναι	αφιερωμένη	στην	
ποίηση.	 Πρόκειται	 για	 χρόνια	 γόνιμα	 σε	 αναζητήσεις	 και	 προσπάθεια	
αυτοπροσδιορισμού.	

Η	 δεύτερη	 δεκαετία	 (1964-1974)	 είναι	 αφιερωμένη	 στην	 πεζογραφία.	 Ανα-
καλύπτει	τρόπους	έκφρασης,	με	τους	οποίους	αποδίδει	όσα	κατέγραψε	η	μνήμη	του	
και	όσα	αποτελούν	προσωπικά	του	βιώματα.	

Η	τρίτη	περίοδος	(1975-1984)	της	συγγραφικής	του	δραστηριότητας	θεωρείται	η	
πλουσιότερη	σε	έκδοση	έργων	αλλά	και	σε	άλλες	δραστηριότητες.	Εκδίδονται	εννέα	
βιβλία	με	πεζογραφήματα,	πολλές	φιλολογικές	μελέτες,	αρκετές	μεταφράσεις,	ενώ	
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παράλληλα	 κάνει	 αισθητή	 την	 παρουσία	 του	 συμμετέχοντας	 σε	 ποικίλες	
εκδηλώσεις.	
	
Χαρακτηριστικά	στοιχεία	έργου	του:	

Ο	Γιώργος	 Ιωάννου	πρωτοεμφανίστηκε	στα	 γράμματα	ως	ποιητής.	Με	 τις	δύο	
ποιητικές	συλλογές	του,	Ηλιοτρόπια	και	Τα	Χίλια	Δέντρα,	1954	και	1963	αντίστοιχα,	
αποκάλυψε	 τις	 λογοτεχνικές	 του	 δυνατότητες.	 Αν	 και	 από	 το	 1964	 ασχολήθηκε	
κυρίως	με	την	πεζογραφία,	δε	σταμάτησε	τις	ποιητικές	του	προσπάθειες.	Εξάλλου,	
και	στο	πεζογραφικό	 του	έργο	υπάρχει	έντονα	το	ποιητικό	στοιχείο,	που	μαρτυρεί	
την	αγάπη	του	για	τον	ποιητικό	λόγο.	

Η	 απόφασή	 του	 να	 στραφεί	 στον	 πεζό	 λόγο	 οφείλεται	 κυρίως	 στην	 αμηχανία	
που	 ένιωθε	 όταν	 προσπαθούσε	 να	 εκφράσει	 ποιητικά	 τον	 εσωτερικό	 του	 κόσμο.	
Γεγονότα,	 περιστατικά,	 χιλιάδες	 παραστάσεις,	 εκατοντάδες	 φωνές	 τον	 πίεζαν	
ασφυκτικά	 ζητώντας	 να	 εξωτερικευτούν.	 Ο	 συμβολικός	 και	 υπαινικτικός	 ποιητικός	
λόγος	 δεν	 μπορούσε	 να	 πει	 τα	 πράγματα	 με	 το	 όνομά	 τους,	 με	 αποτέλεσμα	 ο	
Ιωάννου	να	καταφύγει	στο	πεζογράφημα.	

Ήδη	από	το	1959	είχε	καταφύγει	στον	πεζό	λόγο,	χωρίς	ωστόσο	να	έχει	ακόμα	
λύσει	 το	πρόβλημα	 της	 επιλογής	πεζογραφικού	 είδους.	 Έτσι	 βρέθηκε	αντιμέτωπος	
με	 το	 αδιέξοδο	 που	 του	 δημιουργούσε	 ο	 παραδοσιακός	 λόγος.	 Ο	 Ιωάννου	
αναζητούσε	ένα	είδος	που	θα	κάλυπτε	όλες	τις	ανάγκες	του,	ένα	λόγο	που	θα	ήταν	
ταυτόχρονα	επιστημονικός,	λογοτεχνικός	και	δοκιμιακός.	Αναζητούσε	ένα	λόγο	που	
θα	μπορούσε	να	αποδώσει	όλα	όσα	η	μνήμη	είχε	καταγράψει,	όσα	η	φαντασία	είχε	
συλλάβει,	 όλα	 όσα	 ένιωθε	 την	 ανάγκη	 να	 εξομολογηθεί	 και	 όσα	 συνέβαιναν	
καθημερινά	μπροστά	στα	έκπληκτα	μάτια	του.	

Έτσι	 γεννήθηκε	 το	 πεζογράφημα,	 είδος	 που	 περιλαμβάνει	 πολλά	 είδη	 στους	
κόλπους	 του	 και	 αποτελεί	 πρωτοτυπία	 του	 Ιωάννου.	 Όλα	 τα	 πεζογραφήματα	
αντλούν	το	βασικό	υλικό	τους	από	τα	βιώματα	του	συγγραφέα	και	βασίζονται	στη	
μνήμη	 και	 στην	 παρατήρηση.	 Πλούσιος	 σε	 μνήμες,	 με	 ιδιαίτερη	 έφεση	 στην	
παρατήρηση	 των	 λεπτομερειών	 και	 με	 μεγάλη	 ικανότητα	 στην	 καταγραφή,	 ήταν	
έτοιμος	να	αποδώσει	βιώματα,	να	σχολιάσει	καταστάσεις	και	να	διατυπώσει	 ιδέες	
και	αξίες.	(Γνωρίζουμε	από	μαρτυρίες,	ότι	συγκέντρωνε	το	υλικό	του,	το	ταξινομούσε	
και	το	επεξεργαζόταν	μέχρι	να	πάρει	την	τελική	του	μορφή).	

Τα	βιωματικά	στοιχεία	προέρχονται	από	 τις	 εμπειρίες	 του,	από	όλα	αυτά	που	
έζησε	 στα	 δύσκολα	 χρόνια	 του	 πολέμου,	 της	 Κατοχής,	 της	 Αντίστασης	 και	 της	
μεταπολεμικής	 εποχής.	 Εμπειρίες	 και	 αυτοβιογραφικά	 στοιχεία	 μετατρέπονται	 σε	
βιώματα	 με	 τη	 βοήθεια	 της	 δημιουργικής	 φαντασίας	 και	 της	 ικανότητας	 γραφής.	
Μία	απλή	νύξη	αρκεί	για	να	θέσει	σε	λειτουργία	τους	μηχανισμούς	της	εσωτερικής	
ζωής	 του	 συγγραφέα	 και	 να	 αποδώσει	 με	 σκηνοθετική	 ακρίβεια	 το	 βιωμένο	 του	
κόσμο.	

Πολλές	 φορές	 φαίνεται	 πως	 ανασυνθέτει	 το	 υλικό	 του	 με	 σκοπό	 να	 το	 το-
ποθετήσει	 σε	 συγκεκριμένο	 χώρο	 και	 χρόνο,	 χωρίς	 ωστόσο	 να	 αποκλείει	 στοιχεία	
αυτοβιογραφικά.	 Ο	 χώρος	 δρα	 καταλυτικά	 στο	 έργο	 του	 Ιωάννου.	 Είναι	 ζωντανός	
φορέας	αναμνήσεων	και	δράσης.	Δε	λειτουργεί	ως	πλαίσιο	στατικό,	έχει	τη	δική	του	
δυναμική	και	συνδέεται	άμεσα,	τις	πιο	πολλές	φορές,	με	το	χρόνο.	Η	Θεσσαλονίκη	
είναι	 σχεδόν	 αποκλειστικά	 ο	 χώρος	 όπου	 εξελίσσονται	 οι	 μνήμες.	 Πόλη	 ζωντανή,	
πρωταγωνιστής	 στα	 τεκταινόμενα,	 απηχεί	 τον	 ψυχικό	 του	 κόσμο	 και	 συνδέεται	
άρρηκτα	με	το	εσωτερικό	του	γίγνεσθαι.	Η	Θεσσαλονίκη	παρουσιάζεται	σε	όλη	την	
ιστορική	της	πορεία	και	ο	αφηγητής	–	συγγραφέας	εκφράζει	διαρκώς	την	αγάπη	του	
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γι’	 αυτήν.	 Ιδιαίτερα	 χαρακτηριστικά	 της	 είναι	 η	 πολυπολιτισμικότητά	 της	 και	 η	
ιστορία	 της.	Η	 νοοτροπία	 των	ανθρώπων	με	 τη	διαφορετική	 καταγωγή	και	 το	δια-
φορετικό	 τρόπο	 σκέψης	 τονίζεται	 από	 τον	 αφηγητή,	 που	 συνθέτει	 το	 πολύχρωμο	
ανθρώπινο	μωσαϊκό,	σε	συνδυασμό	με	τα	ιστορικά	μνημεία,	κυρίως	τα	βυζαντινά.	Ο	
παλιός	 κόσμος,	 που	 παραδίδει	 τη	 σκυτάλη	 στο	 νέο,	 μέσα	 από	 συνεχείς	
αντιπαραθέσεις	 και	 συγκρίσεις,	 φανερώνει	 τις	 ραγδαίες	 εξελίξεις	 που	 επηρέασαν	
την	πρωτεύουσα	του	ελληνικού	βορρά.	Βλέπουμε	τον	αφηγητή	να	καταπιάνεται	με	
την	προσεκτική	σύνθεση	της	πόλης.	Περιπλανιέται	στους	δρόμους	και	στα	σοκάκια	
της,	αδράχνοντας	ό,τι	μπορεί	να	ανασυνθέσει	 την	πόλη	των	παιδικών	του	χρόνων.	
Ετσι	μας	δείχνει	την	πόλη	που	κατασκεύασαν	η	μνήμη	και	η	φαντασία	του.	

Ο	χώρος	συμπλέκεται	με	το	χρόνο.	Παρελθόν	και	παρόν	βαδίζουν	αξεδιάλυτα.	
Κάθε	 μνήμη	 και	 κάθε	 βίωμα	 αναφέρονται	 σε	 συγκεκριμένες	 χρονικές	 στιγμές,	
συνθέτουν	 έναν	 πίνακα	 χρονικό,	 ο	 οποίος	 αποκαλύπτει	 τη	 σύνδεσή	 του	 με	 τον	
ψυχισμό	 του	 αφηγητή	 –	 συγγραφέα.	 0	 χώρος	 και	 ο	 χρόνος	 υπάρχουν	 ως	
προσδιοριστικά	 στοιχεία	 παρελθόντος	 και	 παρόντος.	 Το	 παρελθόν	 δεν	 είναι	 μόνο	
ένα	χρονικό	σημείο,	είναι	στενά	συνδεδεμένο	με	τον	αφηγητή,	ο	οποίος	το	ξαναζεί	
μέσω	της	μνήμης,	και	με	τον	τρόπο	αυτό	βιώνει	συναισθήματα	του	παρελθόντος.	Ο	
χρόνος	 της	 ιστορίας	 είναι,	 τις	 περισσότερες	 φορές,	 διασπασμένος	 και	 οι	 χρονικές	
ακολουθίες	απουσιάζουν	γιατί	είναι	συγχωνευμένες	με	το	παρόν.	Έτσι	το	παρελθόν	
εσωτερικεύεται	ως	παρόν	(ποιητικό	στοιχείο)	και	ο	χρόνος	μοιάζει	πολυδιάστατος.	

Ολα	 αυτά	 τα	 αποδίδει	 στα	 πεζογραφήματά	 του	 με	 μία	 δικιά	 του	 ιδιαίτερη	
τεχνική,	 η	 οποία	 βασίζεται	 α)	 στη	 μονομερή	 ή	 μονοεστιακή	 αφήγηση,	 με	 χρήση	
πρώτου	προσώπου	και	με	εξομολογητική	διάθεση,	β)	στην	τεχνική	των	συνειρμών,	
γ)	 στο	 συγκερασμό,	 δ)	 στο	 επαναληπτικό	 στοιχείο,	 ε)	 στην	αφηγηματική	 σύμβαση	
της	προφορικότητας,	στ)	στον	εγκιβωτισμό,	ζ)	στην	κυκλική	δομή,	η)	στη	διάσπαση	
του	αφηγηματικού	θέματος,	θ)	στον	υπαινιγμό.	

Η	 μονομερής	 ή	 μονοεστιακή	 αφήγηση	 εξυπηρετεί	 τον	 εξομολογητικό	 χα-
ρακτήρα	των	πεζογραφημάτων	του	 Ιωάννου.	Πρόκειται	για	αφήγηση	με	 την	οποία	
όλα	παρουσιάζονται	μέσα	από	την	οπτική	γωνία	ενός	προσώπου.	Το	πρόσωπο	αυτό	
διατηρεί	 την	 αποκλειστικότητα	 στη	 θέαση	 του	 κόσμου.	 Τη	 μονομερή	 αφήγηση	
συμπληρώνει	τις	περισσότερες	φορές	η	αφήγηση	σε	πρώτο	πρόσωπο,	χωρίς	ωστόσο	
να	αποκλείεται	η	αφήγηση	να	είναι	και	σε	δεύτερο	ή	τρίτο	πρόσωπο.	Ο	αφηγητής	
αφηγείται	όλα	όσα	παρατηρεί	και	 τις	πιο	πολλές	φορές	συμμετέχει	στην	αφήγηση	
ως	 πρωταγωνιστής	 με	 εσωτερική	 εστίαση.	 Συμμετέχει	 περισσότερο	 στα	 δρώμενα	
όταν	 εξομολογείται	 προσωπικά	 βιώματα	 ή	 όταν	 είναι	 το	 «κέντρο»	 του	 κόσμου.	
Συμμετέχει	λιγότερο	όταν	παρατηρεί	τα	πράγματα	ως	απλός	θεατής.	

Η	 τεχνική	 του	 συνειρμού	 κυριολεκτικά	 κατακλύζει	 τα	 πεζογραφήματα	 του	
Ιωάννου.	Στην	αρχή	με	τη	χρήση	πραγματικού	υλικού,	στη	συνέχεια	με	τη	βοήθεια	
του	συνειρμού,	καθώς	επίσης	και	με	την	επίδραση	άλλων	παραγόντων,	οργανώνει	
το	 θεματικό	 υλικό	 του.	 Η	 ώθηση	 για	 να	 λειτουργήσει	 η	 τεχνική	 του	 συνειρμού	
δίνεται	 με	 ποικίλους	 τρόπους:	 α)	 από	 κάποιο	 τυχαίο	 γεγονός,	 β)	 από	 ώθηση	 την	
οποία	δημιουργεί,	 γ)	από	επίκαιρα	γεγονότα,	δ)	από	αναμνήσεις	που	φέρνει	στην	
επιφάνεια	η	μνήμη,	ε)	από	κάτι	που	σχετίζεται	με	το	χώρο.	στ)	από	ένα	αντικείμενο,	
ζ)	από	κάποια	κουβέντα,	η)	από	οτιδήποτε	υποπίπτει	στις	αισθήσεις.	Ο	συνειρμός	
πολλές	φορές	λειτουργεί	χωρίς	να	δηλώνεται	το	αφετηριακό	του	σημείο.	Η	αφήγηση	
αρχίζει	 απλά,	 κουβεντιαστά,	 και	 παραμερίζονται	 οποιεσδήποτε	 συμβάσεις	 του	
αφηγηματικού	λόγου.	
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Αλλος	τρόπος	οργάνωσης	του	αφηγηματικού	υλικού	είναι	ο	συγκερασμός.	Η	
αφήγηση	αποτελείται	από	τη	σύνθεση	πολλών	πραγμάτων	που	μεταμορφώνουν	το	
βιωματικό	 υλικό.	 Το	 υλικό	 αλλάζει,	 στοιχεία	 του	 από	 το	 ένα	 αφηγηματικό	 μέρος	
εισχωρούν	 στο	 άλλο,	 ανάλογα	 με	 το	 σκοπό	 της	 αφήγησης.	 Συχνά	 συναντάμε	
συγκερασμό	γεγονότων	που	απέχουν	χρονικά	μεταξύ	τους.	

Το	 επαναληπτικό	 στοιχείο	 εξυπηρετεί	 την	 έμφαση	 που	 θέλει	 ο	 αφηγητής	 να	
προσδώσει	 σε	 όσα	 πραγματεύεται.	 Παρατηρούμε	 επανάληψη	 ιδεών,	 οι	 οποίες	
αποκαλύπτουν	το	αδιέξοδο	της	ανθρώπινης	ύπαρξης	και	την	αναζήτηση	ταυτότητας.	
Επίσης,	όταν	ο	χρόνος	εκφοράς	του	λόγου	είναι	το	τώρα,	σαν	να	ακούμε	κάποιον	να	
μιλάει	 την	 ώρα	 που	 διαβάζουμε,	 είμαστε	 μπροστά	 στο	 φαινόμενο	 του	
επαναλαμβανόμενου	 παρόντος.	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 ο	 αφηγητής	 μιλάει	 χωρίς	 να	
προσδιορίζει	το	συγκεκριμένο	χρόνο	και	σαν	να	απευθύνεται	στον	εαυτό	του.	

Με	 την	 αφηγηματική	 σύμβαση	 της	 προφορικότητας	 ένα	 κείμενο	 παρου-
σιάζεται	 παριστάνοντας	 ότι	 δεν	 ανήκει	 στο	 γραπτό	 λόγο.	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 η	
αίσθηση	 προφορικότητας	 συνδέει	 το	 κάθε	 άτομο	 με	 την	 εκάστοτε	 κοινωνική	
εμπειρία	(π.χ.	τα	παραμύθια,	η	προφορική	ποίηση	και	το	έπος).	

Δύο	 είδη	 εγκιβωτισμού	 συναντάμε	 στο	 πεζογραφικό	 έργο	 του	 Ιωάννου,	 τα	
οποία	 παρουσιάζονται	 με	 δύο	 διαφορετικές	 μορφές:	 α)	 τη	 μορφή	 της	
οπισθοχωρητικής/αναδρομικής	 αφήγησης,	 με	 την	 οποία	 ο	 αφηγητής	 αφηγείται	
γεγονότα	ή	περιστατικά	της	προηγούμενης	ζωής	του,	τα	οποία	έχουν	άμεση	σχέση	
με	 την	 τωρινή,	 και	 β)	 τη	 μορφή	 της	 αφήγησης	 διάφορων	 ιστοριών,	 με	 τις	 οποίες	
επιθυμεί	να	επηρεάσει	πρόσωπα	ή	πράγματα.	

Με	 την	 τεχνική	 της	 κυκλικής	 δομής	 επαναλαμβάνει	 στο	 τέλος	 του	 πεζο-
γραφήματος	το	γεγονός	για	το	οποίο	μίλησε	στην	αρχή.	

Η	τεχνική	του	διασπασμένου	θέματος	είναι	κυρίαρχο	χαρακτηριστικό	στοιχείο	
των	 πεζογραφημάτων	 του	 Ιωάννου.	 Το	 περιεχόμενο	 των	 έργων	 του	 συνθέτουν	
ποικίλα	 θεματικά	 στοιχεία,	 που	 λειτουργούν	 ως	 ψηφίδες	 αποκάλυψης	
συγκεκριμένης	ψυχικής	κατάστασης.	

Ο	υπαινιγμός	 χρησιμοποιείται	από	τον	αφηγητή	–	συγγραφέα	ως	μέσο	για	να	
πει	 κάτι,	 ενώ	ταυτόχρονα	κρύβει	αυτό	που	θέλει	 να	πει.	Επίσης,	με	 τον	υπαινιγμό	
μεταθέτει	σε	άλλα	πρόσωπα	και	σε	άλλο	χρόνο	καταστάσεις	που	συμβαίνουν	εδώ	
και	 τώρα.	 Ο	 υπαινιγμός	 λειτουργεί	 επίσης	 και	 ως	 μέσο	 διασταύρωσης	 δύο	
καταστάσεων	που	έχουν	αναλογία	μεταξύ	τους.	

Ο	 Ιωάννου	χειρίζεται	και	 τη	γλώσσα	με	ένα	δικό	 του	 ιδιαίτερο	τρόπο,	που,	σε	
συνδυασμό	με	το	ύφος	του,	είναι	αναγνωρίσιμη	για	τη	μοναδικότητά	της.	Η	γλώσσα	
του	είναι	και	αυτή	βιωμένη.	Είναι	ένα	κράμα	γλωσσικών	στοιχείων	που	αναδύθηκε	
μέσα	 από	 τη	 ζύμωση	 της	 παραδοσιακής	 γλωσσικής	 παράδοσης	 και	 του	 έμφυτου	
τρόπου	του	να	βιώνει	οτιδήποτε	τον	βασάνιζε.	Και	η	γλώσσα	σίγουρα	τον	βασάνισε	
μέχρι	 να	 του	 αποκαλύψει	 τα	 μυστικά	 και	 τις	 δυνατότητές	 της	 να	 αρθρώνει	
βιωματικό	λόγο.	

Ο	λόγος	του	είναι	απλός,	καθημερινός,	«κουβεντιαστός»,	όπως	είπαν	οι	κριτικοί.	
Δημοτική	με	στοιχεία	 καθαρεύουσας	 και	αρχαίας,	 όπου	απαιτείται	 να	αποδοθεί	 ο	
αντίστοιχος	 λόγος	 και	 να	 φανερωθεί	 η	 ομιλία	 συγκεκριμένων	 ομάδων,	 συνήθως	
μικροπερίοδος	και	μερικές	φορές	ελλειπτικός.	Πάντα,	όμως,	και	ανεξάρτητα	με	 τις	
επιλογές	του,	η	γλώσσα	του	είναι	ακριβής	και	αγγίζει	την	ψυχή	του	αναγνώστη.	

Το	 ύφος	 του	 είναι	 εξομολογητικό,	 με	 εμφανές	 το	 ειρωνικό	 στοιχείο,	 που	 το	
οφείλει	στην	επαφή	του	με	το	ποιητικό	έργο	του	Καβάφη.	
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Τελειώνοντας,	 οφείλουμε	 να	 τονίσουμε	 πως	 «Αυτός	 που	 μιλάει	 είναι	 πάντα	
ένας	 ποιητής	 που,	 μετά	 από	 τόσες	 εξομολογήσεις,	 παραμένει	 πρόσωπο	 άγνωστο,	
μοναχικό	και	απρόσιτο.	Σε	κρατάει	σε	απόσταση	και	σε	αφήνει	με	την	απορία	μήπως	
τα	όσα	σου	είπε	δεν	αναφέρονται	καθόλου	στο	άτομό	του,	παρά	τα	χρησιμοποίησε	
ως	 "τεχνάσματα"	 για	 να	 αφυπνίσει	 μέσα	 σου	 φοβίες,	 νευρώσεις,	 ιστορικές	
αναπολήσεις,	 σαδιστικές	 ορέξεις,	 θρησκευτικές	 αναζητήσεις,	 ειδωλολατρίες,	
μεταμέλειες,	αγωνίες	και	ονειροπολήσεις,	που	είναι	μόνο	δικές	σου»	.	

	
Επιδράσεις:	

Οι	 παράγοντες	 που	 επέδρασαν	 στη	 διαμόρφωση	 της	 ποιητικής	 και	 πεζο-
γραφικής	 ταυτότητας	 του	 Ιωάννου	 είναι	 πολλοί	 και	 διαφορετικής	 προέλευσης	 ο	
καθένας.	 Το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 του	 έργου	 του	 στηρίζεται	 σε	 αυτοβιογραφικά	
στοιχεία,	με	αποτέλεσμα	οι	προσωπικές	 του	εμπειρίες	και	 τα	βιώματά	 του	από	 το	
οικογενειακό	 και	 κοινωνικό	 περιβάλλον	 να	 συνθέτουν	 ένα	 πλούσιο	 αφηγηματικό	
υλικό,	 ικανό	 να	 αποδώσει	 την	 εποχή	 και	 τους	 προβληματισμούς	 του.	 Παράλληλα	
εξελίσσεται	πνευματικά,	στηριζόμενος	σε	διαβάσματα	και	πνευματικές	αναζητήσεις.	

Η	 προσφυγική	 καταγωγή	 του	 αποτέλεσε	 τον	 κρίκο	 που	 τον	 ένωνε	 με	 το	
οικογενειακό	 και	 το	 κοινωνικό	 του	 περιβάλλον.	 Η	 στενή	 επαφή	 του	 με	 τους	
ανθρώπους	 των	 προσφυγικών	 συνοικισμών	 σηματοδότησε	 την	 αγάπη	 και	 την	
προσήλωσή	του	στους	ανθρώπους	του	μεροκάματου,	σε	όσους	αγωνίζονταν	για	την	
καθημερινή	τους	επιβίωση.	Τίποτα	δε	θεωρούσε	πιο	πολύτιμο	από	τον	ιδρώτα	των	
γνήσιων	και	απλών	ανθρώπων	του	λαού.	

Το	σκηνικό	της	γειτονιάς	συμπλήρωνε	το	σχολικό	περιβάλλον	και	τα	συντροφικά	
συσσίτια	της	Κατοχής.	Όσα	δεν	μπορούσε	να	του	προσφέρει	το	σχολείο	του,	του	τα	
παρείχε	το	σχολείο	της	ζωής.	Οι	σχέσεις	του	με	τους	συντρόφους	του	στα	συσσίτια	
τον	στήριξαν	τα	δύσκολα	χρόνια	του	πολέμου	και	του	πρόσφεραν	τη	φιλία	και	την	
αγάπη	 που	 του	 στερούσαν	 οι	 συμμαθητές	 του	 στο	 σχολείο.	 Στη	 μνήμη	 του	
αποτυπώθηκαν	 οι	 σκηνές	 της	 καθημερινότητας	 και	 χαράχτηκαν	 παραστάσεις	 από	
απλά	περιστατικά	ως	σημαντικά	γεγονότα.	Όλα	αυτά,	σιγά	σιγά,	μεταμορφώθηκαν	
σε	βιώματα	που	διαμόρφωσαν	τον	ψυχικό	και	συναισθηματικό	του	κόσμο.	

Τα	 δύσκολα	 εκείνα	 χρόνια	 αρωγοί	 στον	 αγώνα	 του	 για	 επιβίωση	 και	
αυτοπροσδιορισμό	στάθηκαν	οι	χριστιανικές	οργανώσεις	και	τα	κατηχητικά	σχολεία.	
Του	 εξασφάλισαν	 το	 καθημερινό	 φαγητό	 και,	 με	 όπλο	 την	 πίστη,	 του	 έδωσαν	 τη	
δύναμη	 να	 αντιμετωπίσει	 τις	 δυσκολίες.	 Αργότερα,	 όταν	 το	 θρησκευτικό	
συναίσθημα	 άρχισε	 να	 τον	 πνίγει,	 δημιουργώντας	 του	 ενοχές	 για	 σκέψεις	 και	
πράξεις,	προσπάθησε	να	απαλλαγεί	από	την	ψυχολογική	πίεση	που	ασκούσε	επάνω	
του	η	θρησκεία	κατακρίνοντας	τη	λειτουργία	της.	Δεν	αποτίναξε	ποτέ	ολοκληρωτικά	
την	 επίδρασή	 της,	 αλλά	 απομακρύνθηκε	 από	 οργανώσεις	 και	 απέφευγε	 τις	
διάφορες	 θρησκευτικές	 εκδηλώσεις.	 Παρ'	 όλα	 αυτά,	 οι	 ενοχές	 απειλούσαν	 για	
μεγάλο	διάστημα	τη	ζωή	του	και	τάραζαν	τον	ψυχικό	του	κόσμο.	

Η	 Θεσσαλονίκη	 συμμετείχε	 στη	 λογοτεχνική	 ανάπτυξη,	 και	 μάλιστα	
οργανώνοντας	ένα	δικό	της	σύστημα	αξιών	και	 τεχνικών,	 το	οποίο	βρισκόταν	στον	
αντίποδα	των	λογοτεχνικών	εξελίξεων	στην	Αθήνα.	Ο	Ιωάννου,	από	μικρός,	διάβαζε	
διάφορα	 βιβλία	 και	 έγραφε	 τις	 προσωπικές	 του	 σκέψεις	 και	 ανησυχίες.	 Σε	
μεγαλύτερη	 ηλικία	 ασχολήθηκε	 με	 το	 διάβασμα	 ξένων	 συγγραφέων	 και	 άντλησε	
από	 τον	 πλούτο	 του	 έργου	 τους	 στοιχεία	 που	 αξιοποίησε	 αργότερα	 στο	 δικό	 του	
έργο.	 Σημαντική	 επίδραση	 άσκησαν	 σ'	 αυτό	 ο	 Τζόυς	 και	 ο	Μονταίν.	 καθώς	 και	 οι	
Έλληνες	 Αλέξανδρος	 Παπαδιαμάντης,	 Κωνσταντίνος	 Καβάφης,	 Ίωνας	 Δραγούμης,	
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Φώτης	 Κόντογλου	 και	 Νίκος	 Γαβριήλ	Πεντζίκης	 (διέσπασε	 τον	 αφηγηματικό	 χρόνο	
και	αξιοποίησε	την	τεχνική	του	συνειρμού).	

Ο	 Ιωάννου	ασχολήθηκε	και	με	άλλους	πνευματικούς	 τομείς,	 καθώς	και	με	 τον	
κινηματογράφο.	 Μεγάλο	 μέρος	 της	 δραστηριότητάς	 του	 απορρόφησαν	 οι	
φιλολογικές	 μελέτες	 και	 εργασίες.	 Μεταφράσεις,	 δοκίμια,	 χρονογραφήματα	
λειτούργησαν	 ως	 μέσο	 καλλιέργειας	 του	 ποιητικού	 και	 πολιτικοκοινωνικού	 του	
ενδιαφέροντος	 και	 άσκησαν	 το	 νου	 και	 την	 ψυχή	 του.	 Αυτή	 η	 πολύπλευρη	
ενασχόλησή	 του	 με	 τα	 γράμματα	 συντέλεσε	 στην	 ανάπτυξη	 ενός	 ιδιαίτερου	
συγγραφικού	ήθους	και	επέδρασε	στην	επιλογή	θεμάτων	και	τεχνικής.	

Τέλος,	αυτό	που	συνέβαλε	καθοριστικά	στο	έργο	του	ήταν	η	επικαιρότητα	και	οι	
καθημερινοί	ρυθμοί	της	πόλης	του.	Παρακολουθεί	με	προσήλωση	όσα	συμβαίνουν	
γύρω	του,	ακούει	τη	φωνή	της	πόλης	να	του	διηγείται	ιστορίες	του	παρελθόντος	και	
του	παρόντος,	αφουγκράζεται	 τους	 λογοτεχνικούς	 της	παλμούς	 και	 εμπνέεται	από	
τις	μυρωδιές	που	αποπνέει.	Η	πόλη	 τού	μιλάει	 για	 τη	 ζωή	της	και	 τη	 ζωή	του,	 για	
όσα	 συνέβησαν	 και	 συμβαίνουν,	 για	 όσα	 αντιστέκονται	 στο	 χρόνο	 και	 ζητούν	 να	
κατακτήσουν	 την	αιωνιότητα	μέσω	της	 γραφής.	Έτσι	 το	έργο	 του	 Ιωάννου	κρατάει	
ζωντανές	τις	μνήμες	και	διατηρεί	ατόφια	μία	εποχή	που	σημάδεψε	την	ιστορία	της	
πόλης	και	της	Ελλάδας.	
	

« Μ ε ς 	 σ τ ο υ ς 	 Π ρ ο σ φ υ γ ι κ ο ύ ς 	 Σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ύ ς » 	

	

Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	πεζογράφημα:	
Το	πεζογράφημα	«Μες	στους	Προσφυγικούς	Συνοικισμούς»	ανήκει	στη	συλλογή	

Για	 ένα	 Φιλότιμο.	 	 Πρόκειται	 για	 την	 πρώτη	 συλλογή	 του	 Ιωάννου,	 η	 οποία	
κυκλοφόρησε	 το	 1964.	 Η	 συλλογή	 αποτελείται	 από	 είκοσι	 δύο	 μικρής	 έκτασης	
πεζογραφήματα,	 στα	 οποία	 ο	 αφηγητής,	 μέσω	 των	 αναμνήσεων,	 προσεγγίζει	 το	
παρελθόν	 και	 καταθέτει	 τις	 απόψεις	 του	 γι'	 αυτό,	 ενώ	 παράλληλα	 αξιολογεί	 το	
παρόν	και	κρίνει	την	εποχή	του.	

Στο	 συγκεκριμένο	 πεζογράφημα	 κυριαρχούν	 οι	 παραστάσεις	 της	 καθημερινής	
ζωής	 των	 προσφύγων.	 Κυρίαρχο	 θέμα	 είναι	 οι	 δύσκολες	 συνθήκες	 ζωής	 που	
αντιμετώπισαν	 και	 αντιμετωπίζουν	 οι	 πρόσφυγες	 μετά	 την	 εγκατάσταση	 τους	 στη	
νέα	πατρίδα.	Τα	χρόνια	που	πέρασαν	από	τη	στιγμή	που	πάτησαν	το	πόδι	τους	στη	
Θεσσαλονίκη,	 αν	 και	 είναι	 αρκετά,	 δεν	 απάλυναν	 τον	 πόνο	 τους	 ούτε	 τους	
πρόσφεραν	μία	καλύτερη	ζωή.	

Ο	αφηγητής	–	συγγραφέας	γίνεται	κοινωνός	μίας	καθημερινής	σκηνής	που	τον	
ευαισθητοποιεί	 και	 λειτουργεί	 ως	 αφορμή	 των	 συνειρμικών	 παραστάσεων	 που	
ξετυλίγονται	 στο	 νου	 του.	Η	σκηνή	αφορά	μία	προσφυγική	συνοικία,	 όπου	παιδιά	
παίζουν	 μπάλα	 ανέμελα.	 Ο	 αφηγητής,	 καθισμένος	 στο	 καφενείο	 της	 γειτονιάς,	 τα	
παρακολουθεί	προσεκτικά	και	αναλογίζεται	τα	προβλήματα	που	αντιμετωπίζουν	οι	
άνθρωποι	στις	προσφυγικές	συνοικίες,	τη	μοναξιά	που	νιώθουν	και	τις	απάνθρωπες	
συνθήκες	ζωής	που	προσφέρει	η	μεγαλούπολη.	

	
Ερμηνευτικές	επισημάνσεις:	

ü Βασικό	χαρακτηριστικό	του	πεζογραφήματος	είναι	η	αφήγηση	από	ένα	πρόσωπο,	το	
οποίο	 αναλαμβάνει	 να	 παρουσιάσει	 όλα	 όσα	 βλέπει	 και	 σκέφτεται.	 Έτσι,	
παρακολουθώντας	την	αφήγηση,	έχουμε	τη	δυνατότητα	να	δούμε	τα	πρόσωπα	και	
να	εντοπίσουμε	τις	καταστάσεις	που	προσδιορίζουν	την	ύπαρξή	τους	στο	χώρο	και	
στο	χρόνο.	
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ü Η	ιδιαίτερη	αναφορά	που	γίνεται	στις	προσφυγικές	φυλές,	οι	οποίες	συνθέτουν	το	
ανθρώπινο	μωσαϊκό	 της	προσφυγικής	συνοικίας,	μας	οδηγούν	στις	 ιστορικές	ρίζες	
των	ανθρώπων	αυτών	και	μας	κάνουν	κοινωνούς	των	ιδιαίτερων	προβλημάτων	που	
αντιμετωπίζουν.	

ü Η	επαφή	του	αφηγητή	με	τους	πρόσφυγες	φανερώνει	τα	ιδιαίτερα	αισθήματα	που	
τρέφει	γι’	αυτούς	και	τους	ιδιαίτερους	δεσμούς	που	τον	συνδέουν	μαζί	τους.	

ü Ο	τρόπος	που	βιώνει	ο	αφηγητής	όσα	βλέπει	και	η	ιδιότητά	του,	παιδί	προσφύγων,	
προσδιορίζουν	και	το	πώς	αισθάνεται	μέσα	σε	μία	μεγάλη	και	αφιλόξενη	πόλη.	

		
Ερμηνευτική	προσέγγιση:	

Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	του	πεζογραφήματος	και	περιεχόμενο	ευοτήτων:	

Το	 πεζογράφημα	 στηρίζεται	 δομικά	 σε	 δύο	 αντιθετικούς	 άξονες,	 οι	 οποίοι	
συνθέτουν	 και	 τα	 θέματα	 του	 	 πεζογραφήματος.	 Ο	 ένας	 άξονας	 αποκαλύπτει	 τη	
συγκίνηση	 και	 την	 ηρεμία	 που	 νιώθει	 ο	 αφηγητής	 κοντά	 στους	 πρόσφυγες,	 και	
προετοιμάζει	 το	 δεύτερο	 άξονα,	 ο	 οποίος	 αφορά	 τις	 αρνητικές	 καταστάσεις	 που	
αντιμετωπίζει	ο	αφηγητής	ζώντας	απομονωμένος	στην	πόλη	της	Θεσσαλονίκης.	

Το	 πεζογράφημα	 μπορούμε	 να	 το	 προσεγγίσουμε	 μέσα	 από	 τέσσερις	
νοηματικές	ενότητες:	

1η	 ενότητα:	 «Στέκομαι	 και	 κοιτάζω	 ...	 άλλα	 περιβάλλοντα	 συναντημένοι».	 Ο	
αφηγητής	παρατηρεί	τους	πρόσφυγες	και	τους	σχολιάζει.	

2η	ενότητα:	«Η	αλήθεια	πάντως	είναι	 ...	θα	ήθελα	να	ήταν	έτσι	η	αλήθεια».	Ο	
αφηγητής	 αναγνωρίζει	 ενστικτωδώς	 τις	 διάφορες	 ράτσες	 των	 προσφύγων	 και	
συγκινείται	όταν	νιώθει	την	παρουσία	τους.	

3η	ενότητα:	«Κι	όμως	τα	τελευταία	χρόνια	...	για	να	διευκολύνονται	οι	αταξίες».	
Σε	αντίθεση	με	τις	προσφυγικές	γειτονιές,	το	πρόσωπο	της	σύγχρονης	μεγαλούπολης	
χαρακτηρίζεται	από	εκμετάλλευση	και	ανηθικότητα.	Οι	πρόσφυγες	έχουν	υποφέρει	
τα	 πάνδεινα	 στην	 αφιλόξενη	 πόλη,	 από	 όλων	 των	 ειδών	 τους	 τυχάρπαστους	 και	
εκμεταλλευτές	των	αδυνάτων.	

4η	ενότητα:	«Γι'	αυτό	ζηλεύω	αυτούς	...	ανθρώπους	της	ράτσας	μου	τριγύρω».	
Ο	αφηγητής	εκφράζει	τη	ζήλια	του	για	όσους	έχουν	την	τύχη	να	ζουν	στην	ιδιαίτερη	
πατρίδα	τους.	Ο	ίδιος	προτιμά	να	ζει	στους	προσφυγικούς	συνοικισμούς	παρά	στην	
πόλη.	

	
Αφηγηματικές	τεχνικές:	

Ο	αφηγητής	και	η	αφήγηση	-	Αφηγηματικοί	τρόποι:	

Ο	 αφηγητής	 στο	 πεζογράφημα	 είναι	 το	 πρωταγωνιστικό	 πρόσωπο.	 Παρα-
κολουθεί	όσα	διαδραματίζονται	μπροστά	στα	μάτια	του	και	μετέχει	στην	αφήγηση.	
Είναι	 δηλαδή	 εξωδιηγητικός,	 ομοδιηγητικός	 και	 δραματοποιημένος.	 Η	 αφήγηση	
είναι	 σχεδόν	 σε	 όλο	 το	 πεζογράφημα	 πρωτοπρόσωπη	 και	 η	 εστίαση	 εσωτερική	
(μονοεστιακή	 ή	 μονομερής).	 Στα	 σημεία	 που	 η	 αφήγηση	 χρησιμοποιεί	 το	 δεύτερο	
πρόσωπο	 η	 οπτική	 γωνία	 του	 αφηγητή	 δεν	 αλλάζει	 και	 το	 ύφος	 παραμένει	
εξομολογητικό.	 Αυτή	 η	 οπτική	 γωνία	 μάς	 φανερώνει	 τις	 βαθύτερες	 σκέψεις	 του,	
τους	συλλογισμούς	και	τα	σχόλιά	του,	και	μας	αποκαλύπτει	το	συναισθηματικό	του	
κόσμο.	Την	αφήγηση	συνθέτουν	περιγραφές	προσώπων	και	αρκετές	αντιθέσεις.	

Η	 αφήγηση,	 στην	 πρώτη	 ενότητα,	 αρχίζει	 χωρίς	 καμιά	 προετοιμασία	 του	
αναγνώστη.	Βρισκόμαστε	μπροστά	σε	μία	εικόνα	στην	οποία	βασικό	πρόσωπο	είναι	
ο	 αφηγητής.	 Είναι	 καθισμένος	 σε	 ένα	 συγκεκριμένο	 συνοικιακό	 καφενείο	 και	
παρακολουθεί	μία	ομάδα	παιδιών	που	παίζουν	μπάλα.	Από	το	σημείο	αυτό	και	μετά	
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η	σκέψη	του	ξετυλίγει	συνειρμικά	εικόνες	της	προσφυγιάς:	«Οι	μεγάλοι	σε	λίγο	θα	
σχολάσουν	 και	 θ'	 αρχίσουν	 να	 καταφθάνουν.	 Κουρασμένοι	 απ’	 τη	 δουλειά,	 είναι	
πολύ	πιο	αληθινοί».	Οι	άνθρωποι	αυτοί	έχουν	γεννηθεί	στη	Θεσσαλονίκη·	δεν	είναι	
οι	ίδιοι	δηλαδή	πρόσφυγες	αλλά	οι	γονείς	τους,	οι	οποίοι	έφτασαν	στην	πόλη	μετά	
από	τη	Μικρασιατική	Καταστροφή.	

Ο	αφηγητής	συνεχίζει	να	εκθέτει,	τις	σκέψεις	του	παρουσιάζοντας	τις	διαφορές	
που	υπάρχουν	ανάμεσα	στους	πρόσφυγες	και	στους	διεσπαρμένους	Έλληνες,	όπως	
είναι	και	ο	ίδιος,	και	σχολιάζοντας	τις	διαφορές.	

Στη	 δεύτερη	 ενότητα,	 η	 αφήγηση	 συνεχίζεται	 με	 την	 παράθεση	 των	 πε-
ρισσότερο	 αντιπροσωπευτικών	 φυλών	 των	 προσφύγων.	 Ο	 αφηγητής	 διατηρεί	 το	
προνόμιο	 της	 αφήγησης	 και	 προβάλλει	 την	 ικανότητά	 του	 να	 ξεχωρίζει	 τις	 ράτσες	
των	 προσφύγων.	 Η	 περιγραφή	 είναι	 λεπτομερειακή	 και	 προδίδει	 την	
παρατηρητικότητα	 του	 αφηγητή,	 χαρακτηριστικό	 που	 συναντάμε	 σε	 όλα	 τα	
πεζογραφήματα	 του	 Ιωάννου.	 Διακρίνουμε	 στην	 αφήγηση	 όχι	 μόνο	 την	 ικανότητα	
του	ερευνητή-παρατηρητή	αλλά	και	του	ανθρώπου	που	συμμετέχει	συναισθηματικά	
σε	όσα	αφηγείται.	

Η	τρίτη	ενότητα	είναι	αφιερωμένη	σε	όλους	όσοι	προσπάθησαν	να	αλλοιώσουν	
το	 πρόσωπο	 των	 προσφύγων	 και	 να	 τους	 εκμεταλλευτούν.	 Η	 αφήγηση	 χάνει	 το	
συναισθηματικό	της	χαρακτήρα,	τη	συγκίνηση	και	την	πληρότητα	που	αποπνέουν	οι	
σκέψεις,	 και	 μετατρέπεται	 σε	 σκληρό	 λόγο,	 ανάλογο	 με	 αυτά	 που	 πρόκειται	 να	
ειπωθούν.	Η	αφήγηση	εξελίσσεται	συνειρμικά.	

Η	πίκρα	και	η	απογοήτευση	είναι	τα	κύρια	χαρακτηριστικά	που	αποτυπώνουν	οι	
λέξεις:	«Κι	όμως	τα	τελευταία	χρόνια	έχουν	κάνει	το	παν	για	να	σκορπίσει	η	ομορφιά	
αυτή	 στους	 τέσσερις	 ανέμους.	 Οι	 εγκληματίες	 των	 γραφείων	 εκμεταλλεύτηκαν	 τη	
ζωηράδα	τους	και	την	αγνότητά	τους.	Τους	εξώθησαν	να	σφάξουν	και	να	σφαχτούν	
να	φαγωθούν,	 ιδίως	μεταξύ	 τους».	Η	αφήγηση	συνεχίζει	 με	σκέψεις	 γύρω	από	 το	
πρόβλημα	 της	 μετανάστευσης	 και	 αποκαλύπτεται	 ο	 βιωματικός	 χαρακτήρας	 του	
πεζογραφήματος.	Μόνος,	σιωπηλός	περιπατητής,	χάνεται	στους	μεγάλους	δρόμους,	
παρασυρμένος	από	τις	σκέψεις	του.	Την	ψυχή	του	βαραίνουν	χιλιάδες	πράγματα	και	
η	πίκρα	του	ξεχειλίζει.	Ο	θόρυβος	της	πόλης	σκοτώνει	τη	μοναδικότητα	των	στιγμών	
και	ο	νους	χάνεται,	ενώ	οι	άμυνες	αντίστασης	παύουν	να	υπάρχουν.	Μοιάζει	σαν	ο	
κόσμος	 να	 συρρικνώθηκε	 γύρω	 του	 και	 ο	 ίδιος	 να	 αποτελεί	 τον	 πυρήνα	 	 του		
κόσμου.	 	 	 Μοναξιά	 	 και	 	 απογοήτευση	 	 τον	 	 συντροφεύουν:	 «Ολομόναχος,	 ξένος	
παντάξενος,	χάνομαι	στις	μεγάλες	αρτηρίες	...	για	να	μη	βγάλουν	οι	ψυχές	εξαιτίας	
μου	τον	παραμικρότερο	παραπονιάρικο	βόμβο».	

Στο	σημείο	αυτό	παρεμβάλλονται	και	λαογραφικά	στοιχεία,	τα	οποία	δηλώνουν	
το	 ενδιαφέρον	 του	 αφηγητή	 –	 συγγραφέα	 για	 το	 λαϊκό	 πολιτισμό	 και	 τη	 λαϊκή	
έκφραση.	 Έτσι,	 τονίζεται	 ακόμα	 περισσότερο	 η	 αντίθεση	 ανάμεσα	 στο	 λαϊκό	
πολιτισμό	 του	 παρελθόντος	 και	 στο	 σύγχρονο	 πολιτισμό	 που	 απομυζά	 την	
ανθρώπινη	ζωή.	

Η	αφήγηση	στο	χωρίο	αυτό	έχει	χαρακτηριστικά	δοκιμίου.	Οι	ρυθμοί	ζωής	στη	
μεγαλούπολη	 μετατρέπουν	 τους	 ανθρώπους	 σε	 μηχανικά	 ρομπότ.	 Ο	 συ-
ναισθηματικός	τους	κόσμος	μοιάζει	με	παγωμένο	νεκρό	τοπίο	και	η	αδιαφορία	τους	
για	τον	ανθρώπινο	πόνο	τους	απομακρύνει	από	κάθε	φροντίδα	για	τον	πλησίον.	Η	
μοναξιά	 κυριαρχεί	 στις	 πολυπληθείς	 μεγαλουπόλεις	 και	 οι	 άνθρωποι	 χάνουν	 τα	
ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά	τους	και	την	προσωπικότητά	τους.	Το	ατομικό	συμφέρον	
αποτελεί	 μοναδικό	 στόχο	 στη	 ζωή	 τους	 και	 κύριο	 μέλημα	 είναι,	 η	 χωρίς	 νόημα	
διασκέδαση.	
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Η	 τελευταία	 ενότητα	 αποτελεί	 και	 τον	 επίλογο	 του	 πεζογραφήματος.	 Ο	
αφηγητής	 εδώ	 εκφράζει	 την	 προσωπική	 του	 επιθυμία	 ως	 συμπέρασμα	 όσων	
διατύπωσε	προηγουμένως:	 «Τουλάχιστο,	 ας	 ήμουν	σ'	 ένα	προσφυγικό	 συνοικισμό	
με	ανθρώπους	της	ράτσας	μου	τριγύρω».	

	
Ο	χρόνος:	

Η	αφήγηση	είναι	ευθύγραμμη.	Ο	αφηγητής	αρχικά	τοποθετεί	την	αφήγηση	στο	
παρόν,	τη	στιγμή	που	κάθεται	στο	καφενείο	και	βιώνει	πρόσωπα	και	καταστάσεις.	
Πρέπει	 να	 είναι	 απόγευμα,	 γιατί	 είναι	 η	 ώρα	 που	 τελειώνουν	 τη	 δουλειά	 τους	 οι	
άνθρωποι	της	βιοπάλης	και	επιστρέφουν	στα	σπίτια	τους.	Ο	αφηγητής	αποφεύγει	να	
ορίσει	 τον	 τόπο	 και	 το	 χρόνο,	 πιθανόν	 γιατί	 θέλει	 να	 δείξει	 ότι	 το	 πρόβλημα	 των	
προσφύγων	δεν	περιορίζεται	σε	χρόνο	και	τόπο.	Η	αφήγηση	συνεχίζεται	στο	δρόμο	
προς	 την	 πόλη	 και	 ολοκληρώνεται	 όταν	 ο	 αφηγητής	 έχει	 φτάσει	 στο	 κέντρο	 της	
πόλης.	Μπορούμε	λοιπόν	να	προσδιορίσουμε	τον	αφηγημένο	χρόνο	σύμφωνα	με	τη	
διάρκεια	 μίας	 απογευματινής	 περιήγησης.	 Βέβαια,	 ο	 συνειρμικός	 λόγος	 κάνει	 την	
αφήγηση	να	εκτείνεται	σε	μεγαλύτερο	χρονικό	όριο,	πιθανόν,	από	τη	Μικρασιατική	
Καταστροφή	ως	το	1964,	που	γράφτηκε	το	πεζογράφημα.	

	
Ο	τόπος:	

Ο	τόπος,	εκτός	από	το	«ορισμένο	καφενείο»,	το	οποίο	αναφέρεται	αόριστα	από	
τον	 αφηγητή,	 είναι	 η	Θεσσαλονίκη.	 Η	 αποκάλυψη	 του	 τόπου	 γίνεται	 έμμεσα:	 «Οι	
περισσότεροι	γεννήθηκαν	εδώ	σ'	αυτή	την	πόλη,	όπως	κι	εγώ».	

Ο	 χώρος	 έχει	 πρωταγωνιστικό	 ρόλο	 στο	 πεζογράφημα,	 όπως	 και	 σε	 όλο	 το	
πεζογραφικό	έργο	του	Ιωάννου.	Η	πόλη	φαίνεται	να	αλλάζει	πρόσωπο	εξαιτίας	των	
γοργών	εξελίξεων	σε	όλους	τους	τομείς	της	κοινωνικής	και	της	οικονομικής	ζωής.	Η	
όμορφη	παραδοσιακή	Θεσσαλονίκη	παραχωρεί	 τη	θέση	 της	σε	μία	απρόσωπη	και	
σκληρή	 μεγαλούπολη.	 Ωστόσο,	 οι	 προσφυγικοί	 συνοικισμοί,	 με	 τους	 οποίους	 ο	
αφηγητής	 διατηρεί	 ιδιαίτερους	 δεσμούς,	 παραμένουν	 ανέπαφοι	 ακόμα.	 Η	
γνησιότητα	του	ανθρώπινου	στοιχείου	είναι	άρρηκτα	δεμένη	με	το	χώρο	και	θυμίζει	
τις	εποχές	που	οι	άνθρωποι	ζούσαν	αναπνέοντας	ο	ένας	την	ανάσα	του	άλλου.	

Μέχρι	 και	 το	 τέλος	 του	πεζογραφήματος,	ο	 χώρος	αποτελεί	σημείο	αναφοράς	
μίας	 ζωής	διαφορετικής	από	αυτήν	που	βιώνουν	οι	 κάτοικοι	 της	πόλης,	μίας	 ζωής	
όπου	κυριαρχούν	οι	ανθρώπινες	σχέσεις	και	η	ατομικότητα	καταξιώνεται	μέσα	από	
τη	συλλογικότητα.	

	
Η	δράση	και	η	πλοκή:	

Η	πλοκή	 στο	 πεζογραφικό	 έργο	 του	 Ιωάννου	 είναι	 χαλαρή.	 Δεν	 υπάρχουν	 δη-
λαδή	στοιχεία	πλοκής	που	 να	σηματοδοτούν	συνταρακτικές	αλλαγές.	Η	οργάνωση	
της	πλοκής	στηρίζεται	στους	συνειρμούς,	στις	σκέψεις	και	στα	σχόλια	του	αφηγητή.	
Παρατηρούμε,	 επίσης,	ότι	 το	αφήγημα	 ξεκινάει,	 χωρίς	άλλη	προειδοποίηση,	με	 τη	
σκηνή	 στο	 καφενείο	 και	 εξελίσσεται	 ευθύγραμμα,	 με	 μοναδικό	 στοιχείο	
παράκαμψης	τις	παρεκβάσεις	του	αφηγητή.	Ένα	σημαντικό	χαρακτηριστικό	στοιχείο	
είναι	και	η	κυκλική	εξέλιξη	της	αφήγησης.	Η	αφήγηση	αρχίζει	με	τους	προσφυγικούς	
συνοικισμούς	 και	 καταλήγει,	 με	 την	 επιθυμία	 που	 εκφράζει	 ο	 αφηγητής,	 στους	
προσφυγικούς	συνοικισμούς.	
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Χαρακτήρες	–	Συναισθήματα:	

Ο	αγηγητής:		

Το	πρωταγωνιστικό	πρόσωπο,	ο	αφηγητής,	μέσα	από	όσα	μας	αφηγείται,	μας	
αποκαλύπτει	το	χαρακτήρα	του.	Με	το	εξομολογητικό	ύφος	που	υιοθετεί,	εκφράζει	
την	 ανάγκη	 του	 όχι	 μόνο	 να	 μιλήσει	 για	 όσα	 αισθάνεται	 αλλά	 και	 να	 εκθέσει	 τις	
σκέψεις	και	τις	απόψεις	του	για	τα	μεγάλα	προβλήματα	του	καιρού	του.	

Το	 περιεχόμενο	 της	 αφήγησης	 του	 και	 η	 συνειρμική	 	 διαδικασία,	 	 την	 οποία	
ακολουθεί,	 φανερώνουν	 άνθρωπο	 πνευματικά	 συγκροτημένο,	 ικανό	 να	
προβληματιστεί	 για	 όσα	 συμβαίνουν	 γύρω	 του.	 Έχοντας	 γνώσεις	 ιστορικές	 και	
ιδιαίτερη	 ευαισθησία	 για	 τα	 κοινωνικά	 προβλήματα,	 αντιλαμβάνεται	 ότι	 το	
προσφυγικό	 ζήτημα	 είναι	 διαχρονικό	 και	 καθοριστικό	 για	 τη	 διαμόρφωση	 της	
κοινωνίας.	 Η	 παρατηρητικότητα	 που	 διαθέτει	 τον	 βοηθάει	 να	 ανακαλύπτει	 και	 τις	
πιο	 μικρές	 λεπτομέρειες	 ενός	 ζητήματος.	 Έχει	 επιστημονικές	 ικανότητες,	 που	 του	
επιτρέπουν	 να	 συλλέγει	 πληροφορίες,	 να	 τις	 επεξεργάζεται	 και	 να	 τις	 αξιολογεί	
συνάγοντας	σημαντικά	συμπεράσματα.	 Γνωρίζει	 τις	 ικανότητές	 του	 και	 δεν	 κρύβει	
την	ευχαρίστησή	του	γι’	αυτές,	γιατί	πιστεύει	πως	τον	βοηθούν	να	κρίνει	σωστά	τα	
πράγματα.	

Τα	 πνευματικά	 του	 χαρίσματα	 συνυπάρχουν	 με	 την	 ευαισθησία	 και	 το	
συναισθηματισμό	που	τον	χαρακτηρίζει.	Θλίβεται	για	την	κατάντια	των	σύγχρονων	
μεγαλουπόλεων	 και	 την	αναλγησία	 των	ανθρώπων	 των	πόλεων.	 Συγκινείται	 όμως,	
βλέποντας	να	διατηρείται	η	αγνότητα	στην	ψυχή	των	ανθρώπων	των	προσφυγικών	
συνοικισμών.	 Η	 ψυχή	 του	 σκιρτά	 όταν	 βρίσκεται	 ανάμεσα	 στους	 ανθρώπους	 της	
«ράτσας»	 του	 και	 αναπολεί	 τη	 χαμένη	 του	 πατρίδα	 με	 συγκίνηση.	 Δεν	 κρύβει	 το	
θυμό	του	για	όλους	όσοι	ενέπλεξαν	τους	πρόσφυγες	σε	περιπέτειες	και	για	όσους	
τους	 εξώθησαν	 στον	 αλληλοσπαραγμό.	 Στηλιτεύει	 την	 κακία	 και	 αποστρέφεται	 το	
σύγχρονο	 αλλοτριωτικό	 πολιτισμό.	 Πιστός	 στις	 παραδόσεις	 και	 στην	 ιστορία	 της	
φυλής,	 εύχεται	 να	 μπορούσε	 να	 ζήσει	 ανάμεσα	 στους	 δικούς	 του	 αγνούς	
ανθρώπους.	

	
Τα	άλλα	πρόσωπα:	

Ήδη	 από	 την	 αρχή	 του	 πεζογραφήματος	 ο	 αφηγητής	 αναφέρεται	 στους	 «με-
γάλους».	 Πρόκειται	 για	 τους	 πρόσφυγες	 δεύτερης	 γενιάς	 που	 κατοικούν	 στους	
προσφυγικούς	 συνοικισμούς.	 Βασικό	 χαρακτηριστικό	 της	 ιδιαίτερης	 αυτής	 ομάδας	
ανθρώπων	 δηλώνεται	 ότι	 είναι	 η	 «καθαρότητα»	 της	 ράτσας	 και	 της	 ψυχής	 τους.	
Κατάφεραν	 να	 διατηρήσουν	 την	 ενότητά	 τους,	 παρά	 τις	 αντιξοότητες,	 και	 να	
παραμείνουν	 αγνοί	 και	 ατόφιοι.	 0	 ιδιαίτερος	 χώρος	 που	 κατοικούν,	 οι	 γειτονιές	
τους,	 είναι	 άμεσα	 συνδεδεμένος	 με	 τα	 ατομικά	 χαρακτηριστικά	 τους:	 «Ιδίως	 όταν	
τους	βλέπω	εδώ,	μου	φαίνονται	πιο	γνήσιοι».	Ένα	πολύμορφο	μωσαϊκό	ανθρώπων	
με	 τα	δικά	 του	ήθη	και	 έθιμα,	 το	δικό	 του	γλωσσικό	 ιδίωμα	και	 τον	παραδοσιακό	
πολιτισμό	 συγκεντρώνεται	 στις	 φτωχογειτονιές	 της	 Θεσσαλονίκης.	 Είναι	 ένας	
κόσμος	 αλλιώτικος,	 που	 διατηρεί	 τα	 ιδιαίτερα	 χαρακτηριστικά	 του	 με	 ιερή	
προσήλωση.	 Ο	 αφηγητής	 νιώθει	 πληρότητα	 όταν	 αντικρίζει	 τα	 ήρεμα	 και	 γεμάτα	
ειλικρινή	αισθήματα	πρόσωπά	τους,	και	χαίρεται	την	παρέα	τους.	Οι	πρόσφυγες,	αν	
και	τον	δέχονται	με	ευχαρίστηση	και	ευγένεια	και	αισθάνονται	πως	είναι	δικός	τους,	
διατηρούν	 επιφυλάξεις	 και	 δεν	 επιμένουν	 να	 τον	 κρατήσουν	 στην	 παρέα	 τους.	
Φαίνεται	ότι	η	ζωή	που	πέρασαν	και	περνούν	στην	προσφυγιά	τους	έκανε	ιδιαίτερα	
επιφυλακτικούς.	
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Μία	άλλη	κατηγορία	ανθρώπων,	που	η	συμπεριφορά	της	στηλιτεύεται	από	τον	
αφηγητή,	είναι	οι	«εγκληματίες	των	γραφείων».	Πρόκειται	για	ανθρώπους	σκληρούς	
και	επικίνδυνους,	οι	οποίοι	αντιμετώπισαν	τους	πρόσφυγες	που	ήρθαν	στην	Ελλάδα	
απάνθρωπα,	 χωρίς	 ίχνος	 ευαισθησίας.	 Οι	 άνθρωποι	 αυτοί	 εκμεταλλεύτηκαν	 τον	
ανθρώπινο	 πόνο	 για	 να	 πλουτίσουν,	 προδίδοντας	 αρχές	 και	 αξίες.	 Στα	 πρόσωπά	
τους	οι	πρόσφυγες	είδαν	την	κοινωνική	αδικία	και	την	αναλγησία.	

Θαυμάσια	 είναι	 και	 η	 παρουσίαση	 των	 ανθρώπων	 της	 πόλης,	 οι	 οποίοι	 μας	
θυμίζουν	 τη	 σημερινή	 μας	 εποχή.	 Είναι	 τεράστια	 η	 απόσταση	 ανάμεσα	 στους	
ανθρώπους	 της	 μεγαλούπολης	 και	 στους	 πρόσφυγες	 των	 συνοικισμών.	 Πρόκειται	
για	 ανθρώπους	 απρόσωπους,	 που	 βαδίζουν	 βιαστικά	 στους	 μεγάλους	 δρόμους,	
γεμάτοι	άγχος	 και	φόβο.	Μοιάζουν	με	 καλοκουρδισμένες	ανώνυμες	 και	μοναχικές	
μηχανές,	που	κινούνται	χωρίς	να	σκέπτονται	και	να	αισθάνονται.	Οι	άνθρωποι	αυτοί	
δεν	έχουν	τίποτα	να	πουν	με	το	διπλανό	τους	και	περνούν	αδιάφορα	από	δίπλα	του,	
χωρίς	 να	 νιώθουν	 την	 ανάγκη	 για	 επικοινωνία.	 Είναι	 φυσικό	 να	 μη	 νιώθουν	 τη	
μοναξιά	 των	άλλων	ανθρώπων,	 αφού	δε	 νιώθουν	 ούτε	 τη	 δική	 τους.	Πολιτείες	 με	
τέτοιον	τρόπο	ζωής	οδηγούν	τον	άνθρωπο	στην	απομόνωση	και	στη	δυστυχία.	

	
Αυτοβιογραφικά	στοιχεία:	

Αναφερθήκαμε	 ήδη	 σε	 χωρία	 όπου	 εντοπίζονται	 βιωματικά	 στοιχεία.	
Συγκεντρωτικά	 αναφέρουμε	 ορισμένα	 αυτοβιογραφικά	 στοιχεία:	 α)	 0	 αφηγητής	 –	
συγγράφεας	 κατάγεται	 και	 αυτός	 από	 γονείς	 πρόσφυγες	 της	 Θράκης,	 β)	 Έχει	
μελετήσει	 ιστορία	και	γνωρίζει,	ως	μελετητής,	ήθη,	έθιμα	και,	γενικά,	στοιχεία	του	
λαϊκού	 πολιτισμού	 διάφορων	 ελληνικών	 περιοχών,	 γ)	 Ζει	 μοναχική	 ζωή,	 όπως	 οι	
άνθρωποι	της	πόλης.	

	
Εκφραστικά	μέσα	–	Εικόνες:		

Ο	αφηγητής,	παρουσιάζοντας	με	λεπτομέρειες	τα	χαρακτηριστικά	στοιχεία	των	
προσφύγων,	 χρησιμοποιεί	 κυρίως	 επίθετα	 («αληθινοί»,	 «γνήσιοι»,	 «αδρές»,	 «τί-
μιες»,	 «καστανός»,	 «ερυθρός»,	 «λευκός»	 κ.ά.).	 Επίσης,	 υπάρχουν	 αρκετά	
επιρρήματα	(«σπανίως»,	«κυρίως»,	«ξαφνικά»,	«επιτέλους»,	«διαρκώς»,	«τελείως»	
κ.ά.),	 παρομοιώσεις	 («κάτι	 σα	 ζεστό	 κύμα»,	 «όπως	 στο	 κούτσουρο	 που	 κόβει	 το	
νερό»,	 «σε	 να	 'ναι	 τίποτα	 κακοποιοί»),	 μεταφορές	 («απ'	 την	 καρδιά	 της	 Πόλης»,	
«Θράκες,	Χετταίοι,	Φρύγες,	όμορφοι	Λύδοι,	πάλι,	θαρρείς,	ανθούν	ανάμεσά	μας»,	
«ονόματα	φορτωμένα	μυστήριο»,	«το	βουβό	ποτάμι	των	προγόνων»).	

Πολύ	σημαντικό	ρόλο	παίζουν	σε	όλο	το	πεζογράφημα	και	οι	εικόνες.	Βλέπουμε	
τα	 παιδιά	 να	 παίζουν	 μπάλα	 και	 τον	 αφηγητή	 καθισμένο	 στο	 καφενείο	 να	
παρακολουθεί	όσα	εξελίσσονται	μπροστά	στα	μάτια	του.	Βλέπουμε	μέσα	από	τους	
αλλεπάλληλους	 συνειρμούς	 να	 παρελαύνουν	 εικόνες	 του	 παρελθόντος,	 άνθρωποι	
όλων	 των	 ελληνικών	 φυλών,	 πρόσφυγες	 κατατρεγμένοι,	 που	 προσπαθούν	 να	
ορθοποδήσουν	στην	καινούρια	τους	πατρίδα.	Ακόμα,	βλέπουμε	τους	προσφυγικούς	
συνοικισμούς	 με	 τα	 γραφικά	 παραδοσιακά	 μαγαζάκια	 και	 τους	 ανθρώπους	 να	
σιγομιλούν	 στα	 σοκάκια.	 Όλες	 αυτές	 οι	 εικόνες	 ξεπηδούν	 από	 το	 παρελθόν	 και	
μπλέκονται	 με	 εικόνες	 τού	 σήμερα.	 Βλέπουμε	 τον	 αφηγητή	 να	 περιφέρεται	
ολομόναχος	 ανάμεσα	 στο	 πλήθος	 	 της	 πόλης.	 Να	 ανάβει	 το	 κόκκινο	 και	 να	
σταματούν	 τα	 αυτοκίνητα,	 να	 φυλακίζεται	 η	 στιγμή	 στην	 εικόνα	 μίας	 πόλης	 που	
πάλλεται	 μαζί	 με	 τους	 κατοίκους	 της.	 Είναι	 εικόνες	 κινητικές	 και	 ακουστικές,	 που	
συνθέτουν	ανθρώπους	και	πράγματα.	Μάταια	ο	νους	προσπαθεί	να	 ξεχωρίσει	μία	
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μία	τις	παραστάσεις·	αυτές	αντιστέκονται	στην	ατομικότητα,	για	να	αποδώσουν	το	
συλλογικό	γίγνεσθαι.	

Η	 απλή	 και	 φυσική	 γλώσσα	 που	 χρησιμοποιούν	 στην	 καθημερινότητα	 όλοι	 οι	
άνθρωποι	είναι	το	χαρακτηριστικό	γλωσσικό	στοιχείο	του	πεζογραφήματος.	Όλα	τα	
πράγματα	λέγονται	με	το	όνομά	τους,	χωρίς	επιτήδευση	και	ασάφεια.	Ο	αφηγητής	
θέλει	να	γίνονται	εύκολα	κατανοητά	από	όλους	όσα	παρατηρεί	και	σκέπτεται,	για	να	
συμμετέχουν	οι	αναγνώστες	στις	αγωνίες,	 στη	 χαρά	 και	 στη	θλίψη	 του.	 Στο	 χωρίο	
που	επιλέγει	να	εκθέσει	το	στοχασμό	του,	χρησιμοποιεί	δοκιμιακό	ύφος,	με	λέξεις	
και	 προτάσεις	 περισσότερο	 προσεγμένες,	 «προφάσεις	 πολιτισμού,	 για	 να	
διευκολύνονται	οι	αταξίες».	

Το	ύφος	είναι	και	αυτό	απλό,	χωρίς	στόμφο	και	εξάρσεις.	Ακόμα	και	στα	χωρία	
που	ο	αφηγητής	εκφράζει	την	πίκρα	του	ή	σχολιάζει	τα	κακώς	κείμενα,	η	κουβέντα	
του	παραμένει	σε	χαμηλούς	τόνους.	Έτσι	γλώσσα	και	ύφος	υπηρετούν	το	στόχο	του	
να	 μιλήσει	 για	 θέματα	 που	 αφορούν	 όλους	 μας	 και	 να	 μας	 κάνει	 κοινωνούς	 των	
μεγάλων	διαχρονικών	προβλημάτων.	
	
Οι	ράτσες	των	προσφυγών:	

Ο	 αφηγητής	 –	 συγγραφέας,	 με	 ιδιαίτερη	 επιμέλεια,	 παραθέτει	 αντιπροσω-
πευτικές	«ράτσες»	προσφύγων.	Η	παράθεση	αρχίζει	με	τους	Πόντιους,	πιθανόν	γιατί	
ήταν	 η	 πολυπληθέστερη	 ομάδα	από	αυτές	 που	αναγκάστηκαν	 να	 ξεριζωθούν	από	
την	 πατρίδα	 τους	 και	 γιατί	 είναι	 αυτοί	 που	 διατήρησαν	 μέχρι	 τις	 μέρες	 μας	 τη	
διάλεκτο	 που	 μιλούσαν.	 Χαρακτηριστικά	 τους:	 «...κι	 από	 μια	 γραμμή	 του	 κορμιού	
του	μονάχα.	Δεν	είναι	ανάγκη	ν'	ακούσω	την	ομιλία	 του,	ούτε	 να	διαπιστώσω	την	
αλλιώτικη	 μελαχρινάδα».	 Στη	 συνέχεια	 παρουσιάζονται	 οι	 Καραμανλήδες.	Μιλούν	
και	αυτοί	τη	διάλεκτό	τους,	αλλά	είναι	από	τις	λιγότερο	γνωστές	ομάδες	ελληνισμού.	
Κατάγονται	 από	 την	 Καραμανία,	 την	 αρχαία	 Καππαδοκία.	 Στη	 συνέχεια	 αναφέρει	
τους	 Καυκάσιους,	 τους	 Μικρασιάτες	 και	 τους	 Κωνσταντινουπολίτες,	 οι	 οποίοι	
χωρίζονται	σε	δύο	μέρη:	σε	αυτούς	που	προέρχονται	από	το	κέντρο	της	Πόλης	και	σε	
αυτούς	που	προέρχονται	από	τα	περίχωρα.	Εδώ	παρατηρούμε	ένα	ειρωνικό	σχόλιο,	
γιατί	όλοι	λένε	πως	προέρχονται	από	το	κέντρο	της	Πόλης.	Τελευταίους	παραθέτει	
τους	 Θρακιώτες.	 Είναι	 οι	 Έλληνες	 που	 προέρχονται	 από	 την	 Ανατολική	 Θράκη,	
περιοχή	 που	 ανήκει	 σήμερα	 στην	 Τουρκία.	 Η	 αναφορά	 στους	 Θρακιώτες	 είναι	
εκτενέστερη,	 γιατί	 και	 ο	 ίδιος	 είναι	Θρακιώτης.	 «Οι	Θρακιώτες	 όμως	 έρχονται	 πιο	
καστανοί,	 ξανθοί	 πολλές	 φορές,	 κι	 ευκολότερα	 μπερδεύονται	 με	 πρόσφυγες	 από	
μέρη	άλλα.	Εξάλλου	σα	να	έχουν	χάσει	την	ιδιαίτερη	προφορά	τους	ή	ίσως	εγώ	να	
την	έχω	συνηθίσει.	Μπερδεύονται	κυρίως	μ'	αυτούς	που	ήρθαν	απ'	τη	Ρωμυλία».	Οι	
Θρακιώτες	 είναι	 αυτοί	 που	 ενσωματώθηκαν	 ευκολότερα	 και	 γρηγορότερα	 από	
όλους	τους	άλλους	Έλληνες	στη	νέα	τους	πατρίδα.	

	
Συνολική	αποτίμηση	του	πεζογραφήματος:	

Τα	 θέματα	 που	 πραγματεύεται	 ο	 αφηγητής	 στο	 πεζογράφημα	 και	 η	 υψηλή	
ποιότητα	 απόδοσής	 τους	 είναι	 τα	 χαρακτηριστικά	 της	 τέχνης	 του	 Ιωάννου.	 Το	
προσφυγικό	 ζήτημα,	 η	 ταλαιπωρία	 του	 ελληνισμού	 που	 ξεριζώθηκε,	 χωρίς	 τη	
θέλησή	 του,	 από	 τις	 πατρίδες	 του	 και	 ο	 αγώνας	 του	 να	 ξαναφτιάξει	 τη	 ζωή	 του,	
καθώς	 και	 οι	 απάνθρωπες	 συνθήκες	 ζωής	 στις	 σύγχρονες	 μεγαλουπόλεις	 είναι	 τα	
κυρίαρχα	προβλήματα	όχι	μόνο	της	εποχής	του	Ιωάννου	αλλά	και	της	εποχής	μας.	

Εμπειρίες	 και	 βιώματα	 συγκροτούν	 το	 αφηγηματικό	 υλικό	 του	 συγγραφέα,	 ο	
οποίος	 συμμετέχει	 με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 στην	 αφήγηση,	 παραθέτοντας	 όσα	 το	
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παρατηρητικό	 βλέμμα	 του	 αιχμαλώτισε	 και	 η	 μνήμη	 του	 κατέγραψε	 προσεκτικά.	
Όλα	αυτά	συμπληρώνονται	από	τις	επιστημονικές	του	γνώσεις	πάνω	σε	λαογραφικά	
και	 γενικότερα	 φιλολογικά	 ζητήματα.	 Τελειώνοντας,	 μπορούμε	 να	 πούμε	 ότι	 το	
πεζογράφημα	μας	δημιουργεί	συγκίνηση,	απογοήτευση	αλλά	και	αισιοδοξία	για	το	
γεγονός	 πως	 υπάρχουν	 άνθρωποι	 που	 ευαισθητοποιούνται	 από	 τον	 πόνο	 των	
συνανθρώπων	 τους	 και	 έχουν	 την	 τόλμη	 να	 αποκαλύπτουν	 με	 ξεκάθαρο	 λόγο	 τα	
αρνητικά	της	εποχής	τους.	

	
Απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	του	σχολικού	βιβλίου:	
1.	Τι	νόημα	προσδίδει	ο	αφηγητής	στους	όρους	«πρόσφυγες»,	«ράτσα»,	«πατρί-

δα»;	 Πιστεύετε	 πως	 το	 ίδιο	 νοηματικό	 περιεχόμενο	 υφίσταται	 στις	 μέρες	 μας	 ή	

έχει	τροποποιηθεί;	

Στις	μέρες	μας,	όπως	και	σε	ολόκληρο	τον	αιώνα	μας,	ερχόμαστε	σε	καθημερινή	
επαφή	 με	 τη	 λέξη	 «πρόσφυγας».	 Πρόσφυγες	 είναι	 οι	 άνθρωποι	 τους	 οποίους	
υποχρέωσε	 κάποιο	 σοβαρό	 πολεμικό	 γεγονός	 ή	 κάποια	 πολιτική	 αναταραχή	 να	
εγκαταλείψουν	 την	 πατρίδα	 τους	 και	 να	 καταφύγουν	 σε	 άλλη	 χώρα.	 Πρόσφυγες,	
επίσης,	 είναι	 και	 αυτοί	 που	απομακρύνθηκαν	από	 το	 γενέθλιο	 τόπο	 τους	 εξαιτίας	
κάποιας	φυσικής	καταστροφής.	

Ο	αφηγητής	προσδίδει	ένα	 ιδιαίτερο	νόημα	στη	λέξη	«πρόσφυγας».	Πρόκειται	
για	 ανθρώπους	 κατατρεγμένους,	 που	 υποφέρουν	 και	 μετά	 την	 εγκατάστασή	 τους	
στη	νέα	πατρίδα,	εξαιτίας	των	προκαταλήψεων	των	γηγενών	και	της	εκμετάλλευσης	
που	 υφίστανται.	 Οι	 Έλληνες	 γνωρίζουν	 πολύ	 καλά	 τι	 σημαίνει	 προσφυγιά,	 γιατί	
αναγκάστηκαν	 πολλές	 φορές	 να	 εγκαταλείψουν	 τις	 πατρίδες	 τους	 και	 να	
καταφύγουν	είτε	στην	κυρίως	Ελλάδα	είτε	σε	άλλες	χώρες.	

Οι	«Προσφυγικοί	Συνοικισμοί»	παρουσιάζουν	με	ευγλωττία	τα	χαρακτηριστικά	
των	φυλών	που	συνθέτουν	τις	λαϊκές	αυτές	γειτονιές	και	καταγράφουν	τις	δυσκολίες	
που	 συνάντησαν	 οι	 πρόσφυγες	 στην	 Ελλάδα.	 Αν	 και	 πρόκειται	 για	 πρόσφυγες	
δεύτερης	γενιάς,	οι	οποίοι	γεννήθηκαν	και	μεγάλωσαν	στη	Θεσσαλονίκη,	διατηρούν	
ατόφιους	τους	δεσμούς	τους	με	τις	χαμένες	πατρίδες.	Στη	σκέψη	τους	οι	προγονικές	
εστίες	φαντάζουν	σαν	τόποι	μοναδικοί	και	η	προσφυγιά	δεν	κατάφερε	να	αλλοιώσει	
τα	συναισθήματά	τους	για	τη	γη	των	προγόνων	τους.	

Ο	 αφηγητής	 αναγνωρίζει	 όλες	 αυτές	 τις	φυλές	 που	 ζουν	 στους	 προσφυγικούς	
συνοικισμούς	και	νιώθει	οικεία	ανάμεσα	τους.	Γι’	αυτόν	οι	πρόσφυγες	είναι	κομμάτι	
του	 εαυτού	 του,	 είναι	 αυτοί	 που	 τον	 συνδέουν	 με	 τον	 πολιτισμό	 των	 ελληνικών	
περιοχών,	 όπου	 βρίσκονται	 οι	 ρίζες	 του.	 Η	 λέξη	 «πρόσφυγας»	 αποκτά	 ξεχωριστό	
νόημα	γι'	αυτόν,	γιατί	προσδιορίζει	την	ύπαρξή	του.	Τίποτα	και	κανένας	δεν	μπορεί	
να	ξεριζώσει	από	την	ψυχή	του	την	προσφυγική	του	καταγωγή,	που	λειτουργεί	ως	
σημείο	αναφοράς	στο	ιστορικό	γίγνεσθαι.	Και	τίποτα	δεν	μπορεί	να	του	προσφέρει	
τη	θαλπωρή	που	νιώθει	ανάμεσά	τους.	

Η	 «ράτσα»,	 πάλι,	 είναι	 μία	 λέξη	 φορτωμένη	 με	 όλο	 το	 βάρος	 των	 κοινών	
χαρακτηριστικών	μίας	ομάδας	ανθρώπων.	Οι	άνθρωποι	αυτοί	επικοινωνούν	με	την	
ίδια	γλώσσα,	μοιάζουν	στην	εξωτερική	εμφάνιση,	τους	συγκινούν	τα	ίδια	πράγματα	
και	διατηρούν	τις	ίδιες	πολιτισμικές	αξίες.	Στη	σημερινή	εποχή	η	λέξη	πολλές	φορές	
έχει	 αρνητικό	 νόημα	 εξαιτίας	 του	 ρατσισμού	 και	 της	 ξενοφοβίας.	 Οι	 σημερινοί	
άνθρωποι,	 όταν	 μιλούν	 για	 ράτσα,	 εννοούν	 τις	 ομάδες	 των	 ανθρώπων	 που	
θεωρούνται	 υποδεέστερες	 άλλων.	 Υπάρχει	 δηλαδή	 μία	 ρατσιστική	 αντιμετώπιση	
απέναντι	στους	ανθρώπους	που	διαφέρουν	σε	χρώμα,	γλώσσα,	ήθη	και	έθιμα,	που	
έχουν	γενικά	ένα	διαφορετικό	πολιτισμό.	
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Λέγοντας	 «πατρίδα»,	 εννοούμε	 τον	 τόπο	 που	 γεννηθήκαμε	 και	 μεγαλώσαμε,	
εκεί	που	πρωτοαντικρίσαμε	 τον	κόσμο	και	 ζουν	οι	άνθρωποι	με	 τους	οποίους	μας	
ενώνουν	κοινοί	δεσμοί.	Όταν	ο	αφηγητής	μιλάει	 για	 την	πατρίδα,	δεν	αναφέρεται	
μόνο	σε	όσα	έζησε	και	βίωσε	αλλά	και	όσα	κληρονομικά	μεταφέρουμε	από	γενιά	σε	
γενιά.	

Σήμερα	 η	 λέξη	 «πατρίδα»	 τείνει	 να	 πάρει	 διαφορετικό	 νόημα.	 Η	 πα-
γκοσμιοποίηση,	αν	και	φαίνεται	να	επηρέασε	τον	τρόπο	που	οι	λαοί	αντιμετωπίζουν	
τον	 όρο	 «πατρίδα»,	 στην	 πραγματικότητα	 δεν	 είναι	 καβόλου	 εύκολο	 να	 ξεριζωθεί	
ιστορία	αιώνων.	Γιατί	κάθε	λαός	προσδιορίζεται	μέσα	από	την	ιστορική	του	πορεία,	
η	 οποία	 του	προσδίδει	 και	 τα	 ιδιαίτερα	 χαρακτηριστικά	 του.	Ο	άνθρωπος,	 από	 τη	
φύση	 του,	 αναζητάει	 σημεία	 αναφοράς	 που	 του	 δημιουργούν	 ασφάλεια	 και	
προωθούν	 τη	 δημιουργικότητά	 του.	 Έστω,	 λοιπόν,	 αν	 δεν	 εντάξουμε	 την	 έννοια	
πατρίδα	μέσα	σε	στενά	νοηματικά	πλαίσια,	πάντα	θα	υπάρχει	ο	τόπος	με	τον	οποίο	
ο	 άνθρωπος	 δένεται,	 για	 διάφορους	 λόγους,	 μαζί	 του	 και	 στον	 οποίο	 νιώθει	 την	
ανάγκη	να	προστατευτεί.	

	
2.	Στο	κείμενο	ο	αφηγητής	κινείται	ανάμεσα	σε	δυο	διαφορετικές	ανθρώπινες	κοι-

νότητες:	τους	ανθρώπους	της	πόλης	και	τους	πρόσφυγες.	Πώς	αντιμετωπίζει	τους	

κόσμους	αυτούς;	 (α)	Ποια	 είναι	 εκείνα	 τα	 σημεία	 όπου	αυτοβιογραφείται;	 β)	 Τι	

τον	 ωθεί	 να	 μιλά	 με	 συγκίνηση	 για	 επιστροφή	 «επιτέλους	 στην	 πατρίδα»,	 ενώ	

βρίσκεται	ήδη	στον	τόπο	που	γεννήθηκε;	

Ο	αφηγητής	φαίνεται	σαν	να	είναι	εγκλωβισμένος	ανάμεσα	σε	δύο	κοινωνικές	
πραγματικότητες.	Οι	πραγματικότητες	αυτές	προσδιορίζονται	από	τις	ιδιαιτερότητες	
και	τα	χαρακτηριστικά	των	ανθρώπων	που	τις	συνθέτουν.	Από	τη	μία,	έχουμε	τους	
ανθρώπους	της	πόλης	και,	από	την	άλλη,	τους	πρόσφυγες.	Η	ζωή	στην	πόλη	και	οι	
άνθρωποι	 της	 κάνουν	 τον	 αφηγητή	 να	 νιώθει	 μονάχος	 και	 αποξενωμένος.	 Η	
αδιαφορία	και	η	ψυχρότητα	των	ανθρώπων	τον	θλίβουν	και	τον	εξοργίζουν.	Αν	δεν	
είχε	 τη	 δυνατότητα	 να	 έρχεται	 σε	 επαφή	 με	 τους	 πρόσφυγες,	 θα	 ήταν	 απόλυτα	
δυστυχισμένος.	 Στις	 προσφυγικές	 γειτονιές	 αισθάνεται	 αγαλλίαση	 και	 συντροφι-
κότητα.	 Γνωρίζει	 καλά	 όλες	 τις	 φυλές	 των	 ανθρώπων	 που	 κατοικούν	 εκεί	 και	
επικοινωνεί	 μαζί	 τους	με	 ιδιαίτερη	άνεση.	 Είναι	άνθρωποι	που	 του	θυμίζουν	 τους	
προγονικούς	 του	 τόπους	 και	 εκπέμπουν	 γαλήνη	 και	 σιγουριά.	 Αν	 και	
ταλαιπωρημένοι	 και	 φτωχοί,	 διατηρούν	 τον	 ανθρωπισμό	 τους	 και	 η	 ζωή	 τους	
στηρίζεται	στην	αλληλεγγύη	και	στον	αμοιβαίο	σεβασμό.	Ο	αφηγητής	γνωρίζει	τους	
προγονικούς	 τόπους	 μέσα	 από	 τις	 διηγήσεις	 των	 προσφύγων	 και	 τις	 καθημερινές	
τους	συνήθειες,	και	ταξιδεύει	με	τη	σκέψη	του	στην	πατρίδα	των	γονιών	του.	

Το	 περιεχόμενο	 της	 αφήγησης	 μας	 αποκαλύπτει	 αρκετά	 βιογραφικά	 στοιχεία	
του	 αφηγητή.	 Αναφέρει	 ότι	 είναι	 απόγονος	 προσφύγων,	 ότι	 γεννήθηκε	 στην	 ίδια	
πόλη	με	τους	πρόσφυγες	των	συνοικισμών,	ότι	ανήκει	στους	«διεσπαρμένους»,	ότι	
ξεχωρίζει	 την	 καταγωγή	 των	 προσφύγων	 και	 ότι	 ζει	 μοναχικά,	 προσπαθώντας	 να	
κρατήσει	 ζωντανό	 το	 παρελθόν	 των	 προγόνων	 του.	 Τέλος,	 διακατέχεται	 από	
ιδιαίτερη	συγκίνηση	όταν	βρίσκεται	ανάμεσα	στους	πρόσφυγες	και	θεωρεί	πατρίδα	
του	τον	τόπο	που	τον	συνδέει	με	τις	ρίζες	του.	

	
3.	 Κατά	πόσο	στο	παρόν	πεζογράφημα	βρίσκουν	 εφαρμογή	 τα	 λόγια	 του	Νίκου	

Καζαντζάκη	στην	Ασκητική;	«Το	πρώτο	σου	χρέος,	εκτελώντας	τη	θητεία	σου	στη	

ράτσα,	είναι	να	νιώσεις	μέσα	σου	όλους	τους	προγόνους.	Το	δεύτερο,	να	φωτίσεις	
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την	ορμή	τους	και	να	συνεχίσεις	το	έργο	τους.	Το	τρίτο	σου	χρέος,	να	παραδώσεις	

στο	γιο	τη	μεγάλη	εντολή	να	σε	ξεπεράσει».	

Σε	όλο	το	πεζογράφημα	είναι	εμφανής	η	προσπάθεια	του	Ιωάννου	να	δείξει	ότι	
η	ψυχή	του	κατακλύζεται	από	την	παρουσία	των	προγόνων	του.	Η	ανάγκη	του	για	
επαφή	 με	 τους	 πρόσφυγες,	 που	 αποτελούν	 το	 βασικό	 φορέα	 του	 ιστορικού	
γίγνεσθαι	 της	«ράτσας»,	μαρτυρεί	 την	προσήλωσή	του	στους	προγόνους.	Η	αγάπη	
του	για	γνώση	του	παρελθόντος	αποκαλύπτει	την	επιθυμία	του	να	λειτουργήσει	ως	
συνδετικός	κρίκος	μεταξύ	παρελθόντος	και	παρόντος.	Το	παρελθόν	ζωντανεύει	μέσα	
από	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	προσεγγίζει	το	παρόν.	Ανακαλύπτοντας	όλες	τις	πτυχές	
της	πνευματικής	και	κοινωνικής	ζωής	των	προσφύγων,	ο	 Ιωάννου	ανακαλύπτει	τον	
εαυτό	του,	ενώ	παράλληλα	γίνεται	συνεχιστής	του	έργου	τους,	Έτσι	γεμάτος	γνώση	
και	 πίστη	 στη	 δύναμη	 των	 πολιτισμικών	 αξιών,	 μεταδίδει	 στους	 νεότερους	 την	
αγάπη	για	τα	επιτεύγματα	των	προγόνων	και	τους	καλεί	να	συνεχίσουν	περήφανοι,	
ως	γνήσιοι	απόγονοί	τους,	το	έργο	τους.	

Βλέπουμε,	λοιπόν,	ότι	ο	λόγος	του	Καζαντζάκη	ταυτίζεται	σε	πολλά	σημεία	με	το	
λόγο	του	Ιωάννου.	

	
« Σ τ ο υ 	 Κ ε μ ά λ 	 τ ο 	 Σ π ί τ ι » 	

	

Εισαγωγικά	στοιχεία	για	το	πεζογράφημα:	
Το	πεζογράφημα	«Στου	Κεμάλ	το	Σπίτι»	ανήκει	στη	συλλογή	Η	μόνη	κληρονομιά.	

Η	 συλλογή	 κυκλοφόρησε	 το	 1974	 και	 αποτελείται	 από	 δεκαεπτά	 πεζογραφήματα.	
Πρωταγωνιστικό	 πρόσωπο	 είναι	 μία	 μυστηριώδης	 γυναίκα,	 η	 οποία	 σχεδόν	 κάθε	
χρόνο	εμφανίζεται	στο	σπίτι	όπου	κατοικεί	ο	αφηγητής	με	την	οικογένειά	του.	Στο	
σπίτι	 υπάρχει	 μία	 μεγάλη	 και	 όμορφη	 μουριά,	 στολίδι	 της	 αυλής	 και	 γνωστή	 σε	
όλους	για	τα	θαυμάσια	μούρα	της.	

Με	αφορμή,	λοιπόν,	αυτή	τη	γυναίκα,	ο	αφηγητής	ξετυλίγει	 το	νήμα	της	αφή-
γησης,	σχολιάζοντας	με	ευαισθησία	τα	βάσανα	και	τις	ταλαιπωρίες	που	υπέστησαν	
Τούρκοι	και	Έλληνες,	λόγω	του	πολέμου	και	της	ανταλλαγής	των	πληθυσμών.	

	
Ερμηνευτικές	επισημάνσεις:	

Μόλις	 διαβάσουμε	 τον	 τίτλο	 «Στου	 Κεμάλ	 το	 σπίτι»,	 ο	 νους	 μας	ανατρέχει	 σε	
συγκεκριμένο	χώρο	και	χρόνο:	στη	Θεσσαλονίκη,	τα	δύσκολα	χρόνια	στις	αρχές	του	
προηγούμενου	 αιώνα.	 Η	 παρουσία	 της	 γυναίκας	 αποτελεί	 το	 βασικό	 στοιχείο	
πλοκής.	Η	αναζήτηση	απαντήσεων	στα	ερωτήματα	που	διατυπώνονται	μας	φέρνει	
κοντά	στα	προβλήματα	που	αντιμετώπισαν	οι	πρόσφυγες	μετά	την	ανταλλαγή	των	
πληθυσμών.	 Η	 πίκρα	 του	 ξεριζωμού,	 το	 μίσος	 που	 έσπειραν	 στις	 καρδιές	 των	
ανθρώπων	οι	πράξεις	 των	«μεγάλων»	ηγετών.	Η	νοσταλγία	που	καίει	στις	 καρδιές	
των	ανθρώπων	για	το	γενέθλιο	τόπο	και	τις	ρίζες	της	φυλής	τους	και	η	αλλαγή	που	
συντελείται	 στο	 περιβάλλον,	 με	 την	 ανθρώπινη	 παρέμβαση,	 είναι	 τα	 θέματα	 που	
πραγματεύεται	 ο	 αφηγητής,	 προβληματίζοντας	 τον	 αναγνώστη	 και	 θέτοντάς	 τον	
μπροστά	στις	ευθύνες	του	για	το	μέλλον	της	ανθρωπότητας.	

	
Ερμηνευτική	προσέγγιση:	
1.	Στοιχεία	δομής:	Διάρθρωση	του	πεζογραφήματος.	

Βασικός	 θεματικός	 άξονας,	 στον	 οποίο	 στηρίζεται	 δομικά	 το	 πεζογράφημα,	
είναι	η	νοσταλγία	της	άγνωστης	γυναίκας	για	το	σπίτι	που	γεννήθηκε	και	μεγάλωσε	
και,	 κατ'	 επέκταση,	 για	 τον	 τόπο	 της.	 Επίσης,	 τα	 ερωτήματα	 που	 διατυπώνονται	
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αποτελούν	 στοιχεία	 δομής,	 γύρω	 από	 τα	 οποία	 διαρθρώνεται	 ο	 αφηγηματικός	
λόγος.	

Το	πεζογράφημα	είναι	δυνατόν	να	χωριστεί	σε	τρεις	νοηματικές	ενότητες:	
1η	 ενότητα:	 «Δεν	 ξαναφάνηκε	 η	 μαυροφορεμένη	 ...	 κι	 ακόμα	 πιο	 πέρα».	Η	

αινιγματική	μορφή	της	γυναίκας	κυριαρχεί	στην	πρώτη	ενότητα.	Η	επιμονή	 της	να	
επισκέπτεται	το	σπίτι	του	αφηγητή	και	ο	τρόπος	που	συμπεριφέρεται	δημιουργούν	
πολλά	ερωτήματα	σ'	αυτόν	και	στην	οικογένειά	του.	

2η	ενότητα:	«Την	πρώτη	φορά	που	είχε	καθίσει	...	χωρίς	να	καταφέρει	να	το	

γκρεμίσει».	Στη	δεύτερη	ενότητα	παρακολουθούμε	χρονολογικά	τις	επισκέψεις	της	
γυναίκας	στο	σπίτι	και	την	αποκάλυψη	της	ταυτότητάς	της.	

3η	ενότητα:	«Δεν	την	ξανάδαμε	από	τότε	...	Τέτοιο	σπαραγμό	δεν	ματαείδα».	

Ο	 αφηγητής	 σχολιάζει	 με	 σκληρότητα	 τον	 παραλογισμό	 της	 εποχής	 του	 και	 την	
άκριτη	επέμβαση	του	ανθρώπου	στο	περιβάλλον.	 	Ο	σχολιασμός	παίρνει	τη	μορφή	
προσωπικής	επίθεσης	εναντίον	όσων	καταστρέφουν	την	πόλη	για	προσωπικό	τους	
συμφέρον.	Στην	ενότητα	αυτή	αποκαλύπτεται	και	η	ταυτότητα	της	γυναίκας.	

	
2.	Αφηγηματικές	τεχνικές:	
2.1.	Ο	αφηγητής	και	η	αφήγηση	–	Αφηγηματικοί	τρόποι:	

Ο	 αφηγητής	 διατηρεί	 την	 ανωνυμία	 του	 σχεδόν	 σε	 όλο	 το	 πεζογράφημα.	
Παρουσιάζει	 τον	 εαυτό	 του	 ως	 μέλος	 της	 οικογένειας,	 χρησιμοποιώντας	 την	
αντωνυμία	 «μας»	 και	 το	 πρώτο	 πληθυντικό	 πρόσωπο	 των	 ρημάτων	 «κατα-
λαβαίναμε»,	 «πιάναμε»	 κ.ά.	 Η	 εστίασή	 του	 όμως	 παραμένει	 εσωτερική,	 γιατί	
ουσιαστικά	η	ιστορία	μάς	δίνεται	αποκλειστικά	μέσα	από	τη	δική	του	οπτική	γωνία.	
Ο	αφηγητής,	αν	και	συμμετέχει	στα	δρώμενα,	είναι	δηλαδή	δραματοποιημένος,	δεν	
έχει	 το	 ρόλο	 του	 πρωταγωνιστή,	 αλλά	 του	δευτεραγωνιστή·	 τον	 πρωταγωνιστικό	
ρόλο	έχει	η	γυναίκα.	Η	επιλογή	του	δεύτερου	ρόλου	οφείλεται	στην	επιθυμία	του	
να	παραμείνει	κρυμμένος,	για	να	έχει	τη	δυνατότητα	να	παρατηρεί	με	μεγαλύτερη	
ευχέρεια	τη	συμπεριφορά	της	γυναίκας.	Έτσι,	ανενόχλητος,	αφηγείται,	περιγράφει,	
σχολιάζει,	 στοχάζεται	 (εσωτερικός	 μονόλογος)	 και	 παρουσιάζει	 τα	 συναισθήματα	
των	προσώπων	του	πεζογραφήματος.	

Η	αφήγηση	αρχίζει	ξαφνικά,	όπως	και	σε	άλλα	πεζογραφήματα	του	συγγραφέα.	
Ο	 αφηγητής	 ενημερώνει	 τον	 αναγνώστη	 ότι	 μία	 μαυροφορεμένη	 γυναίκα,	 που	
πήγαινε	 κάθε	 χρόνο	στο	 κατώφλι	 του	σπιτιού	 τους,	 ζητώντας	 να	πιει	 νερό	από	 το	
πηγάδι	της	αυλής	τους,	δεν	είχε	ξαναφανεί.	Ο	αφηγητής	συνεχίζει	με	την	περιγραφή	
της	γυναίκας.	Περιγράφει	ότι	έμοιαζε	«πολύ	κουρασμένη»,	ότι	έπιανε	το	ποτήρι	με	
τρόπο	 που	 αποδείκνυε	 πως	 ήταν	 αριστοκράτισσα	 και	 ότι	 τους	 ευχαριστούσε	 στα	
τουρκικά.	Ο	αφηγητής	διακρίνεται	για	τη	μεγάλη	του	παρατηρητικότητα	και	για	τον	
τρόπο	 που	 μας	 παρουσιάζει	 όσα	 του	 κινούν	 την	 περιέργεια.	 Η	 περιγραφή	
συνεχίζεται	και	μας	δίνονται	σημαντικά	στοιχεία	για	τη	συμπεριφορά	της	γυναίκας	
και	τις	συνήθειές	της,	που	επαναλαμβάνονταν	κάθε	φορά	που	επισκεπτόταν	το	σπίτι	
του	αφηγητή.	

Σε	όλη	 τη	διάρκεια	 της	αφήγησης,	ο	αφηγητής	παραμένει	ανώνυμο	μέλος	 της	
οικογένειας,	 αν	 και	 όσα	 βλέπουμε	 μας	 δίνονται	 από	 τη	 δική	 του	 οπτική	 γωνία.	 Η	
αφήγηση	 συνεχίζεται	 με	 την	 αναλυτική	 και	 χρονολογική	 παρουσίαση	 των	
επισκέψεων	 της	 γυναίκας.	 Σε	 αυτή	 τη	 δεύτερη	 ενότητα	 κυριαρχούν	 τα	 μοτίβα	 της	
μουριάς	και	του	πηγαδιού.	Η	γυναίκα	αποκτά	τώρα	πιο	καθαρή	μορφή	και	ιδιαίτερα	
χαρακτηριστικά.	Πρόκειται	για	ένα	πρόσωπο	που	αντιδρά	κάτω	από	την	πίεση	της	
καινούριας	κατάστασης	που	αντιμετωπίζει.	
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Η	 αφήγηση	 ακολουθεί	 τώρα	 το	 δρόμο	 των	 αντιθέσεων.	 Το	 παλιό	 αντι-
παραβάλλεται	με	το	καινούριο,	το	παρελθόν	με	το	παρόν.	Οι	άνθρωποι	του	χθες	με	
τους	 ανθρώπους	 του	 σήμερα.	 Η	 γυναίκα	 εξαφανίζεται	 και	 μαζί	 της	 όνειρα	 και	
μνήμες	μίας	άλλης	εποχής.	Ο	αφηγητής	φανερώνει	το	πρόσωπό	του	και	η	αφήγηση	
είναι	τώρα	σε	πρώτο	πρόσωπο:	«Αν	γίνει	αυτό,	θα	παραφυλάγω...».	Είναι	έτοιμος	να	
αγωνιστεί	 για	 να	 περισώσει	 ό,τι	 έμεινε	 όρθιο	 από	 το	 παρελθόν.	 Ο	 αφηγητής	
θυμάται	και	οι	μνήμες	του	κατακλύζουν	το	χώρο.	Η	αφήγηση	τελειώνει	με	τα	λόγια	
της	γριάς	που	αποκαλύπτουν	την	ταυτότητα	της	γυναίκας.	

	
2.2.	Ο	χρόνος:		

Η	 αφήγηση	 αρχίζει	 στο	 παρόν	 του	 συγγραφέα	 («Δεν	 ξαναφάνηκε	 η	 μαυρο-
φορεμένη	εκείνη	γυναίκα»).	Αμέσως	μετά	όμως	η	αφήγηση	γίνεται	αναδρομική	και	
ο	νους	του	αφηγητή	ανατρέχει	στο	παρελθόν	 («που	ερχόταν	στο	κατώφλι	μας...»).	
Επίσης,	 δίνεται	 περίπου	ο	μήνας	 κατά	 τον	 οποίο	 επισκεπτόταν	η	 γυναίκα	 το	 σπίτι	
(«την	εποχή	που	γίνονται	τα	μούρα»).	Πρέπει	να	ήταν	στην	αρχή	του	καλοκαιριού,	
τον	Ιούνιο.	Παρακολουθώντας	τη	χρονική	πορεία	της	αφήγησης,	συμπεραίνουμε	ότι	
η	 γυναίκα	 πρέπει	 να	 έφυγε	 από	 τη	 Θεσσαλονίκη	 το	 1923	 με	 την	 ανταλλαγή	
πληθυσμών.	Αναγκάστηκαν	τότε	Έλληνες	της	Τουρκίας	να	φύγουν	ως	πρόσφυγες	για	
την	Ελλάδα	και	Τούρκοι	της	Ελλάδας	να	καταφύγουν	πρόσφυγες	στην	Τουρκία.	

Η	πρώτη	επίσκεψη	της	γυναίκας	έγινε	δύο	χρόνια	πριν	από	τη	δεύτερη,	δηλαδή	
το	1936,	γιατί,	όπως	μας	λέει	ο	αφηγητής,	η	δεύτερη	επίσκεψη	έγινε	το	1938	(«Τη	
δεύτερη	 φορά,	 θα	 ήταν	 κατά	 το	 τριάντα	 οχτώ,	 δύο	 χρόνια	 πάντως,	 μετά	 την	
πρώτη...»).	Η	τρίτη	επίσκεψη	πρέπει	να	ήταν	το	1939	(«Η	γυναίκα	ξαναφάνηκε	και	
τον	 επόμενο	 χρόνο,	 λίγο	πριν	απ'	 τον	πόλεμο»).	 Για	 την	 τέταρτη	 επίσκεψη	δε	μας	
δίνεται	συγκεκριμένος	χρόνος,	αλλά	πρέπει	να	ήτανε	γύρω	στο	1939	–	40	(«Την	άλλη	
φορά	 είδαμε...»).	 Τέλος,	 η	 πέμπτη	 και	 τελευταία	 επίσκεψη	 ήταν	 μετά	 τον	 πόλεμο	
(«Η	τουρκάλα	ξαναφάνηκε	λίγο	μετά	τον	πόλεμο»).	

Έτσι,	η	αναδρομική	αφήγηση	αρχίζει	αόριστα	από	το	παρελθόν	και	στη	συνέχεια	
παρουσιάζονται	 οι	 επισκέψεις	 χρονολογικά	 από	 το	 1936	 μέχρι	 «λίγο	 μετά	 τον	
πόλεμο».	 Στο	 τέλος	 του	 πεζογραφήματος	 ο	 αφηγητής	 επιστρέφει	 στο	 παρόν	 του	
(«Αν	γίνει	αυτό	θα	παραφυλάγω	νύχτα	μέρα...»)	και	 τελειώνει	με	μία	σύντομη	και	
πάλι	 αναδρομή	 στο	 παρελθόν.	 Σ'	 αυτή	 την	 αναδρομική	 αφήγηση,	 περιγράφει,	
πρώτον,	την	ανακάλυψη	ενός	ψηφιδωτού	από	εργάτες	που	έσκαβαν	και,	δεύτερον,	
τα	λόγια	μίας	γριάς,	με	τα	οποία	αποκαλύπτεται	η	ταυτότητα	της	γυναίκας.	

	
2.3.	Ο	χώρος:	

Ο	 χώρος	 της	 αφήγησης	 αποκαλύπτεται	 με	 την	 αναφορά	 στο	 σπίτι	 που	 γεν-
νήθηκε	ο	Κεμάλ	Ατατούρκ,	το	οποίο	γνωρίζουμε	ότι	βρίσκεται	στη	Θεσσαλονίκη,	και	
με	την	αναφορά	στη	συνοικία	Ισλαχανέ,	η	οποία	επίσης	βρίσκεται	στη	Θεσσαλονίκη.	
Επομένως,	 το	 σπίτι	 της	 οικογένειας	 βρίσκεται	 στη	Θεσσαλονίκη,	 και	 συγκεκριμένα	
κοντά	στο	σπίτι	του	Κεμάλ.	Το	σπίτι	λειτουργεί	ως	σημείο	αναφοράς	για	τη	γυναίκα	
και	 παίζει	 πρωταγωνιστικό	 ρόλο.	 Η	 περιγραφή	 του	 δίνεται	 με	 λεπτομέρειες:	 το	
κατώφλι,	η	μουριά,	το	πηγάδι.	

	
2.4.	Η	πλοκή:	

Η	 πλοκή	 του	 πεζογραφήματος	 δεν	 είναι	 χαλαρή,	 όπως	 στα	 προηγούμενα	 πε-
ζογραφήματα	 του	 βιβλίου.	 Ο	 μύθος	 ξετυλίγεται	 σταδιακά	 και	 με	 συνοχή,	 και	 τα	
γεγονότα	αλληλοδιαδέχονται	το	ένα	το	άλλο	οδηγώντας	την	ιστορία	στη	«λύση»	της.	
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Ως	στοιχεία	πλοκής,	λειτουργούν	τα	ερωτήματα	που	θέτει	έμμεσα	ο	αφηγητής	στον	
αναγνώστη,	 ακολουθώντας	 την	 πλοκή	 αστυνομικής	 ιστορίας.	 Τα	 ερωτήματα	 που	
προκαλείται	 να	 απαντήσει	 ο	 αναγνώστης	 αφορούν	 τη	 μυστηριώδη	 γυναίκα.	 Ποια	
είναι	άραγε;	Γιατί	επισκέπτεται	τόσο	συχνά	το	σπίτι	του	αφηγητή;	Γιατί	το	νερό	του	
πηγαδιού	είναι	κάτι	ξεχωριστό	για	εκείνη;	Γιατί	φοράει	μαύρα;	Γιατί	εξαφανίστηκε;	
Αλλά	 και	 ο	 αφηγητής,	 μιλώντας	 εκ	 μέρους	 όλης	 της	 οικογένειας,	 δηλώνει	 ότι	 δε	
γνωρίζει	 για	 ποιο	 λόγο	 τους	 ευχαριστεί	 η	 γυναίκα	 και	 τι	 εννοεί	 λέγοντας	 για	 το	
«μεγάλο	 καλό»	 που	 της	 κάνουνε	 («Ποιο	 μεγάλο	 καλό;	 Ιδέα	 δεν	 είχαμε»).	 Στη	
συνέχεια,	αφού	μας	παρουσιάζει	συνοπτικά	την	υπόθεση,	περνάει	στην	αναλυτική	
παρουσίαση.	 Έτσι	 γνωρίζουμε	 τη	 γυναίκα.	 Είναι	 πολύ	 κουρασμένη,	 φαίνεται	 να	
ανήκει	 σε	 αρχοντική	 οικογένεια,	 κρατά	 το	 ποτήρι	 σαν	 αρχόντισσα	 και	 μιλάει	
τουρκικά.	Στο	σημείο	αυτό	παρεμβάλλεται	μία	αναλυτική	περιγραφή	της	γυναίκας,	
στην	 οποία	 υπάρχουν	 δύο	 χαρακτηριστικά	 στοιχεία	 που	 προωθούν	 την	 πλοκή.	 Το	
ένα	είναι	η	ματιά	της	γυναίκας,	που	κοιτάζει	κλεφτά	προς	το	σπίτι	της	οικογένειας,	
και	το	δεύτερο	είναι	τα	μούρα.	Η	μουριά	περιγράφεται	με	λεπτομέρειες	και	η	πλοκή	
επιβραδύνεται.	 Όμως	 παρατηρούμε	 ότι,	 μέσα	 από	 την	 περιγραφή	 της	 μουριάς,	 ο	
αφηγητής	μάς	δίνει	ορισμένα	ενδιαφέροντα	στοιχεία	που	μας	βοηθούν	να	υποψια-
στούμε	 πιθανές	 απαντήσεις	 στα	 ερωτήματα	 που	 τέθηκαν	 στην	 αρχή	 του	 πε-
ζογραφήματος.	

Η	μουριά	είναι	ένα	δέντρο	«παλιό	και	τεράστιο».	Αυτό	φανερώνει	ότι	πρέπει	να	
βρισκόταν	εκεί	πολλά	χρόνια,	πιθανόν	πριν	το	σπίτι	κατοικηθεί	από	τους	 τωρινούς	
ιδιοκτήτες.	Επιπλέον,	το	σπίτι	βρίσκεται	σε	μουσουλμανική	συνοικία.	Όμως	κανένας	
από	την	οικογένεια	όχι	μόνο	δεν	υποψιάζεται	την	ταυτότητα	της	γυναίκας,	αλλά	και	
θεωρεί	φυσικό	να	της	αρέσουν	τα	μούρα	τους,	γιατί	«το	δέντρο	μας	δεν	ήταν	από	τις	
συνηθισμένες	μουριές	 [...].	Ήταν,	πάντως,	δέντρο	φημισμένο	σ'	όλο	το	 Ισλαχανέ	κι	
ακόμα	πιο	πέρα».	

Στη	 συνέχεια,	 η	 πλοκή	 δεν	 παρουσιάζει	 εκπλήξεις.	 Παρουσιάζονται	 με	 λε-
πτομέρειες	οι	επισκέψεις	της	γυναίκας	στο	σπίτι	και	καταγράφονται	οι	σκέψεις	και	
τα	συναισθήματα	των	προσώπων.	Δραματική	είναι	η	στιγμή	που	η	γυναίκα	φέρνει	
στα	χείλη	της	το	νερό,	καταλαβαίνει	ότι	δεν	είναι	το	νερό	του	πηγαδιού	και	αρνείται	
να	 το	πιει.	Αρχικά	 τους	κοιτάζει	με	απορία,	ύστερα	διακρίνουμε	μία	απογοήτευση	
στο	βλέμμα	της,	στη	συνέχεια	ταράζεται	και	βουρκώνει.	Στο	σημείο	αυτό,	γίνεται	η	
πρώτη	νύξη	για	κάποια	χαρακτηριστικά	της	γυναίκας	που	κάνουν	την	οικογένεια	να	
υποψιάζεται	 κάτι	 για	 την	 ταυτότητά	 της.	 Η	 πλοκή	 προωθείται	 με	 τα	 λόγια	 της	
γιαγιάς	 προς	 τη	 γυναίκα:	 «Θα	 σου	 τα	 έβαζα	 σ'	 ένα	 κουτί,	 αλλά	 δε	 βαστάνε	 για	
μακριά».	 Και	 ο	 αφηγητής	 συμπληρώνει:	 «Και	 πράγματι	 είχαμε	 αρχίσει	 κάτι	 να	
υποπτευόμαστε».	 Αμέσως	 μετά	 τις	 πρώτες	 υποψίες	 διαδραματίζονται	 κάποιες	
σκηνές	που	επιβεβαιώνουν	εν	μέρει	τις	υποψίες.	Η	οικογένεια	βλέπει	τη	γυναίκα	να	
πηγαίνει	 στου	Κεμάλ	 το	σπίτι,	 όπου	συναντάει	μία	ομάδα	Τούρκων	προσκυνητών.	
Έτσι	η	προηγούμενη	εκτίμησή	τους,	«θαρρούσαμε	πως	είναι	καμιά	τουρκομερίτισσα	
δικιά	 μας,	 απ’	 τις	 πάμπολλες	 εκείνες,	 που	 δεν	 ήξεραν	 λέξη	 ελληνικά,	 μια	 και	 η	
ανταλλαγή	των	πληθυσμών	είχε	γίνει	με	βάση	τη	θρησκεία	και	όχι	τη	γλώσσα»,	ανα-
τρέπεται	 και	 ταράζει	 την	 οικογένεια.	 Στο	 σημείο	 αυτό	 η	 πλοκή	 διακόπτεται	 με	 τις	
ιστορικές	 πληροφορίες	 που	 μας	 δίνει	 ο	 αφηγητής	 και	 με	 το	 ερώτημα	 που	 θέτει	
σχολιάζοντας	το	γεγονός:	«Δε	μας	έφτανε	που	είχαμε	δίπλα	μας	του	Κεμάλ	το	σπίτι,	
σα	μια	διαρκή	υπενθύμιση	της	καταστροφής,	θα	είχαμε	τώρα	και	τους	τούρκους	να	
μπερδουκλώνονται	πάλι	στα	πόδια	μας;».	
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Μετά	από	αυτό	το	περιστατικό,	τα	συναισθήματα	των	προσώπων	λειτουργούν	
ως	 στοιχεία	 πλοκής	 και	 βοηθούν	 στην	 εξέλιξη	 του	 μύθου.	 Τα	 πρόσωπα	 της	
οικογένειας	αλληλοκοιτάζονται	σιωπηλά,	«βαθιά	υποψιασμένοι»	πια,	 και	η	λογική	
υποχωρεί	 για	 να	 παραχωρήσει	 τη	 θέση	 της	 στο	 συναίσθημα.	 Η	 αποκάλυψη	 της	
εθνικότητας	 της	 γυναίκας	 λειτούργησε	 καταλυτικά.	 Η	 ταραχή	 και	 η	 αμηχανία	 που	
ένιωσαν	 αρχικά,	 αναλογιζόμενοι	 τις	 συμφορές	 που	 είχαν	 υποστεί	 εξαιτίας	 της	
τουρκικής	 επεκτατικής	 πολιτικής,	 μετατρέπεται	 σε	 κατανόηση	 και	 συμπάθεια.	 Η	
μεταστροφή	 δηλώνεται	 με	 μία	 και	 μόνο	 φράση,	 περιεκτική	 σε	 νοήματα	 και	
φορτισμένη	συναισθηματικά:	«Είχαμε	κι	εμείς	αφήσει	σπίτια	κι	αμπελοχώραφα	εκεί	
κάτω».	

Η	πέμπτη	επίσκεψη	της	Τουρκάλας	είναι	ένα	σημαντικό	στοιχείο	πλοκής,	γιατί	
ολοκληρώνεται	ο	κύκλος	των	επισκέψεων	και	προετοιμάζεται	η	λύση	του	μυστηρίου	
που	αφορά	την	ταυτότητα	της	γυναίκας.	Η	τελευταία	αυτή	επίσκεψη	θα	σφραγιστεί	
από	 ένα	 πολύ	 δυσάρεστο	 γεγονός.	 Το	 σπίτι	 είχε	 γκρεμιστεί	 στον	 πόλεμο	 από	 μία	
«ιταλική	μπόμπα».	Η	γυναίκα	στέκεται	απολιθωμένη	μπροστά	στο	ερειπωμένο	σπίτι	
και	η	νοσταλγία	τής	κόβει	την	αναπνοή.	Αυτό	ήταν	και	το	τέλος	των	επισκέψεών	της,	
κανένας	 δεν	 την	 ξαναείδε	 «από	 τότε».	 Μέχρι	 αυτό	 το	 σημείο	 έχουν	 απαντηθεί	
σχεδόν	όλα	τα	ερωτήματα,	εκτός	από	το	σημαντικότερο,	που	όμως	ο	αναγνώστης	το	
υποψιάζεται.	Τι	είναι	αυτό	που	συνέδεε	τη	γυναίκα	με	το	σπίτι;	

Το	 πεζογράφημα	 πλησιάζει	 προς	 το	 τέλος	 του	 και	 ο	 αφηγητής	 εμφανίζεται	
ξαφνικά.	Αφορμή	δόθηκε	από	το	γεγονός	ότι	μία	«συμμορία	εργολάβων»	ανέλαβε	
να	 χτίσει	 στο	 χώρο	 του	σπιτιού	μία	πολυκατοικία,	 την	 οποία	όμως	 ετοιμάζεται	 να	
γκρεμίσει.	Έτσι,	στο	σημείο	αυτό	έχουμε	δύο	παρεκβάσεις,	η	μία	αφορά	στο	χτίσιμο	
της	 πολυκατοικίας	 και	 η	 άλλη	 στην	 ανακάλυψη	 ενός	 «θαυμάσιου	ψηφιδωτού».	Ο	
αφηγητής,	με	αφορμή	το	χτίσιμο	της	δεύτερης	πολυκατοικίας,	θυμάται	συνειρμικά	
την	 ανακάλυψη	 στα	 θεμέλια,	 της	 πρώτης	 πολυκατοικίας,	 ενός	 ψηφιδωτού.	 Το	
πεζογράφημα	 ολοκληρώνεται	 με	 τη	 λύση	 του	 αινίγματος:	 την	 αποκάλυψη	 της	
ταυτότητας	της	γυναίκας	και	της	σχέσης	της	με	το	σπίτι.	

	
2.5.	 Χαρακτηριστικά	 προσώπων	 –	 Συναισθήματα	 –	 Εντάσεις	 και	 δραματικές	

κορυφώσεις.	

α)	Η	μαυροφορεμένη	γυναίκα:	

Ως	 πρωταγωνιστικό	 πρόσωπο,	 η	 γυναίκα	 προσελκύει	 την	 προσοχή	 του	
αναγνώστη.	Από	την	αρχή	του	πεζογραφήματος	παρακολουθούμε	τη	συμπεριφορά	
και	 τις	 αντιδράσεις	 της.	 Πρόσωπο	 τραγικό,	 η	 μαυροφορεμένη	 γυναίκα	 βιώνει	
σιωπηλά	 τον	 πόνο	 της.	 Η	 υπερηφάνεια	 και	 η	 αξιοπρέπειά	 της	 φανερώνουν	 την	
αρχοντική	καταγωγή	της.	Η	νοσταλγία	είναι	ζωγραφισμένη	στο	πρόσωπό	της,	καθώς	
κλείνει	 τα	 μάτια	 και	 αναπολεί	 το	 παρελθόν.	 Δεν	 ακούμε	 τη	 φωνή	 της,	 αλλά	
νιώθουμε	 τον	 πόνο	 της	 και	 βλέπουμε	 την	 απελπισία	 στο	 βλέμμα	 της.	 Στην	 αρχή	
ρίχνει	κλεφτές	ματιές	προς	το	σπίτι,	προσπαθώντας	να	αντλήσει	ζωή	από	ένα	χαμένο	
παρελθόν.	Χάνεται	στον	κόσμο	των	αναμνήσεων,	χωρίς	διαμαρτυρίες	και	κλάματα.	
Τρώει	τα	μούρα	με	«ζωηρή	ευχαρίστηση»	και	για	λίγες	στιγμές	η	στυφή	γεύση	τους	
τη	μεταφέρει	σε	παλαιότερες	ευτυχισμένες	εποχές.	Όταν	στη	δεύτερη	επίσκεψή	της	
παίρνει	τα	μούρα	που	της	προσφέρουν	και	φεύγει,	νιώθει	«καταχαρούμενη»	για	τον	
πολύτιμο	 αυτό	 θησαυρό	 της.	 Εκπλήσσεται	 και	 ταράζεται	 όταν	 διαπιστώνει	 ότι	 το	
νερό	δεν	προέρχεται	από	το	πηγάδι	αλλά	από	τη	βρύση.	Η	λύπη	της	είναι	μεγάλη.	Τα	
μάτια	 της	βουρκώνουν	από	 τη	θλίψη,	αλλά	δεν	εκδηλώνει	με	λόγια	ή	πράξεις	 την	
απελπισία	που	νιώθει	στην	ψυχή	της.	
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Η	λύπη	της	κορυφώνεται	και	οι	στιγμές	που	περνάει,	βλέποντας	το	ερειπωμένο	
σπίτι,	είναι	τραγικές.	Το	τελευταίο	σημείο	αναφοράς	των	παιδικών	και	νεανικών	της	
χρόνων	δεν	υπάρχει	πια.	Η	αυλή	είναι	«κατάγυμνη»	και	το	σπίτι	«έρημο».	Ο	χρόνος	
που	μένει	ακίνητη	μπροστά	στο	παλιό	της	σπίτι	μοιάζει	αιώνας.	Τη	συναισθηματική	
κορύφωση	διαδέχεται	το	συναισθηματικό	κενό.	Μένει	ακίνητη	και	σιωπηλή,	σαν	να	
πρόκειται	για	τις	τελευταίες	στιγμές	της	ζωής	της.	Όμως,	ακόμη	και	τώρα,	παραμένει	
αξιοπρεπής	και	υπερήφανη,	αποφεύγοντας	οποιαδήποτε	εκδήλωση.	
	
β)	Η	οικογένεια	του	αφηγητή	και	ο	αφηγητής:	

Η	 οικογένεια	 είναι	 φιλόξενη	 και	 ευγενική	 με	 τη	 γυναίκα.	 Αρχικά	 δείχνουν	
κατανόηση	 και	 συμπονούν	 τη	 μαυροφορεμένη	 γυναίκα,	 γιατί	 καταλαβαίνουν	 ότι	
κάποιο	 μεγάλο	 κακό	 τής	 έχει	 συμβεί.	 Προσπαθούν	 να	 απαλύνουν	 τη	 στενοχώρια	
της,	κατακρίνοντας	το	«σιχαμένο	σπιτονοικοκύρη»,	αλλά	διατηρούν	επιφυλάξεις	για	
την	 ταυτότητα	 της	 γυναίκας	 και	 την	 υποπτεύονται.	 Η	 συμπεριφορά	 τους	 αλλάζει	
όταν	 διαπιστώνουν	 πως	 είναι	 Τουρκάλα	 και	 ο	 νους	 τους	 ανατρέχει	 σε	 όσα	
υπέστησαν	 από	 τους	 Τούρκους.	 Γρήγορα	 όμως	 η	 ψυχολογία	 τους	 αλλάζει,	
αναλογιζόμενοι	 ότι	 η	 γυναίκα	 έχει	 την	 ίδια	 με	 αυτούς	 μοίρα.	 Το	 συναίσθημα	
υπερτερεί	της	λογικής	και	νιώθουν	ότι	η	ξένη	γυναίκα	νοσταλγεί	τον	τόπο	της,	όπως	
νοσταλγούν	και	εκείνοι	τον	δικό	τους.	

Η	στάση	του	αφηγητή	ταυτίζεται	με	αυτήν	της	οικογένειάς	του.	Όμως	η	στάση	
του	απέναντι	 στο	 σπιτονοικοκύρη	 και	 στον	 εργολάβο	 είναι	 σκληρή.	 Δεν	 υπάρχουν	
ελαφρυντικά	 γι’	 αυτούς	 τους	 αριβίστες	 ανθρώπους,	 που	 δε	 διστάζουν	 να	
καταστρέψουν	τα	πάντα	για	το	προσωπικό	τους	όφελος.	

	
γ)	Ο	σπιτονοικοκύρης	και	οι	εργολάβοι:	

Ο	 σπιτονοικοκύρης	 χαρακτηρίζεται	 από	 τον	 αφηγητή	 «σιχαμένος».	 Πρόκειται	
για	έναν	άνθρωπο	που	ενδιαφέρεται	αποκλειστικά	για	το	συμφέρον	του.	Δε	διστάζει	
να	καταστρέψει	το	παραδοσιακό	πηγάδι,	για	να	εξυπηρετήσει	τους	σκοπούς	του.	

Οι	εργολάβοι	είναι	εκείνοι	που	προκαλούν	το	μένος	του	αφηγητή.	Ισοπεδώνουν	
τα	 πάντα	 στο	 πέρασμά	 τους	 με	 μοναδικό	 σκοπό	 το	 κέρδος.	 Ο	 αφηγητής	 τους	
χαρακτηρίζει	 «συμμορία»,	 «γελοίους»,	 «με	 πονηρό	 μυαλό».	 Κατασκευάζουν	
αντιαισθητικά	κτήρια,	«πολυκατοικίες	φρικαλέες»,	«εξαμβλώματα»,	επιδίδονται	σε	
πράξεις	 παράνομες	 και	 προσπαθούν,	 καταπατώντας	 κάθε	 αίσθημα	 ηθικής,	 να	
κερδίσουν	 όσο	 το	 δυνατόν	 περισσότερα	 χρήματα.	 Με	 τις	 άνομες	 πράξεις	 τους	
συντελούν	στην	καταστροφή	των	παραδοσιακών	στοιχείων	και	του	περιβάλλοντος.	

	
2.6.	Γλώσσα	–	Ύφος:	

Η	γλώσσα	του	πεζογραφήματος	είναι	απλή	και	κατανοητή.	Το	ύφος	είναι	απλό,	
χωρίς	στομφώδεις	εκφράσεις	και	υπερβολικούς	συναισθηματισμούς.	Το	βιωματικό	
στοιχείο	 λείπει,	 γιατί	 στο	 συγκεκριμένο	 πεζογράφημα	 πρωταγωνιστής	 είναι	 η	
γυναίκα	και	όχι	ο	αφηγητής.	Έμμεσα,	βεβαίως,	υπάρχουν	αναφορές	σε	στοιχεία	που	
αφορούν	 και	 τη	 ζωή	 του	 συγγραφέα,	 όπως	 η	 ανταλλαγή	 των	 πληθυσμών	 και	 το	
προσφυγικό	ζήτημα.	

	
3.	Συνολική	αποτίμηση	του	πεζογραφήματος:	

Μέσα	 από	 ποικίλες	 αντιθέσεις,	 ο	 αφηγητής	 μάς	 παρουσίασε	 συνοπτικά	 την	
ιστορία	 μίας	 Τουρκάλας	 που	 είχε	 αναγκαστεί	 να	 εγκαταλείψει	 το	 σπίτι	 και	 την	
πατρίδα	 της	 και	 να	 βρεθεί	 πρόσφυγας	 στην	 Τουρκία.	 Έλληνες	 και	 Τούρκοι	
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αντιμετώπισαν	το	ίδιο	σκληρό	γεγονός	που	σφράγισε	τη	ζωή	τους	και	προσδιόρισε	
το	μέλλον	τους.	Ο	πόνος	του	ξεριζωμού	και	της	προσφυγιάς	είναι	διάχυτος	σε	όλο	το	
πεζογράφημα.	Η	νοσταλγία	βασανίζει	τους	ανθρώπους	και	ο	χρόνος	δε	φαίνεται	να	
επουλώνει	 τις	 πληγές	 τους.	 Μέσα	 σε	 όλα	 αυτά	 έρχεται	 να	 προστεθεί	 και	 η	
καταστροφή	 των	 σημείων	 αναφοράς	 στα	 οποία	 στηρίζονταν	 και	 αντλούσαν	
κουράγιο	οι	άνθρωποι.	Το	καινούριο	καταστρέφει	το	παλιό	και	το	παρελθόν	χάνεται	
μέσα	 από	 τις	 αλλεπάλληλες	 ανθρώπινες	 παρεμβάσεις.	 Τίποτα	 δε	 μένει	 όρθιο	
μπροστά	στην	επιθυμία	για	κέρδος	και	οικονομική	δύναμη.	Τίποτα	και	κανένας	δεν	
μπορεί	να	σώσει	την	όμορφη	πόλη	από	τη	βίαιη	αστικοποίηση.	Αυτές	οι	αλλαγές	δεν	
αφήνουν	ανεπηρέαστους	 και	 τους	ανθρώπους.	Οι	ανθρώπινες	σχέσεις	 κλονίζονται	
και	 ο	 κάθε	 άνθρωπος	 κλείνεται	 ερμητικά	 στον	 εαυτό	 του.	 Ο	 «Άλλος»	 είναι	 ένας	
ξένος	που	τον	χρησιμοποιεί	μόνο	όταν	τον	έχει	ανάγκη.	Ο	αφηγητής	στηλιτεύει	όλες	
αυτές	τις	αλλαγές	και	μιλάει	οργισμένα	για	τους	υπεύθυνους.	Όμως	ο	καθένας	από	
εμάς	οφείλει	να	σκεφτεί	το	μερίδιο	ευθύνης	που	του	αναλογεί.	
	
4.	Απαντήσεις	στις	ερωτήσεις	του	σχολικού	βιβλίου:	
1.	 Γιατί	 τα	αρχικώς	αρνητικά	συναισθήματα	 του	αφηγητή	απέναντι	 στη	 γυναίκα	

μετατρέπονται	εντέλει	σε	θετικά;	Τι	έχει	μεσολαβήσει;	Είναι	δικαιολογημένη	μια	

τέτοια	μεταστροφή;	

Βλέπε	την	απάντηση	στην	παράγραφο	2.5.β.,	σελ.	4	του	παρόντος.	
	

2.	Μέσα	στο	διήγημα	συνυπάρχουν,	αλλά	και	συγκρούονται	δυο	κόσμοι,	δύο	δια-

φορετικές	εποχές.	Πώς	καταγράφεται	στη	συνείδηση	του	αφηγητή	η	εισβολή	του	

νέου	κόσμου;	Είναι	δικαιολογημένα	τα	συναισθήματα	που	του	προκαλεί;	

Βλέπε	την	απάντηση	στην	ερμηνευτική	προσέγγιση,	ιδιαίτερα	τις	παραγράφους	
2.1.,	2.2.	και	2.4.,	σελ.	1	–	3	του	παρόντος.	

	
3.	Η	απουσία	μελοδραματισμού	και	η	ποιητική	ελλειπτικότητα	χαρακτηρίζουν	τον	

τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 χειρίζεται	 την	 εσωτερική	 φόρτιση	 και	 τη	 συγκίνησή	 του	 ο	

πεζογράφος.	Ποια	στοιχεία	του	κειμένου	δικαιολογούν	αυτή	την	άποψη;	

Είναι	 χαρακτηριστική	 η	 απουσία	 μελοδραματισμού	 και	 η	 ελλειπτικότητα	 στην	
απόδοση	του	συναισθηματικού	κόσμου	των	προσώπων,	ιδιαίτερα	της	γυναίκας,	για	
ένα	 τέτοιο	 θέμα,	 το	 οποίο	 σίγουρα	 θα	 δικαιολογούσε	 την	 έντονη	 έκφραση	 των	
συναισθημάτων.	

Η	 μαυροφορεμένη	 γυναίκα	 είναι	 το	 τραγικό	 πρόσωπο	 της	 ιστορίας.	 Ζει	 με	 τις	
αναμνήσεις	 της	 και	 νοσταλγεί	 το	 παρελθόν.	Ο	 πόνος	 και	 η	 θλίψη	 την	 πνίγουν	 και	
αναζητά	λίγες	στιγμές	ευτυχίας	και	γαλήνης.	Μπροστά	στο	παλιό	της	σπίτι	αναπολεί	
τις	χαρούμενες	μέρες	του	παρελθόντος	και	η	συγκίνηση	πλημμυρίζει	την	ψυχή	της.	
Όμως	δεν	αντιδρά	με	πληθωρικό	τρόπο,	με	κλάματα	και	φωνές.	Βιώνει	τη	θλίψη	της	
με	 ένα	 δικό	 της	 ξεχωριστό	 τρόπο,	 αξιοπρεπή	 και	 ήρεμο.	 Ακόμα	 και	 όταν,	 στην	
τελευταία	της	επίσκεψη,	βλέπει	το	σπίτι	κατεστραμμένο	και	έρημο,	η	ταραχή	της	δεν	
εκφράζεται	με	λόγια	και	ο	πόνος	είναι	βουβός.	

Αλλά	 και	 η	 οικογένεια	 του	 αφηγητή	 διατηρεί	 την	 ηρεμία	 και	 την	 αξιοπρέπειά	
της	μποοστά	στα	γεγονότα	που	την	ταράζουν.	Μόνο	ο	αφηγητής	ξεπερνάει	λίγο	τα	
όρια	 όταν	 μιλάει	 για	 το	 σπιτονοικοκύρη	 και	 όταν	 αναφέρεται	 στο	 καταστροφικό	
έργο	των	εργολάβων.	Η	επιλογή	αυτή	οφείλεται	στον	τρόπο	που	βιώνει	τα	γεγονότα	
ο	 ίδιος	 ο	 συγγραφέας.	 Παιδί	 προσφύγων,	 νιώθει	 τον	 πόνο	 του	 ξεριζωμού	 και	
επιθυμεί	 να	 μιλήσει	 ήρεμα	 και	 ήπια,	 κουβεντιαστά,	 στον	 αναγνώστη,	 για	 να	 τον	
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ευαισθητοποιήσει	 πάνω	σε	 ένα	 τόσο	μεγάλο	πρόβλημα,	 όπως	 είναι	 η	προσφυγιά.	
Πιστεύει,	δηλαδή,	ότι	το	απλό	και	φιλικό	ύφος	έχει	καλύτερα	αποτελέσματα.	
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Αφηγηματικές τεχνικές στη Λογοτεχνία 

Αφηγηματική Εστίαση 
Αναφέρεται στη σχέση του αφηγητή με τα υπόλοιπα πρόσωπα  

της ιστορίας ως προς τις γνώσεις τους για την υπόθεση 
α. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ:  Ο αφηγητής ξέρει περισσότερα από ό,τι τα πρόσωπα, είναι έξω από τη δράση (παντογνώστης) Æ 

Αφηγητης > Πρόσωπα. 
β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ: Ο αφηγητής ξέρει όσα και τα πρόσωπα Æ Αφηγητής = Πρόσωπα. 
γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ:  Ο αφηγητής ξέρει λιγότερα από τα πρόσωπα Æ Αφηγητής < Πρόσωπα. 
 

Αφηγηματική Οπτική γωνία 
Αναφέρεται στην προοπτική του αφηγητή απέναντι στην ιστορία, 

Δηλαδή στη σχέση του με την υπόθεση 
α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ:  Την ιστορία αφηγείται ο βασικός ήρωας ή ένα δευτερεύον πρόσωπο (αφηγείται μόνο όσα 

υποπίπτουν στην αντίληψή του). 
β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ: Ο αφηγητής βρίσκεται έξω από την υπόθεση, αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο. 
 

Τύπος Αφηγητή 
α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: 
1. Ομοδιηγητικός:  Συμμετέχει στην ιστορία την οποία αφηγείται είτε ως πρωταγωνιστής (αυτοδιηγητικός αφηγητής) είτε ως 

παρατηρητής ή αυτόπτης μάρυρας.  
2. Ετεροδιηγητικός: Δεν έχει καμία συμμετοχή στην ιστορία που αφηγείται. 
 
β. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 
1. Ενδοδιηγητικός: Αφηγείται γεγονότα που ανήκουν στην κύρια αφήγηση. 
2. Εξωδιηγητικός: Αφηγείται γεγονότα και πράξεις ξένα προς το κύριο κείμενο της αφήγησης (εισαγωγικές αφηγήσεις, 

πρόλογοι...). 
3. Μεταδιηγητικός: Αφηγείται γεγονότα που συνιστούν δευτερεύουσα αφήγηση (που ενσωματώνεται στην κύρια αφήγηση, 

είναι αφήγηση μέσα στην αφήγηση), εγκιβωτισμένη αφήγηση.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ο αφηγητής δεν ταυτίζεται πάντα με το συγγραφέα. Σε όσες περιπτώσεις ταυτίζονται τα δύο πρόσωπα μιλάμε για 

αυτοβιογραφία (αυτοδιηγητική αφήγηση).  
 

Αφηγηματικοί Τρόποι 
α. ΔΙΗΓΗΣΗ:  Τριτοπρόσωπη αφήγηση. 
β. ΜΙΜΗΣΗ:  1. Πρωτοπρόσωπη αφήγηση. 
  2. Διάλογος. 
  3. Εσωτερικός μονόλογος. 
γ. ΜΕΙΚΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: Συνδυασμός διήγησης και μίμησης. 
δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 
στ. ΣΧΟΛΙΟ. 
ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΑΓΙΟ ΥΦΟΣ.   
 

Αφηγηματικός Χρόνος 
α. ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ:   Δηλώνει το πότε χρονολογικά συνέβησαν τα γεγονότα που παρουσιάζονται (το  πότε). 
β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ/ΑΦΗΓΗΜΕΝΟΣ: Δηλώνει το διάστημα που καλύπτουν τα γεγονότα που παρουσιάζει η αφήγηση (το πόσο).  
γ. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ:   Δηλώνει το πώς αξιοποιείται, πώς παρουσιάζεται ο χρόνος στη διαδικασία της αφήγησης 

(το πώς). 
    1. Ως προς τη σειρά παρουσίασης των γεγονότων:  
    ‐ Ευθύγραμμος (όταν ακολουθεί τη φυσική σειρά των γεγονότων). 
    ‐ Με αναχρονίες (όταν γίνονται ανακατατάξεις στη φυσική σειρά των γεγονότων): 
    α. Αναδρομές ή αναδρομικές αφηγήσεις ή αναλήψεις ή flash back (επιστροφή στο 

παρελθόν). 
    β. Πρόδρομες αφηγήσεις ή προλήψεις (αναφορές γεγονότων που θα συμβούν αργότερα). 
    2. Ως προς το ρυθμό παρουσίασης των γεγονότων: 
    ‐ Επιτάχυνση. 
    ‐ Επιβράδυνση. 
    ‐ Παράλειψη ή έλλειψη. 
    3. Ως προς το σημείο έναρξης της υπόθεσης:  
    ‐ Από την αρχή της υπόθεσης. 
    ‐ Περίπου από την αρχή της υπόθεσης. 
    ‐ Από τη μέση της υπόθεσης. 
    ‐ Από το τέλος της υπόθεσης. 
 



Ο αφηγηματικός χρόνος είναι βασικό στοιχείο της αφήγησης και διακρίνεται: 
‐ Στο χρόνο του πομπού, δηλαδή την εποχή στην οποία ζει ο συγγραφέας. 
‐ Στο χρόνο του αφηγητή, που συνήθως ταυτίζεται με το χρόνο των γεγονότων της αφήγησης. 
‐ Στο χρόνο του δέκτη, δηλαδή την εποχή στην οποία ζει ο αναγνώστης. 

Ο χρόνος αυτός είναι εξωκειμενικός και δεν έχει σχέση με την αφήγηση. 
 

Ο εσωτερικός/εσωκειμενικός χρόνος μπορεί να διακριθεί στο ΧΡΟΝΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και στο ΧΡΟΝΟ ΑΦΗΓΗΣΗΣ. 
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ είναι ο φυσικός χρόνος στον οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία, η φυσική σειρά των γεγονότων. 
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ δε συμπίπτει πάντα με το χρόνο ιστορίας, γιατί τα γεγονότα της αφήγησης δεν ακολουθούν πάντοτε τη 
φυσική χρονική σειρά. Ο αφηγητής συχνά παραβιάζει την ομαλή χρονική πορεία για να γυρίσει προσωρινά στο παρελθόν ή 
αφηγείται ένα γεγονός που πρόκειται να διαδραματιστεί αργότερα. Έτσι, προκύπτουν παραβιάσεις στη φυσική σειρά των 
γεγονότων, που τις ονομάζουμε αναχρονίες και τις διακρίνουμε σε: 

‐ Αναδρομικές αφηγήσεις/αναδρομές ή αναλήψεις: Είναι η τεχνική κατά την οποία διακόπτεται η κανονική χρονική σειρά 
των συμβάντων για να εξιστορηθούν γεγονότα του παρελθόντος. Η μετατόπιση αυτή του χρόνου της αφήγησης και η 
επιστροφή στο αρχικό χρονικό σημείο μπορεί να είναι σύντομη ή εκτεταμένη. 

‐ Πρόδρομες αφηγήσεις/προλήψεις: Ο αφηγητής κάνει λόγο εκ των προτέρων για γεγονότα που θα γίνουν αργότερα, 
αναφέρεται δηλαδή σε ένα μελλοντικό σημείο της αφήγησης. 

 Άλλες τεχνικές με τις οποίες παραβιάζεται η ομαλή, φυσική χρονική σειρά: 

‐ In medias res: Η λατινική αυτή φράση σημαίνει «στο μέσο των πραγμάτων», δηλαδή στη μέση της υπόθεσης, και 
αποτελεί μια τεχνική της αφήγησης, σύμφωνα με την οποία το νήμα της ιστορίας δεν ξετυλίγεται από την αρχή, 
αλλά ο αφηγητής μάς μεταφέρει στο κρισιμότερο σημείο της πλοκής και έπειτα, με αναδρομή στο παρελθόν, 
παρουσιάζονται όσα προηγούνται του σημείου αυτού. Με την τεχνική αυτή διεγείρεται το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη και η αφήγηση δε γίνεται κουραστική. 

‐ Εγκιβωτισμός: Σε κάθε αφηγηματικό κείμενο υπάρχει μια κύρια αφήγηση, που αποτελεί την αρχική ιστορία, και 
μικρότερες, δευτερεύουσες αφηγήσεις μέσα στην κύρια αφήγηση, που διακόπτουν την ομαλή ροή του χρόνου. 
Αυτή η «αφήγηση μέσα στην αφήγηση» ονομάζεται εγκιβωτισμένη αφήγηση ή εγκιβωτισμός. 

‐ Παρεκβαση/παρεμβλητη (εμβόλιμη) αφήγηση: Είναι η προσωρινή διακοπή της φυσικής ροής των γεγονότων και η 
αναφορά σε άλλο θέμα που δε σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση του έργου. 

‐ Προϊδεασμός/προσήμανση: Είναι η ψυχολογική προετοιμασία του αναγνώστη από τον αφηγητή για το τι 
πρόκειται να ακολουθήσει. 

‐ Προοικονομία: Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας διευθετεί τα γεγονότα και δημιουργεί τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις, ώστε η εξέλιξη της πλοκής να είναι για τον αναγνώστη φυσική και λογική. 

Ο χρόνος της αφήγησης, με κριτήριο τη διάρκεια των γεγονότων, έχει τις ακόλουθες σχέσεις με το χρόνο της ιστορίας: 

‐ Ο χρόνος της αφήγησης μπορεί να είναι μικρότερος από το χρόνο της ιστορίας, όταν ο αφηγητής συμπυκνώνει το 
χρόνο (συστολή του χρόνου) και παρουσιάζει συνοπτικά (σε μερικές σειρές) γεγονότα που έχουν μεγάλη 
διάρκεια. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται ο ρυθμός της αφήγησης. 

‐ Ο χρόνος της αφήγησης μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο της ιστορίας, όταν ο αφηγητής επιμηκύνει το 
χρόνο (διαστολή του χρόνου) και παρουσιάζει αναλυτικά γεγονότα που διαρκούν ελάχιστα. Με τον τρόπο αυτό 
επιβραδύνεται ο ρυθμός της αφήγησης. 

‐ Ο χρόνος της αφήγησης είναι ίσος με το χρόνο της ιστορίας, συνήθως σε διαλογικές σκηνές. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι τεχνικές με τις οποίες ο συγγραφέας συντομεύει το χρόνο της αφήγησης είναι: 

‐ Η επιτάχυνση: γεγονότα που έχουν μεγάλη διάρκεια παρουσιάζονται σύντομα. 
‐ Η παράλειψη: κάποια γεγονότα δεν αναφέρονται καθόλου, επειδή δε σχετίζονται με την ιστορία. 
‐ Η περίληψη: όταν τα ενδιάμεσα γεγονότα παρουσιάζονται συνοπτικά. 
‐ Η έλλειψη ή το αφηγηματικό κενό: όταν ο αφηγητής παραλείπει ένα τμήμα της ιστορίας ή κάποια γεγονότα που 

εννοούνται εύκολα ή δε συμβάλλουν ουσιαστικά στην πλοκή. 
 

Η τεχνική με την οποία ο συγγραφέας διευρύνει το χρόνο της αφήγησης είναι: 
 

‐ Η επιβράδυνση: γεγονότα που έχουν μικρή διάρκεια παρουσιάζονται εκτεταμένα. 
‐ Άλλες φορές παρατηρούμε μια φράση ή ένα βασικό θέμα να επαναλαμβάνεται στερεότυπα, κατά διαστήματα, στο 

έργο. Τότε μιλάμε για ένα μοτίβο το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στην αφήγηση. Μπορεί 
δηλαδή να κλιμακώνει τη δράση ή να περιγράφει μια ψυχική κατάσταση κ.ά. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
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9 ȵʋɿɴɸɴʄɻʅɹʆɻ ɸʀʆɲɿ ɻ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʍʐɶɶʌɲʔɹɲ ʃɲɿ ɲʔɻɶɻʏɼ. ɇʐʖʆʊʏɲʏɲ ɻ ʏɲʑʏɿʍɼ ʏʉʐʎ ʉɷɻɶɸʀ ʍɸ ʋɲʌɲʆʉɼʍɸɿʎ, ʉɿ 

ʉʋʉʀɸʎ ʉɷɻɶʉʑʆ ʍɸ ʄɲʆɽɲʍʅɹʆɸʎ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎ, ʃɲɿ ʍɸ ɳɶʉʆɸʎ ɲʆɲɺɻʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʏʑʋʉʐ «Ɉɿ ɽɹʄɸɿ ʆɲ ʋɸɿ ɸɷʙ ʉ ʍʐɶɶʌɲʔɹɲʎ ɼ ʉ 
ʋʉɿɻʏɼʎ». ȳɿɲ ʏʉ ʄʊɶʉ ɲʐʏʊ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸɶʃɲʏɲʄɸɿʔɽʉʑʆ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ɷɿɲʏʐʋʘʅɹʆɸʎ ʅɸ ʏʌʊʋʉ ʋʉʐ ʔɲʆɸʌʙʆɸɿ ʊʏɿ ʐʋʉʆʉɸʀʏɲɿ 
ʏɲʑʏɿʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɷʑʉ. Ȱʐʏɼ ɸʀʆɲɿ ɸʇɳʄʄʉʐ ʃɲɿ ɻ ɽɸʅɸʄɿʙɷɻʎ ʋʌʉʍʔʉʌɳ ʏɻʎ ɲʔɻɶɻʅɲʏʉʄʉɶʀɲʎ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʏʉʐ 
ʄʉɶʉʏɸʖʆɿʃʉʑ ʃɸɿʅɹʆʉʐ, ʏʉ ʊʏɿ ɷɻʄɲɷɼ ɹʃɲʆɸ ʍɲʔɹʎ ʋʘʎ ʉ ʅɸʆ ʍʐɶɶʌɲʔɹɲʎ ɸʀʆɲɿ ɹʆɲ ʋʌʊʍʘʋʉ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊ, ʉ ɷɸ ɲʔɻɶɻʏɼʎ, 
ɸʀʏɸ ʋʌʘʏʉʋʌʊʍʘʋʉʎ ɸʀʏɸ ʏʌɿʏʉʋʌʊʍʘʋʉʎ, ɸʀʆɲɿ ʋʌʊʍʘʋʉ ʋʄɲʍʏʊ ʋʉʐ ɲʆɼʃɸɿ ʍʏʉʆ ʃʊʍʅʉ ʏɻʎ ʄɲɶʉʏɸʖʆɿʃɼʎ ʔɲʆʏɲʍʀɲʎ.  
 

9 Ʌʄɲʍʅɲʏɿʃʊʎ ɸʀʆɲɿ ʃɲɿ ʉ ɲʋʉɷɹʃʏɻʎ ʏɻʎ ɲʔɼɶɻʍɻʎ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɷɸʆ ʏɲʐʏʀɺɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ɲʆɲɶʆʙʍʏɻ. 
 

9 ȵʋʉʅɹʆʘʎ, ʏɲ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ɸʀʆɲɿ ʉ ʍʐɶɶʌɲʔɹɲʎ ʃɲɿ ʉ ɲʆɲɶʆʙʍʏɻʎ ʃɲɿ ʏɲ ʋʄɲʍʅɲʏɿʃɳ ʉ ɲʔɻɶɻʏɼʎ ʃɲɿ ʉ ɲʋʉɷɹʃʏɻʎ 
ʏɻʎ ɲʔɼɶɻʍɻʎ. 

 
 

Ȱʔɻɶɻʏɼʎ ʋʌʙʏʉʐ ɴɲɽʅʉʑ ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ> ȵʇʘɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ 
Ȱʔɻɶɻʏɼʎ ɷɸʐʏɹʌʉʐ ɴɲɽʅʉʑ ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ> ȵʆɷʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ 

 
ʃɲɿ 
 

Ȱʔɻɶɻʏɼʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻ ɷʌɳʍɻ ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ> ȵʏɸʌʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ 
Ȱʔɻɶɻʏɼʎ ʋʉʐ ʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻ ɷʌɳʍɻ ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ> Ƀʅʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ 

 
 
9 Ƀ ɲʔɻɶɻʏɼʎ ʋʌʙʏʉʐ ɴɲɽʅʉʑ, ɸʋɸɿɷɼ ɴɶɲʀʆɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɿʍʏʉʌʀɲ ɶɿɲ ʆɲ ʏɻ ɷɿɻɶɻɽɸʀ ɲʔʉʑ ʋɿɲ ɲʐʏɼ ɹʖɸɿ ɼɷɻ ʍʐʅɴɸʀ, ɸʀʆɲɿ 

ʋɳʆʏʉʏɸ ɸʇʘɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ, ɸʆʙ ʉ ɲʔɻɶɻʏɼʎ ɷɸʐʏɹʌʉʐ ɴɲɽʅʉʑ – ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ʏɻʎ ɿʍʏʉʌʀɲʎ – ɸʀʆɲɿ ʋɳʆʏʉʏɸ 
ɸʆɷʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ.  
 

9 Ƀ ɲʔɻɶɻʏɼʎ, ɸʀʏɸ ʋʌʙʏʉʐ ɸʀʏɸ ɷɸʐʏɹʌʉʐ ɴɲɽʅʉʑ, ʊʏɲʆ ʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʌʀɲ ʋʉʐ ɲʔɻɶɸʀʏɲɿ, ɸʀʆɲɿ ʉʅʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ, ʃɲɿ ʊʏɲʆ 
ɷɸʆ ʅɸʏɹʖɸɿ ɸʀʆɲɿ ɸʏɸʌʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ. 

 
 

Ȱʔɻɶɻʏɼʎ 
 

  ɸʇʘɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ ɸʆɷʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ   
                                       (ʋʌʙʏʉʐ ɴɲɽʅʉʑ)                                                             (ɷɸʐʏɹʌʉʐ ɴɲɽʅʉʑ) 
 

 

                      ɸʏɸʌʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ      ʉʅʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ                                  ɸʏɸʌʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ      ʉʅʉɷɿɻɶɻʏɿʃʊʎ 

 

ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ ɈȸɁ ȵɇɈȻȰɇȸ: 
9 Ƀ ɲʔɻɶɻʏɼʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɹʆɲ ʋʌʊʍʘʋʉ ʋʉʐ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɲ ʋɳʆʏɲ (ʋɲʆʏʉɶʆʙʍʏɻʎ), ɸʋʉʋʏɸʑɸɿ ʏɲ ʋɳʆʏɲ, ɲʄʄɳ ɷɸʆ ʅɸʏɹʖɸɿ 

ʍʏɻ ɷʌɳʍɻ, ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷɻʄɲɷɼ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ʏɻʎ ɿʍʏʉʌʀɲʎ. Ɉɹʏʉɿʉʎ ɲʔɻɶɻʏɼʎ ɸʀʆɲɿ ʉ Ʉʅɻʌʉʎ. ȳʆʘʌʀɺɸɿ ʏɿ ɶʀʆɸʏɲɿ ʃɲɿ 
ʍʏʉ ʍʏʌɲʏʊʋɸɷʉ ʏʘʆ Ȱʖɲɿʙʆ ʃɲɿ ʍʏʉ ʍʏʌɲʏʊʋɸɷʉ ʏʘʆ Ɉʌʙʘʆ. ɇʏʉʆ ʋɲʆʏʉɶʆʙʍʏɻ ɲʔɻɶɻʏɼ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ɻ ɲʔɼɶɻʍɻ ʖʘʌʀʎ 
ɸʍʏʀɲʍɻ, ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɲʐʏʊʎ ɷɸʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏɻʆ ɲʔɼɶɻʍɻ ɲʋʊ ʅʀɲ ʉʋʏɿʃɼ ɶʘʆʀɲ, ɲʄʄɳ ɸʀʆɲɿ ʋɲʆʏɲʖʉʑ ʋɲʌʙʆ ʍɲʆ ɹʆɲʎ 
ʅɿʃʌʊʎ ɽɸʊʎ. 

9 ɇɸ ɳʄʄɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʉ ɲʔɻɶɻʏɼʎ ʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻ ɷʌɳʍɻ ʃɲɿ ɲʔɻɶɸʀʏɲɿ ʏɻʆ ɿʍʏʉʌʀɲ ʏʉʐ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿʃɼ ʏʉʐ ʉʋʏɿʃɼ ɶʘʆʀɲ. ɇʏɻʆ 
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ ɹʖʉʐʅɸ ɲʔɼɶɻʍɻ ʅɸ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼ ɸʍʏʀɲʍɻ, ɷɻʄɲɷɼ ɲʔɼɶɻʍɻ ʋʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʏɿʃɼ ɶʘʆʀɲ ʏʉʐ ɲʔɻɶɻʏɼ, 
ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʃɲʏɲɽɹʏɸɿ ʍʏɻ ɷɿɼɶɻʍɻ ʏɲ ʊʍɲ ʉ ʀɷɿʉʎ ɹʖɸɿ ɴɿʙʍɸɿ. 

 



2 

 

 

Ʌɲʆʏʉɶʆʙʍʏɻʎ ɲʔɻɶɻʏɼʎ  Ȱʔɼɶɻʍɻ ʖʘʌʀʎ ɸʍʏʀɲʍɻ (ʖʘʌʀʎ ʉʋʏɿʃɼ ɶʘʆʀɲ)

Ȱʔɻɶɻʏɼʎ – ʋʌʊʍʘʋʉ ʏɻʎ ɿʍʏʉʌʀɲʎ ʋʉʐ
ʃɲʏɲɽɹʏɸɿ ʅʊʆʉ ʏɲ ʊʍɲ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿʃɼ 
ʏʉʐ ʍʃʉʋɿɳ 

Ȱʔɼɶɻʍɻ ʅɸ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼ ɸʍʏʀɲʍɻ 

Ȱʔɻɶɻʏɼʎ ʋʉʐ ʇɹʌɸɿ ʄɿɶʊʏɸʌɲ ɲʋʊ ʏɲ 
ʋʌʊʍʘʋɲ ʏɻʎ ɿʍʏʉʌʀɲʎ  

Ȱʔɼɶɻʍɻ ʅɸ ɸʇʘʏɸʌɿʃɼ ɸʍʏʀɲʍɻ 

 

ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ ɈɃɁ ɍɆɃɁɃ: 
9 ȴɿɲʃʌʀʆʉʐʅɸ ʏʌɸɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɲʔɻɶɻʅɲʏɿʃɼʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ: ʏɻʆ ʏɳʇɻ, ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʏɻ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ. 

x ɲ. ȸ ʏɳʇɻ: 
Ʉʏɲʆ ɻ ɲʔɼɶɻʍɻ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɲʄʄɻʄʉʐʖʀɲ ʏʘʆ ɶɸɶʉʆʊʏʘʆ – ʔɲɿʆʊʅɸʆʉ ʊʖɿ ʍʐʆɻɽɿʍʅɹʆʉ ʍʏɻ ʄʉɶʉʏɸʖʆʀɲ – , 
ʏʊʏɸ ʄɹʅɸ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ɸʐɽʑɶʌɲʅʅɻ. Ʉʏɲʆ ʇɸʃɿʆɳɸɿ ɲʋʊ ʏɻ ʅɹʍɻ ʏɻʎ ɿʍʏʉʌʀɲʎ, ɸʀʆɲɿ ɲʔɼɶɻʍɻ in medias res. 
Ƀɿ ɲʆɲɷʌʉʅɹʎ ʍʏʉ ʋɲʌɸʄɽʊʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʆɲɷʌʉʅɿʃɹʎ ɲʔɻɶɼʍɸɿʎ ɼ ɲʆɲʄɼʗɸɿʎ. 
Ȱʆʏɿɽɹʏʘʎ, ʊʏɲʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍɸ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ʋʉʐ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ ʍʐʅɴʉʑʆ, ɹʖʉʐʅɸ ʋʌʉɷʌʉʅɿʃɼ ɲʔɼɶɻʍɻ ɼ ʋʌʊʄɻʗɻ. 
 

x ɴ. ȸ ɷɿɳʌʃɸɿɲ: 
ɍʌɼʍɿʅɻ ɸʀʆɲɿ ɻ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ɲʆɳʅɸʍɲ ʍʏʉ ʖʌʊʆʉ ʏɻʎ ɿʍʏʉʌʀɲʎ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ʖʌʊʆʉ ʏɻʎ ɲʔɼɶɻʍɻʎ. Ȱʆɲɶʃɲʀʉ ɸʀʆɲɿ ʆɲ 
ɸʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ʏɲʐʏʀɺʉʆʏɲɿ. ȶʆɲ ɶɸɶʉʆʊʎ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɻ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʋ.ʖ. ɷɹʃɲ ʖʌʊʆɿɲ, ʅʋʉʌɸʀ 
ʍʏɻʆ ɲʔɼɶɻʍɻ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿ ʅɸ ʅɿɲ ɶʌɲʅʅɼ (ɸʋɿʏɳʖʐʆʍɻ), ɸʆʙ ɹʆɲ ɳʄʄʉ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɻ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ɸʀʆɲɿ 
ʍʏɿɶʅɿɲʀɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʍʏɻʆ ɲʔɼɶɻʍɻ ʋʉʄʄɹʎ ʍɸʄʀɷɸʎ (ɸʋɿɴʌɳɷʐʆʍɻ). 
 

x ȸ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ: 
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ ɷɿɸʌɸʐʆɳʏɲɿ ɻ ʍʖɹʍɻ ʍʏɿʎ ʔʉʌɹʎ ʋʉʐ ɹʆɲ ɶɸɶʉʆʊʎ ʍʐʅɴɲʀʆɸɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʌʀɲ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʔʉʌɹʎ ʋʉʐ 
ɲʐʏʊ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʔɼɶɻʍɻ.  
 

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ 
 

ɇʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ «ɲʔɻɶɻʅɲʏɿʃɹʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ» ʃɲɿ «ɲʔɻɶɻʅɲʏɿʃʉʀ ʏʌʊʋʉɿ» 
 

Ⱦɲʏ’ ɲʌʖɳʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɸʐʃʌɿʆɿʍʏɸʀ ʊʏɿ ʉ ʊʌʉʎ ɲʔɻɶɻʅɲʏɿʃɹʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɷɻʄʙʆɸɿ ʋʉɿʉʎ ɲʔɻɶɸʀʏɲɿ, ɲʋʊ ʋʉɿɲ ʉʋʏɿʃɼ 
ɶʘʆʀɲ «ɴʄɹʋɸɿ» ʏɲ ʋʌɳɶʅɲʏɲ, ʏɿ ɲʔɻɶɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ʋʙʎ ɲʔɻɶɸʀʏɲɿ, ɷɻʄɲɷɼ ʋʉɿʉʐʎ ɲʔɻɶɻʅɲʏɿʃʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ 
(ʅʀʅɻʍɻ, ɷɿɼɶɻʍɻ, ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ, ɷɿɳʄʉɶʉ, ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʅʉʆʊʄʉɶʉ, ʍʖʊʄɿɲ, ɸʄɸʑɽɸʌʉ ʋʄɳɶɿʉ ʄʊɶʉ).  

ɇʏɻʆ ɸʌʙʏɻʍɻ «ʋʙʎ ɲʔɻɶɸʀʏɲɿ», ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʔɻɶɻʅɲʏɿʃɹʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ, ɷɿɸʌɸʐʆʉʑʅɸ ʃɲɿ ʐʔʉʄʉɶɿʃɳ ʏʉ ʃɸʀʅɸʆʉ, 
ʍʖʉʄɿɳɺʉʐʅɸ ɷɻʄɲɷɼ ʏɻ ɶʄʙʍʍɲ, ʏʉʆ ʏʊʆʉ ʃɲɿ ʏɲ ɸʃʔʌɲʍʏɿʃɳ ʅɹʍɲ ɼ ʏʉʐʎ ɿɷɿɲʀʏɸʌʉʐʎ ɸʃʔʌɲʍʏɿʃʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʋʉʐ 
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʉ ʍʐɶɶʌɲʔɹɲʎ. Ɉɹʄʉʎ, ɲʆɲɺɻʏʉʑʅɸ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɲʔɼɶɻʍɻʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉʆ ʖʙʌʉ (ʋ.ʖ. ʏɻʆ ʏɸʖʆɿʃɼ 
ʏɻʎ ɲʆʏʀɽɸʍɻʎ «ʃʄɸɿʍʏʉʑ/ɲʆʉɿʖʏʉʑ» ʖʙʌʉʐ), ʅɸ ʏʉʆ ʖʌʊʆʉ ʏɻʎ ɲʔɼɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʍʐʆʏʊʅɸʐʍɻʎ ɼ ɸʋɿʅɼʃʐʆʍɼʎ ʏʉʐ 
(ʋ.ʖ. ʋɲʌɳʄɸɿʗɻ, ɸʋɿɴʌɳɷʐʆʍɻ) ʃ.ʄʋ.   
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