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Διονύσιος Σολωμός : «Ο Κρητικός» 
 

Γενικές παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομικά και αφηγηματικά στοιχεία του ποιήματος 
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Σχόλια για την ενότητα 1[18] 

Σχόλια για την ενότητα 2[19] 
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Σχόλια για την ενότητα 3[20] 
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Σχόλια για την ενότητα 5[22] 
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Ο ανεκλάληλος ήχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικές θεωρήσεις 

 
<Αρχές της «φιλοσοφικής» ποιητικής που εγκαινιάζει ο Κρητικός> είναι : 
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, Ο Κρητικός 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ (1798–18 57) 

 

Εισαγωγικά  
 

Τα χαρακτηριστικά της Επτανησιακής Σχολής  

Η λατρεία της θρησκείας  

Η λατρεία της πατρίδας  
Εξωτερικά  

Χαρακτηριστικά  
Η λατρεία της γυναίκας  

Η λατρεία της φύσης  

Η προσήλωση στη δημοτική γλώσσα 
 

Εσωτερικό Χαρακτηριστικό 

 

 

Οι επιδράσεις που δέχθηκε η Επτανησιακή Σχολή  

- ευρωπαϊκή λογοτεχνία  

- δημοτικό τραγούδι  

- κρητική λογοτεχνία  

- ποίηση Χριστόπουλου και Βηλαρά  

 

Οι επιδράσεις που δέχθηκε ο Σολωµός  

(1) Ιταλικός κλασικισµός  

(2) Ευρωπαϊκός ροµαντισµός και γερµανικός ιδεαλισµός  

(3) Δηµοτικά τραγούδια  

(4) Κρητική λογοτεχνία (κυρίως από τον Ερωτόκριτο του Βιντσέντζου 

Κορνάρου)  

(5) Χριστιανική φιλολογία (ευαγγελικά και πατερικά κείµενα)  

(6) Αρχαία ελληνική λογοτεχνία (στον Κρητικό διακρίνουµε κυρίως επιδράσεις 

της Οδύσσειας του Οµήρου)  

(7) Διαφωτισµός (εκεί κυρίως έχουν τη ρίζα τους οι φιλελεύθερες ιδέες του 

Σολωµού, οι οποίες ενισχύθηκαν µετά την έκρηξη της Ελληνικής 

Επανάστασης)  

 

Τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Σολωµού  

Εξωτερικά – Μορφικά  

(1) Η αποσπασµατικότητα: Όλα τα µεγάλα ποιητικά έργα της ωριµότητας 

του Σολωµού έχουν µείνει ανολοκλήρωτα και έχουν τη µορφή 

αποσπασµάτων.(Για την ερµηνεία του γεγονότος αυτού βλ. σχολ. βιβλίο 

σελ.281 – 284) 

(2)  Η προσήλωσή του στη δηµοτική γλώσσα, τη γλώσσα του λαού, την 

οποία εµπλουτίζει µε στοιχεία του επατανησιώτικου και του κρητικού 
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ιδιώµατος. 

(3)  Ο λυρισµός: εξωτερίκευση συναισθηµάτων, πλούτος σε εικόνες και 

σχήµατα λόγου. 

(4)  Οι επιδράσεις του δηµοτικού τραγουδιού στη γλώσσα (δηµοτική), 

στη στιχουργία (ιαµβικός 15σύλλαβος) στην τεχνική (π.χ. νόµος των 

τριών) και στα θέµατα (συνοµιλία του ανθρώπου µε τα άψυχα της 

φύσης, οι νεκροί παρουσιάζονται µε τις ιδιότητες των ζωντανών).   

 

Εσωτερικά – Θεµατικά  

(1) Οι ενορατικές εµπειρίες και το αποκαλυπτικό στοιχείο: Οι ήρωες των 

ποιηµάτων του βλέπουν συχνά οράµατα, µέσω των οποίων έρχονται σε 

επαφή µε τις συµπαντικές δυνάµεις και προσεγγίζουν το «θείον». 

(2)  Η λατρεία της φύσης: Δεν πρόκειται για απλή θέαση της φύσης και για 

απλό θαυµασµό προς την οµορφιά της. Για το Σολωµό και για τους 

Ευρωπαίους ροµαντικούς µέσα στη φύση ενυπάρχει το θεϊκό στοιχείο, η 

φύση ταυτίζεται µε το Θεό. Γι’αυτό ο άνθρωπος µόνον µέσω της επαφής 

του µε τη φύση µπορεί να έρθει σε αρµονία µε το σύµπαν και να νιώσει 

το «θείον». 

(3)  Η πατριδολατρεία: Το στοιχείο αυτό ενισχύεται στο Σολωµό µετά την 

έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Σε όλα σχεδόν τα µεγάλα του έργα 

– από το 1821 και µετά – υπάρχουν αναφορές εκτεταµένες ή µη στην 

Ελλάδα και στον ελληνικό εθνοαπελευθερωτικό αγώνα. 

(4)  Ο εξιδανικευµένος έρωτας και το θέµα της αγνότητας: Μέσα στο 

έργο του Σολωµού συναντούµε πάντοτε εξιδανικευµένες γυναικείες 

µορφές. Οι µορφές αυτές εξαγνίζονται λόγω του έρωτα που νιώθουν ή 

του έρωτα που εισπράττουν. 

(5)  Το θρησκευτικό στοιχείο: ο Σολωµός είναι βαθύτατα θρησκευόµενος. 

Στο έργο του λοιπόν συναντούµε συχνά αναφορές σε στοιχεία της 

χριστιανικής πίστης και παράδοσης.  

 

Τα χαρακτηριστικά του ροµαντισµού  

(1) το φανταστικό στοιχείο: Ο ροµαντισµός εµφανίζεται ως αντίδραση 

στον κλασικισµό, ο οποίος δίνει κεντρική θέση στη λογική. Οι 

ροµαντικοί καλλιτέχνες αντιθέτως προσπαθούν να απελευθερώσουν τη 

φαντασία. Αυτό ωστόσο δεν τους αποµακρύνει τελείως από την 

πραγµατικότητα, αφού στο ροµαντικό κόσµο πραγµατικότητα και 

φαντασία συνυπάρχουν. 

(2) το συναίσθηµα: σε αντίθεση µε την κυριαρχία της λογικής και του 

µέτρου στην κλασικιστική τέχνη, οι ροµαντικοί δίνουν βαρύτητα στο 

συναίσθηµα. Μέσω της τέχνης τους αποκαλύπτουν µε πληθωρικό τρόπο 

κάθε εσωτερική πτυχή τους: τα πάθη, τον έρωτα, την οργή, τους φόβους, 

τις εµµονές και τα ψυχικά τους αδιέξοδα. Ακόµη και τα φυσικά τοπία 
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λειτουργούν πολλές φορές ως έκφραση των συναισθηµάτων τους. 

(3) το µυστηριακό και το οραµατικό στοιχείο 

(4) ο εξιδανικευµένος έρωτας και οι εξιδανικευµένες γυναικείες µορφές 

(5) η προσωπική εµπειρία της φύσης: ο ροµαντικός καλλιτέχνης επιθυµεί 

να ενωθεί µε τη φύση, διότι µέσω αυτής έρχεται σε επαφή µε το 

«θείον». Για τους ροµαντικούς ο θεός και η φύση ταυτίζονται. Η φύση 

στα έργα των ροµαντικών καλλιτεχνών (α) άλλοτε αναλαµβάνει το ρόλο 

της παρήγορης και έµπιστης φίλης και (β) άλλοτε λειτουργεί ως µια 

σκοτεινή, επικίνδυνη και εκδικητική οντότητα που εµφανίζεται ως 

φορέας θανάτου. 

(6) ο ηρωισµός, η επαναστατικότητα και ο αγώνας για την ελευθερία. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί ροµαντικοί καλλιτέχνες λαµβάνουν 

µέρος ενεργά στα επαναστατικά κινήµατα της εποχής τους (π.χ. ο 

λόρδος Byron). 

(7) η υποβλητική σκηνογραφία (νύχτα, σελήνη, δάση, νεκροταφεία κλπ) 

που λειτουργεί ως έκφραση του εσωτερικού κόσµου του καλλιτέχνη.  

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ   Ο Κρητικός  

Ιστορικό Πλαίσιο – Πηγές Έµπνευσης  

Το 1821 µαζί µε την υπόλοιπη Ελλάδα εξεγείρεται και η Κρήτη. Οι 

επαναστάτες αρχικά σηµειώνουν κάποιες σηµαντικές επιτυχίες. Στα 1823 – 

1824 όµως οι Τούρκοι, ενισχυµένοι και µε αιγυπτιακά στρατεύµατα, θα 

αντεπιτεθούν, θα καταστρέψουν πολλές κρητικές πόλεις (Μεσαρά, Σφακιά) και 

θα προβούν σε σφαγές. Πολλοί Κρητικοί αναγκάζονται τότε να εγκαταλείψουν 

την πατρίδα τους και να καταφύγουν µε πλοιάρια στα Κύθηρα, στα 

Αντικύθηρα, στη Δυτική Πελοπόννησο και στα Επτάνησα ως πρόσφυγες.  

Το δράµα των Κρητικών θα συγκινήσει το Σολωµό ο οποίος µάλιστα 

είχε ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το θέµα αυτό λόγω της καταγωγής του: το 

1669 όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν για πρώτη φορά την Κρήτη, πολλοί ντόπιοι 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να καταφύγουν ως 

πρόσφυγες στα Επτάνησα. Μεταξύ αυτών ήταν και οι πρόγονοι του ποιητή, 

Νικόλαος και Πέτρος Σολωµός.  
 

 

Λογοτεχνικό Είδος  

Το κείµενο φαίνεται να συνδυάζει τρία λογοτεχνικά είδη: το δραµατικό, το 

αφηγηµατικό και το λυρικό.  

(1) Αν και δεν πρόκειται ασφαλώς για θεατρικό έργο, ο Κρητικός έχει τη 

µορφή δραµατικού µονολόγου: ο ήρωας µιλάει σε α΄ πρόσωπο σε όλη 

τη διάρκεια της αφήγησης, κάνοντας µάλιστα και κάποιες αποστροφές 

σε β΄ πρόσωπο σαν να απευθύνεται σε κάποιο υποθετικό ακροατήριο. 
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(2) Το ποίηµα είναι επίσης αφηγηµατικό, διότι ο αφηγητής που είναι και ο 

κεντρικός ήρωας, αφηγείται κάποια ιστορία. 

(3) Το ποίηµα τέλος είναι και λυρικό, αφού το βάρος της αφήγησης πέφτει 

κυρίως στα συναισθήµατα του αφηγητή και λιγότερο στα γεγονότα. 

Επίσης δίνεται προτεραιότητα στον πλούτο των εκφραστικών µέσων και 

συνεπώς κυριαρχεί η ποιητική λειτουργία της γλώσσας.  

 

Γλώσσα  

 Ο Σολωµός χρησιµοποιεί τη δηµοτική γλώσσα µε µοναδικό τρόπο, 

αξιοποιώντας άριστα την εκφραστική και ποιητική της δύναµη. -

Απουσιάζει η γλωσσική επιτήδευση – ελάχιστες λέξεις προέρχονται από 

την αρχαιοπρεπή παράδοση (π.χ. εκροτούσαµε µάχη, φρενίτης, ρείθρα, 

ποιήσει κλπ) 

 Συναντούµε επίσης και τύπους που ανήκουν στο γλωσσικό ιδίωµα της 

Ζακύνθου και της Κρήτης (π.χ. εκοίταα, εσειότουν, πέλαο, ανεί τς 

αγκάλες, αλιά µου, το πλέξιµο, απιθώνω, αγρίκαα, ογλήγορα, ζαλεύουν, 

έκρουζε κλπ) 

  Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι στο ποίηµα κυριαρχούν τα ρήµατα, που 

κάνουν το λόγο του ρωµαλέο (από τους 134 στίχους µόνον 7 δεν έχουν 

ρήµα. Σε πολλούς στίχους µάλιστα τα ρήµατα είναι δύο).  

 

Υφος  

Το ύφος είναι λυρικό και ροµαντικό µε συναισθηµατική ένταση που δεν 

ξεπερνά ωστόσο το µέτρο. Χαρακτηριστική είναι επίσης και η πυκνότητα του 

(βλ. και παραπάνω για τον κυρίαρχο ρόλο των ρηµάτων).  

 

Στιχουργία  

 Το ποίηµα δεν είναι οργανωµένο σε στροφές 

 Οι στίχοι είναι ιαµβικοί 15σύλλαβοι  

 Η οµοιοκαταληξία είναι ζευγαρωτή  

 Κάθε στίχος έχει ένα ολοκληρωµένο νόηµα (Δεν υπάρχουν 

διασκελισµοί)  

 Συχνά το δεύτερο ηµιστίχιο ολοκληρώνει/συµπληρώνει το νόηµα του 

πρώτου  

 Υπάρχουν πολλές συνιζήσεις  

 Εκτός από τη συνίζηση χρησιµοποιείται συχνά η έκθλιψη (και πιο 

σπάνια η αφαίρεση)  

 Δεν υπάρχουν ενοχλητικές χασµωδίες  

 

Γενικές Αφηγηµατολογικές Παρατηρήσεις  

Ο αφηγητής είναι δραµατοποιηµένος, συµµετέχει στα δρώµενα ως 

πρωταγωνιστής (αυτοδιηγητικός αφηγητής) και αφηγείται σε α΄ πρόσωπο 
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(µίµηση) χρησιµοποιώντας εσωτερική εστίαση.  

Η αφήγηση (ακολουθώντας το οµηρικό πρότυπο) ξεκινά in medias res και 

διακόπτεται από αναδροµικές αφηγήσεις (αναδροµές / flash back) που µας 

µεταφέρουν στο παρελθόν της ιστορίας και από πρόδροµες αφηγήσεις 

(προλήψεις), στις οποίες δίνονται πληροφορίες για όσα ακολουθούν την κύρια 

αφήγηση. Αυτές οι αναχρονίες καθυστερούν την εξέλιξη των γεγονότων της 

κύριας αφήγησης και συνεπώς λειτουργούν ως επιβραδύνσεις.  

Οι αφηγηµάτικοί τρόποι που χρησιµοποιούνται είναι:  

(α) Μίµηση: Πρωτοπρόσωπη αφήγηση  

Διάλογος (αµφίδροµος µε τους νεκρούς, µονόδροµος µε τη   

Φεγγαρο–ντυµένη)  

(β) Περιγραφή (του τοπίου, των προσώπων και των γεγονότων)  

(γ) Εσωτερικός δραµατικός µονόλογος (σκέψεις και συναισθήµατα του   

αφηγητή που σχετίζονται µε πρόσωπα, γεγονότα και εµπειρίες)  

(δ) Σχόλια 

 

Τα Χρονικά Επίπεδα της Αφήγησης  

(1) Κύρια αφήγηση: πρόκειται για το παρόν της ιστορίας και καλύπτει το χρονικό 

διάστηµα που ξεκινα από την πάλη των ναυαγών µε τα κύµατα και 

ολοκληρώνεται µε την άφιξή τους στην ακρογιαλιά, όπου διαπιστώνεται ο 

θάνατος της κόρης. 

(2) Αναδροµικές αφηγήσεις: πρόκειται για τα αποσπάσµατα που µας δίνουν 

πληροφορίες για το παρελθόν του ήρωα στην Κρήτη. 

(3) Πρόδροµες αφηγήσεις: πρόκειται για τα αποσπάσµατα που µας δίνουν 

πληροφορίες για τη ζωή του ήρωα µετά την άφιξή του στη στεριά. Στην ουσία 

πρόκειται για το παρόν της αφήγησης. 

(4) Πρόδροµη αφήγηση για την έσχατη κρίση: πρόκειται για τα γεγονότα που 

συµβαίνουν στο απώτατο µέλλον και υπερβαίνουν το φυσικό χρόνο. Η 

πρόδροµη αυτή αφήγηση καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την ενότητα 2. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α 1 [18.]  
 

Η Νυχτερινή Καταιγίδα 
 

Το περιεχόµενο  

Κάποιος (η ταυτότητά του αρχικά δεν αναφέρεται) αφηγείται µια ιστορία από 

το παρελθόν του. Ο ίδιος µαζί µε µια κοπέλα (η ταυτότητά της και η σχέση της 

µε τον αφηγητή δε διευκρινίζεται επίσης) βρίσκονται ναυαγοί στη µέση του 

πελάγους, ενώ γύρω τους µαίνεται η καταιγίδα. Η στεριά βρίσκεται ακόµη 

µακριά και τριγύρω υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Ο ναυαγός παρακαλεί να πέσει 

ένα αστροπελέκι, για να φωτίσει το χώρο. Η παράκλησή του εισακούεται 

αµέσως: τρία αστροπελέκια πέφτουν πολύ κοντά στην κοπέλα συνοδευόµενα 
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από δυνατό θόρυβο. Όλη η πλάση αντηχεί από τον ήχο της βροντής.  

 

Τα Πρόσωπα, ο Χρόνος, ο Τόπος και η Σκηνογραφία  

Τα πρόσωπα: ο Κρητικός («Εκοίταα» στ.1) και η αρραβωνιαστικιά του 

(«κορασιά» στ.4). Από τα δύο πρόσωπα ενεργό ρόλο στη 

δράση έχει µόνον ο Κρητικός, ο οποίος εν µέσω της 

οργισµένης φύσης µοιάζει να βρίσκεται σε πνευµατική 

σύγχυση, όπως µαρτυρά η προσφώνησή του προς την 

αστραπή («αστροπελέκι µου καλό...»). Η αρραβωνιαστικιά 

του παραµένει ένα βουβό πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια του 

ποιήµατος και περιορίζεται σε έναν παθητικό ρόλο. [Αξίζει 

ασφαλώς να σηµειωθεί ότι αρχικά η ταυτότητα των δύο 

προσώπων και η µεταξύ τους σχέση δεν διευκρινίζεται.]  

Ο Χρόνος:       Είναι νύχτα και επικρατεί απόλυτο σκοτάδι. Ο χώρος φωτίζεται 

στιγµιαία από τις αστραπές.  

Ο Τόπος:        Η δράση τοποθετείται στη µέση του πελάγους. Εκεί βρίσκεται ο 

ήρωας µαζί µε την αρραβωνιαστικιά του, καθώς το καράβι 

στο οποίο επέβαιναν έχει προφανώς ναυαγήσει.  

Η σκηνογραφία: Ο αφηγητής – ήρωας τοποθετείται σε ένα απέραντο σκηνικό. 

Βρίσκεται µεσοπέλαγα. Γύρω του απλώνεται η απέραντη 

θάλασσα και πάνω του ο απέραντος ουρανός. Μακριά 

διακρίνεται η στεριά («ήτανε µακριά ακόµη τ’ακρογιάλι» 

στ.1). Η φύση τριγύρω µαίνεται, όπως φαίνεται από τα 

αστροπελέκια που πέφτουν διαδοχικά και τις βροντές που τα 

συνοδεύουν. Όλη η πλάση τριγύρω («πέλαγα ... ουρανός 

... ακρογιαλιές ... βουνά» στ.5 – 6) λειτουργεί σαν ένα 

πελώριο ηχείο, όπου αντηχεί με τρόπο τρομακτικό ο θόρυβος 

των βροντών.  

 

Τα θεµατικά µοτίβα  

Στον Κρητικό συναντούµε ένα ευάριθµο πλήθος θεµάτων. Τα κυριότερα 

θεµατικά µοτίβα είναι: ο έρωτας, ο θάνατος, η φύση, η πατρίδα, η γυναίκα, η 

ελευθερία, η αγωνιστικότητα, η πίστη και η θρησκεία.  

Στην ενότητα αυτή κυριαρχεί το µοτίβο της φύσης, το οποίο γίνεται 

αντικείµενο πολύπλευρης επεξεργασίας. Ο Σολωµός εδώ παρουσιάζει τη 

φύση ως ένα πεδίο όπου δρουν άλογες φυσικές δυνάµεις (τρικυµία, 

αστροπελέκια, βροντές), που έχουν διαθέσεις εχθρικές απέναντι στον 

άνθρωπο. Η οργή της φύσης, η οποία αισθητοποιείται µε διάφορα εκφραστικά 

µέσα (βλ. παρακάτω), δηµιουργεί µια αίσθηση δέους. Παράλληλα όµως 



     Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

 
15 

βλέπουµε και την απόπειρα του ανθρώπου να συµφιλιωθεί µαζί της (στ.2) 

καθώς και την επίτευξη µιας σχετικής επικοινωνίας Ανθρώπου και Φύσης, 

όταν η Φύση φαίνεται να εισακούει τις ανθρώπινες παρακλήσεις (στ.3).      

 

Η σύγκρουση Φύσης και Ζωής  

Κάποιοι ερµηνευτές του Κρητικού υποστηρίζουν ότι το θέµα του ποιήµατος 

είναι η τραγική σύγκρουση του ανθρώπου µε τη φύση: Ο άνθρωπος (στην 

παρούσα περίπτωση, ο Κρητικός) έχει ως κεντρικό στόχο να διαφυλάξει τη 

ζωή του και να εκπληρώσει το ηθικό του χρέος, ενώ η φύση υψώνεται εχθρική 

απέναντί του και του θέτει ανυπέρβλητα εµπόδια.  

Σ’ αυτό το πρώτο απόσπασµα µπορούµε να ανιχνεύσουµε κάποια στοιχεία που 

αποδεικνύουν την εχθρική διάθεση της φύσης απέναντι στη ζωή:  

 Το απόλυτο σκοτάδι, η θαλασσοταραχή και τα αστραπόβροντα 

στέκονται ως εµπόδια στην προσπάθεια του Κρητικού να φτάσει στο 

«ακρογιάλι», και έτσι να σώσει τη ζωή του και να εκπληρώσει το ηθικό 

του χρέος διασώζοντας και τη ζωή της αρραβωνιαστικιάς του.  

 Όταν µάλιστα ο Κρητικός απευθύνεται «ευφηµιστικά» προς την 

αστραπή («Αστροπελέκι µου καλό» στ.2) ζητώντας της να συµβάλει στον 

φωτισµό του χώρου, η φύση δε φαίνεται να εξευµενίζεται και δείχνει και 

πάλι τις εχθρικές της διαθέσεις: τρία αστροπελέκια πέφτουν απειλητικά 

«πολύ κοντά στην κορασιά», προοιωνίζοντας την τραγική 

έκβαση της ιστορίας.   

 

Αφηγηµατολογικές παρατηρήσεις  (Τεχνικές)  

 Η αφήγηση ξεκινά in medias res δεν αρχίζει δηλαδή από την αρχή της 

ιστορίας (δηλ. τη γέννηση ή τα παιδικά χρόνια του ήρωα) αλλά από τα 

«µισά» της (δηλ. από το ναυάγιο και µετά).  

 Η αφήγηση ξεκινά ex abrupto, δηλ. απότοµα, χωρίς καµιά 

εισαγωγή. Αναφέρεται σε δύο ανθρώπους που παλεύουν µε τα κύµατα 

χωρίς να εξηγήσει ούτε ποιοι είναι ούτε 

πώς βρέθηκαν εκεί ούτε ποια είναι η µεταξύ τους σχέση.  

 

(Τρόποι)  

 Στο απόσπασµα κυριαρχεί η περιγραφή, η οποία µάλιστα ακολουθεί τη 

φορά της όρασης: πρώτα εστιάζει µπροστά 

(«...τ’ακρογιάλι» στ.1), έπειτα πάνω («αστροπελέκι µου...» στ.2–3) και 

τελικά γύρω γύρω («πέλαγα ... ουρανός ... ακρογιαλιές ... βουνά» στ.5 – 

6)  

 Στο στ.2 υπάρχει µια επίκληση προς την αστραπή σε ευθύ λόγο, 



     Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

 
16 

η οποία αναδεικνύει την πνευµατική σύγχυση του κεντρικού ήρωα αλλά 

και την απεγνωσµένη προσπάθεια του ανθρώπου γενικότερα να 

εξευμενίσει τα άγρια φυσικά στοιχεία.  

 

Στιχουργικές παρατηρήσεις  

 Τα 8 α (άλφα) του πρώτου στίχου, το διπλό α (άλφα) του «εκοίταα» και 

η χασµωδία στο «µακριά ακόµη» αισθητοποιούν τη µεγάλη απόσταση 

που χωρίζει τον ήρωα από το ακρογιάλι.  

 Η οµοιοκαταληξία των στίχων 5–6 («αντήχαν» «αν είχαν») µιµείται την 

ακουστική εντύπωση που προκαλεί η ηχώ και συµβάλλουν έτσι στη 

δηµιουργία µιας αίσθησης δέους µπροστά στην οργή της φύσης.  

 

Εκφραστικά Μέσα  

 Η προσωποποίηση της αστραπής στο στ.2, όπως και όλες οι 

προσωποποιήσεις των φυσικών στοιχείων µέσα στο ποίηµα, δηλώνει την 

επικοινωνία – ή τουλαχιστον την απόπειρα επικοινωνίας– ανάµεσα στον 

άνθρωπο και τη φύση και προβάλλει τη 

θεϊκή υπόσταση των φυσικών στοιχείων.     

 Ο πλεονασµός «ξαναφέξε πάλι»(στ.2) δηλώνει την έντονη επιθυµία του 

ήρωα να δει το φως της αστραπής και 

να µπορέσει έτσι να αντιληφθεί πού βρίσκεται.  

 Η χρήση του επιθέτου «καλό» για το αστροπελέκι: α) σχετίζεται µε την 

ευεργετική του λειτουργία (= 

φωτίζει τα σκοτάδια) και β) δηλώνει την προσπάθεια του ανθρώπου να 

αποκαταστήσει την επικοινωνία του με τη φύση και να συμφιλιωθεί μαζί 

της.  

 Οι πληθυντικοί αριθµοί («πέλαγα», «ακρογιαλιές», «βουνά», «φωνές») 

τονίζουν την απεραντοσύνη της πλάσης και δηµιουργούν στον αναγνώ-

στη µια αίσθηση δέους.  

 Οι εικόνες: α) των κεραυνών που πέφτουν µε δυνατό θόρυβο κοντά στην 

κοπέλα (οπτικοακουστική εικόνα) και β) της πλάσης που αντηχεί στον 

ήχο της βροντής (ακουστική εικόνα) δημιουργούν μια αίσθηση δέους 

απέναντι στη µαινόµενη φύση.  

 Το υπερβατό σχήµα του στ.5  

 

Γραµµατολογικές επιδράσεις  

Στο πρώτο αυτό απόσπασµα, όπως και σε ολόκληρο το ποίηµα, διακρίνουµε 

επιδράσεις από τον Ερωτόκριτο στη στιχουργία (δεν υπάρχουν στροφές, το 

µέτρο είναι ο ιαµβικός 15σύλλαβος, η οµοιοκαταληξία είναι ζευγαρωτή) και 

από το δηµοτικό τραγούδι στη δοµή (νόµος των τριων: «τρία αστροπελέκια»).  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α 2 [19.]  

Ο Όρκος του Κρητικού και η Έσχατη Κρίση 

Το περιεχόµενο  

Ο αφηγητής διακόπτει ξαφνικά τη διήγησή του και στρέφεται ευθέως 

προς τους υποθετικούς ακροατές του, διαβεβαιώνοντάς τους ότι όσα θα 

αφηγηθεί στη συνέχεια είναι απολύτως αληθή. Για να δώσει µάλιστα 

µεγαλύτερη ισχύ στα λεγόµενά του, δίνει έναν τριπλό όρκο: ορκίζεται α) στα 

τραύµατα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέµου, β) στους συντρόφους 

του που σκοτώθηκαν µαχόµενοι και γ) στην ψυχή ενός αγαπημένου προσώπου, 

που ο θάνατός του προκάλεσε σ’ αυτόν μεγάλο πόνο.  

Ωστόσο και µετά τον όρκο, ο αφηγητής δεν πιάνει το νήµα της κύριας 

αφήγησης αλλά προχωρά σε µια νέα παρέκβαση µεταφέροντάς µας αυτή τη 

φορά σε έναν µεταφυσικό χωροχρόνο: καλεί τη Σάλπιγγα της Δευτέρας 

Παρουσίας να σαλπίσει, και φαντάζεται ότι έχει µεταφερθεί στο Τέλος των 

Αιώνων. Σκίζει το σάβανο της αγαπηµένης του, µεταβαίνει γρήγορα στην 

Κοιλάδα Ιωσαφάτ (όπου κατά τα ιερά κείµενα θα λάβει χώρα η Έσχατη Κρίση) 

και συνοµιλεί µε τις ψυχές των αναστηµένων 
. 
τους ρωτά αν είδαν κάπου την 

αγαπηµένη του και εκείνοι του απαντούν ότι την έχουν συναντήσει: νωρίς το 

πρωί είχε βγει χαρούµενη στην Πύλη του Παραδείσου ψάλλοντας ύµνους για 

την Ανάσταση και έδειχνε ανυποµονησία να µπει στο σώµα της, ενώ την ίδια 

ώρα η γη κι ο ουρανός άκουγαν σαστισµένοι το τραγούδι της (ή τη φωνή του 

Θεού). Πριν από λίγο µάλιστα την είδαν πάλι να περιφέρεται βιαστική 

αναζητώντας κάποιον.  

Ενότητες  

(α) Ο Όρκος του Κρητικού (στ.1 – 4)  

(β) Η Έσχατη Κρίση (στ.5 – 18)  

 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Ο Όρκος του Κρητικού (στ. 1 – 4) 

 

Η λειτουργία του Όρκου  

Ο Όρκος έχει τριπλή λειτουργία µέσα στο ποίηµα:  

 Έχει ως στόχο να πείσει τους υποθετικούς ακροατές αλλά και τους 

αναγνώστες ότι όσα θα αφηγηθεί παρακάτω ο Κρητικός (Αποσπάσµατα 

3, 4, 5), όσο εξωπραγµατικά και αν φαίνονται, είναι απολύτως αληθή.  

 Ειδικότερα οι στ.2 – 3 δίνουν σηµαντικές πληροφορίες (α) για το 

παρελθόν του ήρωα στην Κρήτη (β) καθώς και για τις αξίες που όριζαν 

εκείνη την εποχή το ήθος του 

ήρωα (θάρρος, αγωνιστικότητα, συντροφικότητα) .  
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 Επίσης µε το στ.4 οι αναγνώστες προϊδεάζονται για το θάνατο της 

κόρης, ο οποίος θα γίνει γνωστός στο τέλος του ποιήµατος.  

 Τέλος εισάγονται κάποια θέµατα που έχουν κεντρική θέση σε ολόκληρο 

το ποίηµα (π.χ. το θέµα της πατρίδας, της αγωνιστικότητας, του θανάτου 

και εµµέσως του έρωτα).  

 

Η δοµή του Όρκου  

Ο Όρκος ακολουθεί το δοµικό µοτίβο των Τριών, γνωστό από τα 

δηµοτικά τραγούδια: Ο Κρητικός ορκίζεται σε τρία «ιδανικά», καθένα από τα 

οποία καλύπτει έναν στίχο. Συνολικά δηλαδή ο Όρκος καλύπτει τρεις στίχους 

(2 – 4). Και οι τρεις αυτοί στίχοι εισάγονται µε το οµωτικό µόριο «Μα...».  

Στις περιπτώσεις όπου ισχύει ο Νόµος των Τριών υπάρχει συνήθως µια 

ανιούσα διαβάθµιση: το τελευταίο στοιχείο από τα τρία είναι το πιο 

σηµαντικό. Μπορούµε συνεπώς να υποθέσουµε ότι από τις τρεις συµφορές στις 

οποίες αναφέρεται ο Κρητικός, 

αυτή που βαραίνει περισσότερο είναι ο θάνατος της αρραβωνιαστικιάς του.  

Τα θεµατικά µοτίβα  

Στον Όρκο του Κρητικού που ισοδυναµεί µε τριπλή έκκληση εµπίστευσης 

συναντούµε 

κάποια θεµατικά µοτίβα που έχουν καθοριστική θέση µέσα στο ποίηµα: 

(α) τα θέµατα της πατρίδας και της αγωνιστικότητας: στους στ.2–3 τονίζεται ότι ο 

Κρητικός έχει αγωνιστεί σκληρά στο παρελθόν για την απελευθέρωση της 

πατρικής γής. Ο αγώνας αυτός ασφαλώς είχε ως τίµηµα ένα πλήθος τραυµάτων 

(«πολλές λαβωµατιές») αλλά και έµψυχων απωλειών («τους 

συντρόφουςπόπεσαν»). Αυτό το τελευταίο στοιχείο συνεπώς μας εισάγει και στο 

θέμα του θανάτου.   

(β) το θέµα του θανάτου: στον στ.3 γίνεται λόγος για το θάνατο κάποιων 

συντρόφων του («τους συντρόφους πόπεσαν») ενώ στο στ.4 ο αφηγητήςήρωας 

αναφέρεται στο θάνατο ενός πολυαγαπηµένου προσώπου. Ο τελευταίος αυτός 

θάνατος µάλιστα φαίνεται να έχει λειτουργήσει καταλυτικά στον ψυχικό 

κόσµο του ήρωα («την ψυχή που µ’έκαψε τον κόσµο απαρατώντας»). Στο 

στ.4 µάλιστα παράλληλα µε το θέµα του θανάτου εισάγεται εµµέσως και το 

θέµα του έρωτα, αφού εκ των υστέρων μαθαίνουμε ότι το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρεται ο Κρητικός είναι η αρραβωνιαστικιά του.  

 

Εκφραστικά Μέσα  

Υπάρχουν τρεις µεταφορές:  

(α) µόφαγαν τα στήθια  

(β) πόπεσαν...πολεµώντας  

(γ) µ’έκαψε  

 

Οι µεταφορές αυτές αναδεικνύουν τις συνέπειες που είχε ο αγώνας του 

Κρητικού – ίσως και του ανθρώπου γενικότερα – για την προάσπιση των ιδανι-
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κών του και σκιαγραφούν τον τσακισµένο εσωτερικό του κόσµο. Ιδιαιτέρως η 

τελευταία µεταφορά υπογραµµίζει το µέγεθος της αγάπης του αφηγητή – ήρωα 

προς την αρραβωνιαστικιά του αλλά και το 

ψυχικό κόστος που είχε γι’αυτόν ο θάνατός της.    

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Η Έσχατη Κρίση (στ. 5 – 18) 

 

Η Σύνδεσή της Ενότητας µε τα προηγούµενα  

Οι στίχοι 5 – 18 του δεύτερου αποσπάσµατος αποτελούν π α ρ έ κ β α σ η και 

φαίνονται να αποµακρύνονται αισθητά από τη ροή των γεγονότων της κύριας 

αφήγησης.  

Υπάρχουν ωστόσο κάποια στοιχεία που συνδέουν την παρέκβαση αυτή µε τους 

στίχους που προηγήθηκαν:  

(α) Στο στ.4 του 2
ου

 αποσπάσµατος ο Κρητικός αναφέρθηκε υπαινικτικά στο 

θάνατο της αγαπηµένης του. Η µεγάλη του επιθυµία να την 

ξανασυναντήσει τον 

µεταφέρει  σ υ ν ε ι ρ µ ι κ ά στον Παράδεισο, όπου εγκατοικεί   

πλέον η ψυχή της. Όσον αφορά στο χρόνο, επιλέγεται η ώρα της 

Έσχατης Κρίσης, γιατί τότε θα µπορέσει να την δει πάλι και να ενωθεί 

µαζί της σ’έναν αιώνιο γάµο. Γέφυρα για τη µετάβαση αποτελεί το 

µοτίβο του θανάτου, που εµφανίζεται στο στ.4: από το θέµα του 

θανάτου λοιπόν ο ποιητής περνά στο µεταθανάτιο µεταφυσικό τοπίο 

των στ. 5 – 18.  

(β) Οι στ.5 – 18 συνδέονται επίσης και µε το απόσπασµα 1 [18.]: Το κοσµογο-

νικό τοπίο του πρώτου αποσπάσµατος 

(αστραπές, βροντές, τρικυµία, απόλυτο σκοτάδι) έχει ήδη δηµιουργήσει 

µια ατµόσφαιρα βιβλικής καταστροφής, καθιστώντας οµαλή τη 

µετάβαση στο µεταφυσικό τοπίο αυτής της ενότητας. Γέφυρα για τη 

µετάβαση αυτή αποτελεί κυρίως το µοτίβο της φωτιάς: το πρώτο 

απόσπασµα έκλεινε µε τις τρεις αστραπές και εδώ γίνεται λόγος για το 

φλεγόµενο κόσµο (στ.9 και 16).  

 

Το θεολογικό έρεισµα της Ενότητας  

Στη συγκεκριµένη ενότητα γίνονται πάρα πολλές αναφορές σε θρησκευτικές 

αντιλήψεις που σχετίζονται με τη μεταθανάτια ζωή. Συγκεκριµένα γίνεται 

λόγος για:  

(α) την αθανασία της ψυχής  

(β) τη Σάλπιγγα της Δευτέρας Παρουσίας (στ.5)  

(γ) την Κοιλάδα Ιωσαφάτ (στ.7)  

(δ) το κάψιμο του Κόσμου και τη δημιουργία ενός νέου ουρανού (στ.9, 16)  

(ε) τον Παράδεισο (στ.12)  

(στ) την εν σαρκί ανάσταση των νεκρών (στ.13 – 14)  
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Οι θρησκευτικές αυτές αναφορές αναδεικνύουν επίσης τη σχέση της ενότητας 

µε τη θεματική της Επτανησιακής Σχολής (Βλ. Εισαγωγικά στο Σολωμό).  

 

Η λειτουργία της Ενότητας  

Η ενορατική σύλληψη της Έσχατης Κρίσης από τον Κρητικό, αν και χρονικά 

µας µεταφέρει στο απώτατο µέλλον, τοποθετείται ωστόσο στην αρχή σχεδόν 

της αφήγησης. Η τοποθέτησή της στη θέση αυτή έχει πολύ συγκεκριμένους 

λειτουργικούς λόγους:  

 Με τη µετάβαση του ήρωα στην Κοιλάδα Ιωσαφάτ προσηµαίνεται ο 

θάνατος της αγαπηµένης του.  

 Παράλληλα µε τη µετάβαση σε ένα µεταφυσικό χωροχρόνο 

(Παράδεισος, Κοιλάδα Ιωασαφάτ, Έσχατη Κρίση) προετοιµάζεται ο 

ακροατής / αναγνώστης για τις µεταφυσικές εµπειρίες του ήρωα που θ’ 

ακολουθήσουν (Φεγγαροντυµένη, εξωκοσµικός ήχος).  

 Μέσω των πυκνών θρησκευτικών αναφορών δηλώνεται από την αρχή η 

βαθιά θρησκευτικότητα του ήρωα και τα ενορατικά του 

χαρίσµατα. Λόγω των χαρακτηριστικών του αυτών μάλιστα ο ήρωας – 

αφηγητής αποκτά αξιοπιστία.  

 

 

Η δοµή της Ενότητας  

Μετά από δύο σύντοµους εισαγωγικούς στίχους (5 – 6) ακολουθεί ένας διάλογος 

ανάµεσα στον Κρητικό και στις ψυχές των αναστηµένων. Ο διάλογος αυτός (που 

είναι και ο µοναδικός αµφίδροµος διάλογος µέσα στο ποίηµα) αποτελείται από 

µια ερώτηση του Κρητικού (στ.7 – 10) και 

από την απάντηση των «αχνών αναστηµένων» (στ.11– 18). Χαρακτηριστικό 

στοιχείο της δοµής της παρένθετης ενότητας είναι το σχήµα υποφοράς – 

ανθυποφοράς («Μην είδετε...» [στ.7], «...την είδαµε...» [στ.11]), το οποίο είναι 

ιδιαίτερα συνηθισµένο στα δηµοτικά τραγούδια.  

 

Τα χαρακτηριστικά του µεταφυσικού τοπίου  

Είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι για την περιγραφή του 

µεταφυσικού χωροχρόνου και των ψυχών χρησιµοποιούνται στοιχεία του 

επίγειου κόσµου («πρωί», «λουλούδια», «τραγούδια», «θύρα», «κορµί», 

«σαλεύει», «κοιτάζει»), µε αποτέλεσµα ο κόσµος των νεκρών να µοιάζει µε τον 

επίγειο και οι νεκροί µε τους ζωντανούς (όπως ακριβώς 

συµβαίνει και στα δηµοτικά τραγούδια). 
 

Τα χαρακτηριστικά της Κόρης  

Σ’αυτό το τµήµα του ποιήµατος η αρραβωνιαστικιά του Κρητικού ως πρόσωπο 

της ιστορίας έχει κυρίαρχο ρόλο. Ωστόσο κυριαρχεί µέσα από τις περιγραφές 

άλλων, ενώ εξακολουθεί να είναι βουβό πρόσωπο και να παραµένει ανώνυµη. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά που της αποδίδονται είναι:  
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(α) η οµορφιά συνυφασµένη µε την ηθική τελειότητα (στ.7)  

(β) η αγνότητα (στ.11)  

(γ) ευφρόσυνη διάθεση («εβγήκε µε τραγούδια» [στ.12],  

                                        «χαροποιά η φωνή της» [στ.13])  

(δ) ανυποµονησία για την ενσάρκωσή της (στ.14)  

(ε) ανυποµονησία για κάτι άλλο το οποίο δε διευκρινίζεται (στ.17 – 18)  

 

Τα συναισθήµατα του Κρητικού και της Κόρης  

Αν και έχουµε µεταφερθεί στο απώτατο µέλλον ο αµοιβαίος έρωτας ανάµεσα στον 

Κρητικό και την αγαπηµένη του παραµένει σφοδρός. Συγκεκριµένα:  

Ο Κρητικός: 

- επιθυμεί πολύ να τη συναντήσει, όπως μαρτυρά η ερώτηση που κάνει 

στις ψυχές των αναστημένων (στ. 7) 

- ομολογεί την αγάπη του, η οποία παρέμεινε αμείωτη στη διάρκεια του 

χρόνου («σαν πρώτα εγώ την αγαπώ»). Η αγάπη αυτή μάλιστα φαίνεται 

να είναι το μοναδικό πράγμα από τον ουρανό και τη γη, που έμεινε ίδιο 

και απαράλλαχτο (στ. 9) 

- εκφράζει την επιθυμία να κριθεί μαζί της ενώπιον του Θεού («θα κριθώ 

μ’ αυτήνη») 

 

Η Κόρη:  

- δείχνει χαρούµενη για την Ανάσταση και ανυπόµονη να ενσαρκωθεί 

(στ.12 – 14). Αυτή η χαρά και η ανυποµονησία ίσως οφείλεται στην 

επικείµενη συνάντησή της µε τον Κρητικό. 

- παρουσιάζεται να αναζητά µε αδηµονία κάποιον (στ.17 – 18). 

Μπορούµε εύλογα να εικάσουµε ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο 

Κρητικός.   

Τα θεµατικά µοτίβα  

«Nel Cretense e l’amore divinizzato"                D.Solomos  

«Στον Κρητικό είναι ο θεοποιηµένος έρωτας»          Δ.Σολωµός  

 

Στην παρέκβαση της Έσχατης Κρίσης διαπλέκεται µε έναν ιδιότυπο τρόπο το 

θέµα της θρησκείας µε το θέµα του έρωτα: Ο ποιητής, βασισµένος σε ιερά κείµενα 

και θρησκευτικές παραδόσεις, στήνει ένα µεταφυσικό σκηνικό, µέσα στο οποίο 

φαίνεται ότι θα τοποθετήσει σε κεντρική θέση θέµατα αµιγώς θρησκευτικά 

(Συντέλεια του Κόσµου, Έσχατη Κρίση). Η Συντέλεια του Κόσµου όµως αποτελεί 

απλά το σκηνικό της δράσης και η Έσχατη Κρίση µόνο µνηµονεύεται χωρίς να 

πραγµατοποιείται. Το θέµα της θρησκείας συνεπώς αποτελεί το πλαίσιο. Κεντρικό 

θέµα της ενότητας είναι ο έρωτας του Κρητικού και της αγαπηµένης του, ο οποίος 

εντασσόµενος µέσα σ’έναν µεταφυσικό χωροχρόνο, ξεπερνά την επίγεια θνητή του 
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µορφή, υψώνεται σε ένα µεταφυσικό επίπεδο και αποκτά υπερκόσµιες διαστάσεις.    

 

Συναφές µε τα παραπάνω είναι και το θέµα της γυναίκας, όπως εκφράζεται µέσα 

από την αγαπηµένη του Κρητικού. Η µορφή της, η οποία κυριαρχεί µέσα στο 

απόσπασµα, παρουσιάζεται εξιδανικευµένη. Οι εξιδανικευµένες γυναικείες µορφές, 

που αποτελούν κοινό στοιχείο τόσο του κλασικισµού όσο και του ροµαντισµού, 

συναντώνται πολύ συχνά στην ποίηση του Σολωµού.   

 

Εκφραστικά Μέσα  

Προσωποποιήσεις: «Λάλησε Σάλιγγα!» [στ.5]  

«Ο ουρανός ... αγρίκαε σαστισµένος» [στ.1

5] Μεταφορές:        «σχίζω δρόµο» [στ.6]  

«της τρέµαν τα λουλούδια» [στ.11] 

Σχήµα κατεξοχήν: «µην είδετε την οµορφιά» (αντι «την όµορφη») [στ.7]  

Σχήµα υποφοράς – ανθυποφοράς: «Μην είδετε...» [στ.7], «...την είδαµε...» 

[στ.11]  

Πολυσύνδετο: «κι εγώ...και σχίζω...και τς αχνούς» [στ.5 – 6] 

Παρήχηση του – λ: «Λάλησε Σάλπιγγα!» [στ.5]  

 Πρέπει επίσης να τονιστεί η τριπλή χρήση του δραµατικού Ενεστώτα σε 

δύο σηµεία του αποσπάσµατος («τινάζω», «σχιζω», «κράζω» [στ.5 – 6] 

και «σαλεύει», «κοιτάζει», «γυρεύει» [στ.17 – 18]), µέσω της οποίας το 

νόηµα των εν λόγω στίχων αποδίδεται µε παραστατικότητα.  

 Το κυριότερο εκφραστικό µέσο της ενότητας είναι ωστόσο η πλούσια 

εικονοποιΐα, που µας µεταφέρει σε έναν µεταφυσικό χώρο.  

 

Συγκεκριµένα:  

(α) Ο ήχος της Σάλπιγγας που εντείνεται µε την παρήχηση του – λ και 

προκαλεί δέος (ακουστική εικόνα).  

(β) Ο ήρωας που σχίζει το σάβανο της αγαπηµένης του (οπτική εικόνα)  

(γ) Ο ήρωας καθώς τρέχει προς την Κοιλάδα Ιωσαφάτ (οπτική εικόνα)  

(δ) Ο ήρωας καθώς συνοµιλεί µε τους αναστηµένους νεκρούς (οπτικόακουστική 

εικόνα)  

(ε) Ο καπνός που ανεβαίνει από τη γη (οπτική εικόνα)  

(στ) Η κόρη µε τα λουλούδια που τρέµουν στα χέρια της (µεταφορική 

οπτική εικόνα)  

(ζ) Η κόρη που τραγουδά έξω από την Πύλη του Παραδείσου (οπτικο-

ακουστική εικόνα)  

(η) Ο σαστισµένος ουρανός (φανταστική οπτική εικόνα)  

(θ) Ο κόσµος που καίγεται (οπτική εικόνα)  

(ι) Η κόρη που περπατά γρήγορα γυρεύοντας τον αγαπηµένο της (εικόνα 

οπτική και κινητική)  
_____________________________________________________________________ 
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Αφηγηµατολογικές παρατηρήσεις για ολόκληρο το απόσπασµα  

 Τόσο ο όρκος του Κρητικού όσο και η ενότητα της Έσχατης Κρίσης 

ξεφεύγουν από τη ροή της κύριας αφήγησης. Συνεπώς αποτελούν 

παρεκβάσεις.  

 Με το στ.1 µεταβαίνουµε στο παρόν της αφήγησης, δηλαδή στο χρονικό 

διάστηµα κατά το οποίο ο Κρητικός ζει ως πρόσφυγας µακριά από την 

πατρίδα του. Το παρόν της αφήγησης όµως βρίσκεται µετά το παρόν της 

ιστορίας (= χρόνος ναυαγίου). Άρα ο στ.1 λειτουργεί ως πρόληψη.  

 Με τους στ.2 – 3 πηγαίνουµε πρίν από το ναυάγιο (αναδροµή)  

 Στο στ.4 γίνεται λόγος για το θάνατο της κόρης (πρόληψη/προσήµανση).   

 Ολόκληρη η δεύτερη ενότητα (στ.5 – 18) αναφέρεται στο απώτατο 

µέλλον. Συνεπώς αποτελεί πρόληψη.  

 Χαρακτηριστική είναι η αποστροφή του Κρητικού προς ένα υποθετικό 

ακροατήριο (στ.1), που δίνει στο ποίηµα δραµατικό χαρακτήρα.  

 Πρέπει επίσης να επισηµανθεί η χρήση του διαλόγου. Ο διάλογος 

ανάµεσα στον Κρητικό και στους «αχνούς αναστηµένους» είναι και ο 

µοναδικός αµφίδροµος διάλογος µέσα στο ποίηµα.  

 Τέλος στην ενότητα συναντάται η περιγραφή (του άλλου Κόσμου, της κοπέλας κλπ).  

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α 3 [20.]  

Η Σιγή του Κόσμου και η Εμφάνιση της Φεγγαροντυμένης 

Το περιεχόµενο  

Ο αφηγητής – µετά από τη διπλή παρέκβαση του δευτέρου αποσπάσµατος– 

επιστρέφει και πάλι στη σκηνή του ναυαγίου, για να συνεχίσει την εξιστόρηση 

των γεγονότων από το σηµείο στο οποίο την είχε αφήσει στο τέλος του πρώτου 

αποσπάσµατος: ο απόηχος της βροντής ακόµη ακούγεται και η θάλασσα είναι 

ταραγµένη. Γρήγορα όµως τα πάντα µεταβάλλονται: η θάλασσα γαληνεύει και 

αρχίζει να αναδίδει το άρωµα ενός ανθισµένου περιβολιού, ενώ πάνω στην 

επιφάνειά της αντικατοπτρίζεται ο έναστρος ουρανός. Η φύση υπό την 

επίδραση κάποιας µυστικής δραστηριότητας γίνεται πανέµορφη και 

εγκαταλείπει την οργή της. Ολόγυρα υπάρχει απόλυτη άπνοια. Η αγαπηµένη 

του Κρητικού τον σφίγγει χαρούµενη. Δίπλα της ακριβώς, πάνω στην ήρεµη 

επιφάνεια της θάλασσας τρεµοπαίζει το είδωλο του φεγγαριού. Από εκείνο 

ακριβώς το σηµείο των νερών αναδύεται τότε µια γυναικεία οπτασία µε ξανθά 
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µαλλιά και κατάµαυρα µάτια που τη λούζει το δροσερό φως του φεγγαριού 

(«µια φεγγαροντυµένη»).  

 

Σύνδεση µε τα προηγούµενα  

Το απόσπ. 3 ανήκει στο χρόνο της κύριας αφήγησης (= χρόνος του ναυαγίου) 

και αποτελεί την άµεση συνέχεια του 1
ου

 αποσπάσµατος: Το απόσπ.1, που είχε 

ως θέµα τη νυχτερινή καταιγίδα, ολοκληρωνόταν µε τον ήχο της βροντής που 

δόνησε ολόκληρη την πλάση («Τα πέλαγα 

στην αστραπή κι ο ουρανός αντήχαν, / οι ακρογιαλιές και τα βουνα µ’όσες 

φωνές κι αν είχαν» [1. στ.5 – 6]). 

Το αποσπ.3, που αποτελεί την άµεση συνέχειά του, ξεκινά µε τον απόηχο της 

βροντής («Ακόµη εβάστουνε η βροντή..............» [3. στ.1]) και κάνει µια 

σύντοµη αναφορά στη θαλασσοταραχή («κι η θάλασσα που σκίρτησε σαν το 

χοχλό που βράζει» [3. στ.2]).  
 

 Πρέπει ακόµη να επισηµανθεί ότι τα αποσπάσµατα 1 και 3 είναι τα µόνα 

αποσπάσµατα του Κρητικού, που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο χρονικό 

επίπεδο της κύριας αφήγησης (απουσιάζουν δηλ. εντελώς 

οι αναχρονίες).  

Το λογοτεχνικό µοτίβο της Σιγής του Κόσµου  

Στο απ.3 (στ.3 κ.ε.) ο Σολωµός αξιοποιεί το γνωστό λογοτεχνικό µοτίβο της 

«Σιγής του Κόσµου», που παρουσιάζεται πριν από ένα τροµερό γεγονός ή πριν 

από την «επιφάνεια» µιας θεϊκής µορφής: έτσι και εδώ πριν από την εµφάνιση 

της Φεγγαροντυµένης µπροστά στον Κρητικό, η πλάση γαληνεύει.  

Αυτή η ξαφνική αλλαγή προξενεί στον αναγνώστη ένα αίσθηµα αναµονής 

για κάτι απροσδόκητο και θαυµατουργό. Το αίσθηµα αυτό καλλιεργείται και 

εκφραστικά  

(α) µέσω της αντίθεσης των στ.2 και 3, που καταδεικνύει την απότοµη 

µεταβολή των συνθηκών και  

(β) µέσω της έκφρασης «κάτι κρυφό µυστήριο».  

 

Τα θεµατικά µοτίβα  

Το θέµα της Φύσης έχει κεντρικό ρόλο και εδώ, όπως και στο απόσπασµα 

1. Αυτή τη φορά όµως η 

πραγµάτευσή του γίνεται µε ριζικά διαφορετικό τρόπο: Η Φύση δεν είναι 

πλέον ένας εχθρικός για τον άνθρωπο χώρος, µέσα στον οποίο δρουν άλογες 

φυσικές δυνάµεις, αλλά µεταµορφώνεται σε έναν «ενδοκοσµικό» παράδεισο: 

κάτω από την επίδραση µυστηριακών δυνάµεων («κάτι κρυφό µυστήριο») 

γίνεται πλέον ένας χώρος που συνδυάζει το άπειρο κάλλος («κάθε οµορφιά να 

στολιστεί») και το αγαθό («το θυµό ν’ αφήσει») και ταυτόχρονα φαίνεται να 

διαδραµατίζει ένα φαινοµενικά ευεργετικό ρόλο στην προσπάθεια του ήρωα 

να φέρει σε πέρας την αποστολή του.  
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[Σηµ. Η σύνδεση του «καλού» και του «αγαθού», του ωραίου και του 

ηθικού, που έλκει την καταγωγή της στην αρχαιότητα, είναι ιδιαιτέρως 

προσφιλής στο Σολωµό και εµφανίζεται συχνά στην ποίησή του]  

Το σφιχταγκάλιασµα της «κορασιάς» και η πιθανή ερµηνεία του  

Στο στ.9 η «κορασιά» δίνει για πρώτη και τελευταία φορά µέσα στο ποίηµα 

κάποιο σηµείο ζωής: αγκαλιάζει σφιχτά τον αρραβωνιαστικό της.  

(α) Ο Κρητικός αποδίδει αυτό το σφιχταγκάλιασµα στη χαρά που ένιωσε η 

κοπέλα όταν αντιλήφθηκε το αιφνίδιο γαλήνεµα της φύσης.  

(β) Ωστόσο, η Ελένη Τσαντσάνογλου (µελετήτρια του «Κρητικού») σηµειώνει 

ότι η αντίδραση αυτή δηλώνει ότι η Κόρη «ξεψύχησε … χωρίς όµως να το 

αντιληφθεί εκείνος, γι’ αυτό και κρατήθηκε ως το τέλος δυνατός µε την 

ελπίδα ότι θα τη σώσει». Δεν είναι τυχαίο ότι τη στιγµή του θανάτου της 

Κόρης, εµφανίζεται η Φεγγαροντυµένη (η οποία, σύµφωνα µε ορισµένους 

ερευνητές, είναι η ψυχή της νεκρής κοπέλας, που θα αιωρηθεί για λίγο πάνω 

στην επιφάνεια της θάλασσας, πριν αναληφθεί για πάντα στους ουρανούς)  

Εκφραστικά µέσα  

Τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιούνται στην ενότητα αυτή αποσκοπούν 

είτε  

(α) στο να αισθητοποιήσουν την ταραχή της φύσης, είτε  

(β) στο να αποδώσουν την απότοµη µεταβολή της, είτε  

(γ) στο να αναπαραστήσουν την απόλυτη γαλήνη και ομορφιά που απλώθηκε 

στην πλάση. Έτσι έχουµε: 
 

Εικόνες: 

της φουρτουνιασµένης θάλασσας (στ.1 – 2) 

της ηρεµίας (στ.3 – 7) 

της µέλισσας (στ.8) 

του φεγγαριού και της κόρης (στ.9 – 10) 

Μεταφορές: «σκίρτησε», «ευώδησε», «εδέχτηκε» 

Παροµοιώσεις: 

«σαν το χοχλό που βράζει» 

«σαν περιβόλι»  «ούτε όσο κάνει στον ανθό η µέλισσα 

περνώντας» 

Αντίθεση: 
ανάµεσα στην τρικυµιώδη θάλασσα και στην ηρεµία που 

ακολούθησε 

Επανάληψη: «ησύχασε – ησυχία»  

Προσωποοίηση: 

της φύσης: «στολιστεί … το θυµό ν’ αφήσει» (Οι 

προσωποποιήσεις της φύσης και των φυσικών στοιχείων πρέπει 

να ερµηνεύονται µέσα στα πλαίσια της ροµαντικής αντίληψης 

που θεωρεί τη φύση µια ζώντανή οντότητα) 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Η Εμφάνιση της Φεγγαροντυμένης (στ. 11 – 14) 

 

Μια Φεγγαροντυμένη (πρώτη παρουσίαση)  

 

Η λέξη «φεγγαροντυµένη» δίνει από µόνη της έναν πρώτο ορισµό της 

µυστηριώδους αυτής γυναικείας µορφής: πρόκειται για µια θηλυκή οντότητα 

που είναι ενδεδυµένη µε το φως του φεγγαριού. Ωστόσο αυτός ο πρώτος 

ορισµός αφήνει ένα ουσιαστικό κενό: 

αναφέρεται στο περίβληµα αυτής της οντότητας αλλά δεν προσδιορίζει  

την ουσία της. 
 

Μια ιταλική σηµείωση του Σολωµού
1 
µας επιτρέπει ωστόσο να θεωρήσουµε 

ότι το φως του φεγγαριού δεν είναι απλώς το «ένδυµα» της φεγγαροντυµένης 

αλλά το «είναι» της το ίδιο, ότι στην πραγµατικότητα δηλαδή η οντότητα αυτή 

είναι µια υλοποίηση του φεγγαρόφωτου.  

 

Όσον αφορά στην ουσία της «φεγγαροντυµένης» δεν πρέπει να αγνοήσουµε 

ασφαλώς και το στ.13, όπου γίνεται ρητή αναφορά στη θεϊκή της 

υπόσταση. Στις ενότητες 4 και 5, άλλωστε, θα γίνουν κι 

άλλες νύξεις στη «θεϊκότητά» της.  

 

Όσον αφορά τώρα στην περιγραφή της φεγγαροντυµένης, ο αφηγητής κινείται 

από το γενικό προς το ειδικό: Πρώτα αναφέρεται στη φωτεινότητά της και 

στην εντυπωσιακή της όψη («Έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκιά θωριά της») 

και στη συνέχεια εστιάζει στο κεφάλι της («Στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα 

χρυσά μαλλιά της»). 

 

Οι δύο αυτοί στίχοι υποβάλλουν και εκφραστικά την αίσθηση του απόκοσµου 

και του θαυµαστού. Ο πρώτος µε το σχήµα συναισθησίας («δροσάτο φως») και 

ο δεύτερος µε το σχήµα αντίθεσης («ολόμαυρα – χρυσά»). 

 

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί η χρήση του αόριστου άρθρου «µια 

φεγγαροντυµένη» αντί του οριστικού «η Φεγγαροντυµένη». Με τον τρόπο αυτό 

αφενός µοιάζει να θεωρείται γνωστή η ύπαρξη τέτοιων πλασµάτων και 

αφετέρου διατρανώνεται η πίστη του αφηγητή στην αλήθεια του οράµατός 

του. Η λέξη «ξετυλίζει» άλλωστε που επιλέγει ο Σολωµός για να δηλώσει την 

εµφάνιση της φεγγαροντυµένης δηλώνει σαφώς την εκ των προτέρων  

παρουσία της στο σηµείο εκείνο της θάλασσας.  

                                                 
1
 «Ξαφνικά η νυχτερινή εικόνα του φεγγαριού … έκανε διπλή τη λάµψη της και πήρε µια 

ορισµένη µορφή (στοχάσου)» 
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Το φως  

Το φως στη σολωµική 

ποίηση έχει άλλοτε φυσική και άλλοτε θεϊκή προέλευση:  

(α) Το φυσικό φως προέρχεται από φυσική πηγή (ήλιος, φεγγάρι κλπ) και 

προβάλλει τα πράγµατα στη φυσική τους µορφή και διάσταση, όπως 

δηλαδή έχουµε συνηθίσει να τα προσλαµβάνουµε µε τις αισθήσεις µας.  

(β) Το θεϊκό φως, είτε προέρχεται από µια φυσική είτε από µια µεταφυσική 

πηγή, έχει ιδιότυπα χαρακτηριστικά. Μεταβάλλει πάντοτε το φυσικό τοπίο 

και του δίνει µεταφυσικές διαστάσεις, καταργώντας τους φυσικούς νόµους.  

Στον «Κρητικό» συναντούµε το φως και στις δύο διαστάσεις του:  

Φ υ σ ι κ ό   φ ω ς  

 Στο απόσπασµα 1 έχει φυσική πηγή («αστροπελέκι») και προφανώς 

προβάλλει το φυσικό τοπίο («πέλαγα», «ουρανός», «ακρογιαλιές», 

«βουνά») όπως έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε.  

 Στην αρχή του απποσπάσµατος 3, µολονότι το τοπίο µεταβάλλεται µε 

τρόπο απρόσµενο και θαυµαστό, το φως παραµένει φυσικό: έρχεται από 

ψηλά, έχει και πάλι φυσική πηγή («τ’ άστρα»), συνήθη χαρακτηριστικά 

(καθρεφτίζεται στην 

επιφάνεια της θάλασσας) και δε µεταβάλλει το φυσικό τοπίο.  

 

Θ εϊ κ ό   φ ώ ς Λίγο αργότερα όµως, στο ίδιο πάντα απόσπασµα, το φως του 

φεγγαριού, µολονότι φαινοµενικά είναι επίσης φυσικό, αρχίζει να αποκτά 

θεϊκά χαρακτηριστικά: αρχικά κινείται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας 

(«Εσειότουν τ’ ολοστρόγγυλο και λαγαρό φεγγάρι»), ενώ έχουµε συνθήκες 

απόλυτης νηνεµίας. Λίγο αργότερα «µορφοποιείται» και αποκτά γυναικεία 

όψη. Όπως θα δούµε παρακάτω, η φωτεινή µορφή της 

φεγγαροντυµένης θα µεταβάλλει ριζικά το φυσικό τοπίο, τρέποντάς 

το σε µεταφυσικό.     

Εκφραστικά µέσα  

Εικόνες:    η ανάδυση της φεγγαροντυµένης από το νερό (στ.11-12: 

κινητική) η ολόφωτη φεγγαροντυµένη µε τα ξανθά 

µαλλιά και τα µαύρα µάτια  

Μεταφορές: «φεγγαροντυμένη» 

«θεϊκιά θωριά»  

                     «χρυσά µαλλιά»  

Αντίθεση: «ολόµαυρα – χρυσά»  

Συναισθησία: «δροσάτο φως»  
_____________________________________________________________________ 
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Αφηγηµατολογικές παρατηρήσεις για ολόκληρο το απόσπασµα  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α 4 [21.] 

Η Φεγγαροντυμένη και τα πάθη του Κρητικού 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Η αλληλεπίδραση της φεγγαροντυμένης και φύσης (στ. 1 – 8) 
 

Το φως  

Η ανάδυσή της φεγγαροντυµένης µέσα από τη θάλασσα αρχίζει κλιµακωτά να 

αυξάνει τη φωτεινότητα του χώρου. Έτσι, το ασθενικό φεγγαρόφωτο δίνει 

σταδιακά τη θέση του σε µια διάχυση εκτυφλωτικού φωτός:  

• Τα αστέρια υπερβάλλουν σε λάµψη («τ’ αστέρια … την αχτινοβόλησαν»)  

• Παρά το υπέρλαµπρο φως των άστρων το φως της φεγγαροντυµένης 

υπερτερεί («δεν την εσκεπάσαν»)  

• Το φως που εκπέµπει µάλιστα µεταβάλλει εντέλει τη νύχτα σε µέρα 

(«Τότε από φως µεσηµερνό ή νύχτα πληµµυρίζει») µεταµορφώνοντας την 

κτίση σε έναν πάµφωτο ναό («η χτίσις έγινε ναός πού ολούθε 

λαµπυρίζει»)  

Το φως που εκπέµπει η φεγγαροντυµένη είναι η απόλυτη πιστοποίηση της 

θεϊκής της υπόστασης. Η υπερβολική του λάµψη και η µεταµορφωτική του 

δύναµη είναι ένα από τα στοιχεία –το σηµαντικότερο ίσως–

 που τρέπουν το φυσικό τοπίο σε µεταφυσικό.  

 

 

Τα χαρακτηριστικά της φεγγαροντυµένης  

Η φεγγαροντυµένη µοιάζει εδώ να συναιρεί ένα πλήθος στοιχείων:  

(1) Θαυµαστές – Υπερφυσικές Ιδιότητες: Το φως των αστεριών τη λούζει χωρίς να 

την καλύπτει (στ.2), πατά πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να 

βυθίζεται (στ.3 – 4), το φως που εκπέμπει μεταμορφώνει το φυσικό τοπίο (στ.7 

– 8).  

(2) Βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε τη Φύση: ο τρόπος που αντιδρούν τα 

Χρονικά επίπεδα: 

  

βλ. σύνδεση µε τα προηγούµενα 

Αφηγημ. Τρόποι: 

Υποτυπώδης αφήγηση 

Κυριαρχεί η περιγραφή 

Υπάρχουν κάποια σχόλια (στ.5, στ.7 – 8)  

Αφηγηµ. Τεχνικές:

  

Γραμμική αφήγηση 

Προσημάνσεις: η  ξαφνική γαλήνη προσημαίνει την 

εμφάνιση της Φεγγαροντυμένης. 
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άστρα στο κοίταγµά της («Εκοίταξε τα’ αστέρια, κι εκείνα αναγάλλιασαν») 

αλλά και η ανοιχτή αγκαλιά που τείνει προς τη φύση («ανεί τς αγκάλες») 

δείχνουν τον ιδιαίτερα στενό δεσµό τους.  

(3) Το ερωτικό στοιχείο: εδώ ο ερωτισµός της φεγγαροντυµένης παρουσιάζεται 

άρρηκτα συνδεδεµένος µε τη φυσική της διάσταση («ανεί τς αγκάλες µ’ 

έρωτα και µε ταπεινοσύνη»).  

(4) Αισθητικές ιδιότητες (σε απόλυτο βαθµό): «πάσαν οµορφιά»  

(5)  Ηθικές ιδιότητες (σε απόλυτο βαθµό): «ταπεινοσύνη», «πάσαν καλοσύνη»  

 

Σηµ. Τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά επαναφέρουν το γνωστό ιδανικό του 

«καλού καγαθού».  

Εκφραστικά µέσα 
Εικόνες:  (α) η ολόφωτη αέρινη µορφή της φεγγαροντυµένης 

που πατά πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας και 

λούζεται από το φως των άστρων (1 – 4)  

(β) η φεγγαροντυµένη που ανοίγει την αγκαλιά 

της στην Κτίση (5)  

Δραµατικός Ενεστώτα

ς:  

«πατεί», «σηκώνει», «ανεί», «πληµµυρίζει»  

Μεταφορές: «εσκεπάσαν», «σουφρώνει», «κυπαρισσένιο», «σηκών

ει»,  

«πληµµυρίζει», «ναός» 

Αντίθεση: «φως μεσημερνό – νύχτα» 

Προσωπ/ση: «αναγαλλιάσαν» 

Υπερβολή: «φως μεσημερνό», «ολούθε» 

Κλιμακωτό: Η ανιούσα ένταση του φωτός 

Πολυσύνδετο: Στ. 1 – 8 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Η αλληλεπίδραση της φεγγαροντυμένης και φύσης (στ. 9 – 12) 
 

Η έλξη  

Ανάµεσα στη φεγγαροντυµένη και στον Κρητικό αναπτύσσεται µια  

αμοιβαία έλξη.   

 Αρχικά η φεγγαροντυµένη (που παροµοιάζεται µε τη βελόνα της πυξίδας) 

έλκεται από τον Κρητικό και κρατά το βλέµµα της καρφωµένο πάνω του 

(«καταπώς στέκει στο Βοριά η πετροκαλαµίθρα 

/ Όχι στην κόρη, αλλά σ’ εµέ την κεφαλή της κλίνει»).  

 Αντίστοιχη έλξη φαίνεται να αναπτύσσεται και από την πλευρά του 

Κρητικού, ο οποίος την κοιτά επίµονα, αδυνατώντας να πάρει το βλέµµα του 

από πάνω της («Την κοίταζα ό βαριόµοιρος, µ’ έκοίταζε κι εκείνη»).  

 

Ο µαγνητισµός που ασκεί η φεγγαροντυµένη στον Κρητικό επισημαίνεται και πιο 
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κάτω: πρόκειται για µια   κ α τ ά σ τ α σ η   έ κ σ τ α σ η ς ,  η οποία έχει ως άµεσο 

αποτέλεσµα να χάσει ο Κρητικός κάθε επαφή µε τον έξω κόσµο.  

Ο βαριόµοιρος  

Το επίθετο αυτό που χρησιµοποιεί ο Κρητικός για τον εαυτό του συµπυκνώνει  

• τις σκληρές δοκιµασίες που έχει περάσει (λαβωµατιές, απώλεια 

συντρόφων, απώλεια οικογένειας, εκπατρισµός)  

• τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγµή (ναυαγός, 

επιφορτισµένος µε την υποχρέωση να σώσει τη ζωή του και τη ζωή της 

αρραβωνιαστικιάς του)  

• τις ολέθριες συνέπειες που θα είχε γι’ αυτόν η εκστατική του προσήλωση στο 

βλέµµα της φεγγαροντυµένης (θάνατος της κορασιάς, ζητιανιά, τρέλα, εφιάλτες).  

 

Εκφραστικά µέσα  

Εικόνες: η αµοιβαία προσήλωση φεγγαροντυµένης και Κρητικού 

Δραµ. Ενεστώτας: «κλίνει» 

Παρατατικός: «κοίταζα… κοίταζε»  

 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ  

Επανάληψη: «κοίταζα… κοίταζε»   

Παροµοίωση: «Καταπώς στέκει στο Βοριά η πετροκαλαµίθρα»  

Άρση – Θέση: «Όχι στην κόρη, αλλά σ’ εµέ»   

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Η φεγγαροντυμένη ως αδιευκρίνιστη ανάμνηση που αναδύεται ορμητικά 

(στ. 13 – 20) 

 

 

Η ανάµνηση και το στοιχείο του απροσδιόριστου  

Η φεγγαροντυµένη προκαλεί στον Κρητικό την αίσθηση του ο ι κ ε ί ο υ αλλά και 

ταυτοχρόνως του α δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ τ ο υ : Νιώθει δηλαδή ότι την έχει 

ξαναδεί, χωρίς όµως να µπορεί να προσδιορίσει πού ακριβώς. Για να την ορίσει 

χρησιµοποιεί µια τριπλή διάζευξη (στ.14 – 16), ανατρέχοντας σε µορφές της 

παλαιότερης ζωής του: πρόκειται είτε για τη ζωγραφική αναπαράσταση κάποιας 

αγίας, είτε για ένα ερωτικό ίνδαλµα της εφηβείας του, είτε για µια προσφιλή 

ονειρική µορφή της βρεφικής του ηλικίας (πιθανόν τη µητέρα του).  

Η ανάµνηση και το διονυσιακό στοιχείο  
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Οι τρεις αυτές µορφές συµπυκνώνουν την άµεση αίσθηση («την είχα ιδεί»), τη 

σκέψη («την είχε ερωτικά ποιήσει ο λογισµός µου») και 

το όνειρο («καν τ’όνειρο»).  Ταυτόχρονα όµως περικλείουν ως κοινό στοιχείο 

την άνευ όρων αγάπη στις τρεις ισχυρότερες εκδοχές της: την αγάπη προς το 

«θείον» (στ.14), την ερωτική αγάπη (στ.15) και την αγάπη προς τη µητέρα 

(στ.16). Αυτό το «διονυσιακό» συναίσθηµα της απόλυτης αφοσίωσης παρέµενε 

κρυµµένο βαθιά µέσα στο υποσυνείδητο του ήρωα, ώσπου το 

ανέσυρε ορµητικά η φεγγαροντυµένη.  

Η ανάµνηση και το πλατωνικό στοιχείο  

Κάποιοι µελετητές συσχετίζουν αυτήν την αναφορά του Σολωµού µε τον 

ιδεαλισµό του και συγκεκριµένα µε τις πλατωνικές θεωρίες. Κατά τον 

Πλάτωνα, όσα αντιλαµβανόµαστε µε τις αισθήσεις µας σ’ αυτόν τον κόσµο 

δεν είναι πραγµατικά όντα αλλά είδωλα των πραγµατικών όντων, των ιδεών, οι 

οποίες βρίσκονται στον ιδεατό κόσµο. Η ψυχή του ανθρώπου, πριν ενσαρκωθεί 

εδώ, εγκατοικούσε στον ιδεατό κόσµο και γνώρισε τις ιδέες. Έτσι, στον κόσµο 

αυτό ο άνθρωπος δε γνωρίζει καινούρια πράγµατα, απλά βλέποντας τα είδωλά 

των ιδεών, θυµάται τις ιδέες που γνώρισε στο 

προσωµατικό εκείνο στάδιο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι η φεγγαροντυµένη είναι η πλατωνική ιδέα του αγαθού, την 

οποία ο Κρητικός γνώρισε στον κόσµο των ιδεών και ξαναβλέπει τώρα 

µπροστά του, χωρίς όµως να μπορεί να προσδιορίσει που την έχει ξαναδεί.  

 

Η ανάµνηση και το αποκαλυπτικό στοιχείο  

Ο Κρητικός, προσπαθώντας να σκιαγραφήσει περαιτέρω το χαρακτήρα και την 

υφή της ανάµνησης, σηµειώνει ότι:   

(α) ανάγεται σε ένα µακρινό παρελθόν («Ήτανε µνήµη παλαιή») και γι’ αυτό  

ενδεχοµένως παρέµενε θαµµένη βαθιά στο υποσυνείδητο του ήρωα  

(«αστοχισµένη»).  

(β) είναι ευχάριστη («γλυκιά»)  

(γ) έχει χαρακτήρα αποκαλυπτικό: παρουσιάζεται ξαφνικά, διακρίνεται από 

ορµή και ένταση και συνοδεύεται από φως. Ο αποκαλυπτικός αυτός 

χαρακτήρας αποδίδεται παραστατικότερα µέσω της παροµοίωσης των 

στ.19 – 20 (για τη λειτουργία της παροµοίωσης βλ. τέταρτη ενότητα).   

 

Εκφραστικά µέσα  

Εικόνες: Το νερό που ξεπηδά ορμητικό από το βουνό 

Δραµ. Ενεστώτας: «προβαίνει» 

Τριπλή διάζευξη: «καν … κάνε … καν» (αδυναμία ορισμού) 

 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ  

Επανάληψη: «καν … κάνε … καν»  

Παροµοίωση: «Σαν το νερό … κι ο ήλιος το στολίζει»  
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Μεταφορά:   «γλυκιά»  

Συνεκδοχή:  «θωρεί το μάτι»   
 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Η απώλεια της όρασης του Κρητικού (στ. 21 – 22) 

 

Η παροµοίωση του νερού και η λειτουργία της 

Η παροµοίωση του νερού (στ.19 – 20) δε συσχετίζεται µόνο µε τον 

αποκαλυπτικό χαρακτήρα της ανάµνησης (βλ. παραπάνω) αλλά και µε την 

εξωτερική αντίδραση του Κρητικού στην ανάµνηση αυτή: δάκρυα 

πληµµυρίζουν τα µάτια του, µε αποτέλεσµα να χάσει προσωρινά την όρασή 

του και συνεπώς και τη θέα της 

φεγγαροντυµένης. Έτσι το νερό που ξεπηδά µε ορµή από τα έγκατα της  

γης συγκρίνεται:  

(α) αφενός µε την αιφνίδια και έντονη εµφάνιση της ανάµνησης (17 – 18)  

(β) αφετέρου µε τα δάκρυα που αναβλύζουν από τα µάτια του ήρωα (21 – 22)  

 

Εντέλει µέσω της παροµοίωσης αυτής συγκρίνονται τελικά µεταξύ τους οι δύο 

αυτές εκδηλώσεις:  

(α) η εσωτερική διαδικασία της µνηµονικής ανάκλησης (στ.13 – 18) και  

(β) η εξωτερική εκδήλωση του κλάματος (στ. 21 – 22). Έτσι ο ποιητής 

κατορθώνει να συνδέσει το «µέσα» µε το «έξω» αλλά και συνάµα να 

καταδείξει την «εκτός του κόσµου τούτου 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κρητικός».  

 

Εκφραστικά Μέσα  

Μεταφορά: «Βρύση έγινε το µάτι µου»  

 

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Η ματιά της φεγγαροντυμένης (στ. 23 – 28) 

 

Το βλέμμα της φεγγαροντυμένης (κάποιες πρώτες παρατηρήσεις) 

Εδώ περνούµε από το µάτι του Κρητικού (στ.21 – 22) στα µάτια της φεγγαρο-

ντυµένης (στ.23κ.ε), στα οποία δίνονται θεϊκές ιδιότητες:  

(α) ο Κρητικός νιώθει την παρουσία τους «µέσα στα σωθικά» του (στ.23)  

(β) του στερούν τη δυνατότητα της οµιλίας (στ.24)  

(γ) διαβάζουν και αποκαλύπτουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του (στ.25 – 

28)  
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Η απώλεια της οµιλίας του Κρητικού σε συνδυασµό µε την αποκάλυψη των πιο 

µύχιων σκέψεων και συναισθηµάτων του, πιστοποιούν ότι η επικοινωνία του µε τη 

φεγγαροντυµένη δεν είναι εξωτερική αλλά εσωτερική. Αυτή ακριβώς η εσωτερικότητα 

καθιστά την επικοινωνία πληρέστερη.  

 

[Για επιπλέον στοιχεία βλ. έκτη ενότητα]  

 

 

Εκφραστικά Μέσα  

Μεταφορές: «ετρέµαν», «διάβαζε»  

Προσωποποίηση: «δε µ’ άφηναν» (τα µάτια)  

Συνεκδοχή: «µε θλίψη του χειλιού µου»  

 

 

ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Οι πόνοι του Κρητικού (στ. 29 – 38) 

 

Οι πόνοι του Κρητικού  

Η διεισδυτική µατιά της φεγγαροντυµένης φέρνει στο φως «νέα µνηµονικά 

κοιτάσµατα». Αυτή τη φορά αναφέρονται στις οικογενειακές συµφορές του Κρητικού, 

οι οποίες τον γεµίζουν πόνο. Οι συµφορές αυτές, που αποδίδονται µε µια σειρά από 

λιτές, ωµές και ρεαλιστικές εικόνες, είναι οι εξής:  

(α)  η αιχµαλωσία των αδελφών του (στ.31)  

(β)  ο βιασµός και η δολοφονία της αδελφής του (στ.32)  

(γ)  η θανάτωση του πατέρα του και της µάνας του (στ.33 – 34)  

(δ) η εγκατάλειψη της πατρικής γης (στ.35 – 36).  

  

Μέσω των παραπάνω ο ποιητής εκφράζει τον πόνο και τη συντριβή που 

κυριαρχούν στην ψυχή του ήρωα αλλά και την αγριότητα των Τούρκων. 
 

Το βλέµµα της φεγγαροντυµένης (ο ρόλος του)  

Η µατιά της φεγγαροντυµένης διαδραµατίζει, όπως φαίνεται, βασικότατο ρόλο 

στην εσωτερική αναζήτηση του ήρωα:  

 

(α) φέρνει στην επιφάνεια μνήμες από τη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία 

του ήρωα και ενδεχομένως από το προσωματικό του παρελθόν (στ.13 – 18). 

Πρόκειται για μια εποχή που ο Κρητικός έβλεπε τον κόσμο με τρόπο 

εξιδανικευμένο. Το συναίσθημα που κυριαρχούσε τότε ήταν μια «άνευ όρων 

αγάπη» 

(β) αναμοχλεύει όμως και το πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή τα χρόνια της 

ενηλικίωσής του, κατά τα οποία έλαβε μέλος σε ένα σκληρό πόλεμο, που είχε 

ως αποτέλεσμα το ξεκλήρισμα της οικογένειάς του και τον αναγκαστικό 
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εκπατρισμό του (στ.31 – 36). Ο κόσμος πια δεν εμφορείται από γαλήνη και 

αγάπη, αλλά από τις συγκρούσεις και πόνο (στ.29 – 30). 

 

Ο πόνος και η απώλεια όλων όσων αγάπησε επαναφέρουν στη µνήµη του Κρητικού 

την αρραβωνιαστικιά του, το µοναδικό αποµεινάρι από τον ιδανικό κόσµο της 

αρµονίας και της αγάπης. Η ενδεχόµενη απώλειά της θα τον βύθιζε οριστικά στον 

πόνο. Γι’ αυτό απευθύνεται µε απόγνωση στη φεγγαροντυµένη και της ζητά να τον 

βοηθήσει να σώσει την «κορασιά». 

 

Εκφραστικά Μέσα  

β΄ πρόσωπο: στ.29 – 38 

Επίκληση: «Βόηθα, Θεά…»  

Εικόνες ρεαλιστικές: στ.31, 32, 33, 34, 36  

Εικόνα µεταφορική: στ.37 – 38  

Μεταφορές: «φύτρωσαν»,  

                     «εξεχειλίσανε»,  

                     «τα βάθη της καρδιάς µου»   

 

Αφηγηµατολογικές παρατηρήσεις για ολόκληρο το απόσπασµα  

Χρονικά επίπεδα:  

(α) Κύρια αφήγηση: 1 – 13, 18 – 30, 37 – 38  

(β) Αναδροµές: 14 – 17, 31 – 36  

 

Αφηγηµ. Τρόποι: υποτυπώδης αφήγηση 

                  περιγραφή: 1 – 12, 21 – 22 

                  περιγραφή γεγονότων: 31 – 36   

                  µονόδροµος διάλογος: 29 – 38 

                  εσωτερικός δραµατικός µονόλογος: 13 – 18, 23 – 28 

                  σχόλια: 19 – 20  

 

Αφηγηµ. Τεχνικές: Αναδροµές: 14 – 17, 31 – 36  

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α 5 [22.] 

Το δάκρυ της φεγγαροντυμένης και ο γλυκύτατος ήχος 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Το δάκρυ της φεγγαροντυμένης και η εξαφάνισή της (στ. 1 – 4) 

 

Το χαμόγελο και το δάκρυ (Η απάντηση της φεγγαροντυμένης) 

Το χαµόγελο και το δάκρυ της φεγγαροντυµένης είναι η απάντησή της στην 

εξομολόγηση του Κρητικού και στη σιωπηλή έκκληση που της απηύθυνε.   
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Το χαµόγελο  

 κατ’ αρχάς λειτουργεί κατευναστικά για την ταραγµένη ψυχή του ήρωα 

 ερµηνεύεται από τον Κρητικό ως θετική απάντηση της θεάς στην έκκληση 

βοήθειας που της απευθύνει και ως υπόσχεση για αίσια έκβαση των 

προσπαθειών του.  

 Ωστόσο, πρέπει µάλλον να θεωρήσουµε ότι η δικαίωση και η γαλήνη που 

υπόσχεται η θεά στον Κρητικό θα έλθει στην «άλλη» ζωή.  

Το δάκρυ της φεγγαροντυµένης δηλώνει:  

 τη συγκίνηση που της προκάλεσε η θλιβερή του ιστορία  

 τη συµπόνια που νιώθει η θεά (α) για όσα πέρασε ο Κρητικός αλλά και  

 (β) για όσα πρόκειται να περάσει (θάνατος της κοπέλας, δυστυχισμένος 

µετέπειτα βίος).  

 

Η οµοιότητα φεγγαροντυµένης – κορασιάς  

Η οµοιότητα της φεγγαροντυµένης µε την «κορασιά»  

 αποτελεί αναµφισβήτητα έκφραση των συναισθηµάτων οικειότητας και 

αγάπης που γέννησε στην ψυχή του ήρωα η οπτασία  

 αποτελεί επίσης βασικό τεκµήριο στην προσπάθεια κάποιων ερευνητών να 

αποδείξουν ότι η φεγγαροντυµένη είναι η ψυχή της αρραβωνιαστικιάς.  

 

Εχάθη, αλιά µου!  

Στο σηµείο αυτό η φεγγαροντυµένη εξαφανίζεται ξαφνικά, όπως ακριβώς 

εµφανίστηκε. Η εξαφάνισή της προκαλεί συναισθήµατα πόνου στον ήρωα 

(όπως αποκαλύπτει το σχετλιαστικό επιφώνηµα που χρησιµοποιεί).  

Η απτική επαφή  

Η επαφή του Κρητικού µε τη φεγγαροντυµένη περνά εδώ από το οπτικό στο απτικό 

στάδιο: το δάκρυ της σταλάζει πάνω στο «σηκωτό» χέρι του ήρωα. Η απτική αυτή 

επαφή – όπως συνέβη παραπάνω (Απ.4, στ.12 – 36) και µε την οπτική – θα 

προκαλέσει µια σειρά αναχρονιών (Απ.5, στ.5 – 20). Δεν είναι τυχαίο ότι στις 

αναχρονίες αυτές κεντρικό µοτίβο είναι το χέρι, ένα «όργανο» κατ’ εξοχήν απτικό.  

Εικόνες: (α) η φεγγαροντυµένη που χαµογελά και δακρύζει (1 – 2) 

          (β) ο Κρητικός µεσοπέλαγα µε σηκωµένο χέρι (4)  

Επιφώνηµα (+ θαυµαστικό): «αλιά µου!» 

Μεταφορές: «γλυκά» 

Αντίθεση: «γλυκά – πόνο» 

Παρομοίωση: «κι εμοιάζαν της καλής μου» 

Επανάληψη: «εδάκρυσαν – δάκρυου»  
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Οι επιδράσεις του δακρύου της φεγγαροντυμένης (στ. 5 – 14) 

[α φ η γ η μ α τ ι κ ό  π α ρ ό ν] 

 

Αλλαγή Ήθους (Πρώτη Επίδραση)  

Εγώ από κείνη τη στιγµή δεν έχω πλια το χέρι, 

Π’ αγνάντευεν Αγαρηνό κι εγύρευε µαχαίρι· 

Χαρά δεν του ‘ναι ο πόλεµος· τ’ απλώνω του διαβάτη 

Ψωµοζητώντας, κι έρχεται µε δακρυσµένο µάτι· 

  

Μετά την επαφή µε το δάκρυ της φεγγαροντυµένης, το χέρι του Κρητικού 

«χάνει όχι µόνο την πολεµική αλλά και τη βιοποριστική αγωνιστικότητά του και 

µετατρέπεται σε χέρι ζητιάνου»
2
. Αυτό 

αποτελεί αναµφισβήτητα µια ριζική αλλαγή στο ήθος του ήρωα. 

 Οι περισσότεροι μελετητές αξιολογούν την αλλαγή αυτή ως «ξεπεσμό» 

και «εκφυλισμό». 

 Ωστόσο υπάρχουν και κάποιο άλλοι που βλέπουν την μεταστροφή του 

Κρητικού ως «ηθική ολοκλήρωση»: Θεωρούν ότι μετά τη μεταφυσική 

εμπειρία «ο ήρωας … χάνει το επιθετικό του ήθος και η ύπαρξή του 

παίρνει μια στάση ένδειας που ζητά την πλήρωσή της μέσα στην αγάπη 

του άλλου»
3
. Δεν έχουμε συνεπώς ένα πέρασμα από τη δράση και την 

αξιοπρέπεια στην αδράνεια και την αναξιοπρέπεια, αλλά μια μετάβαση 

από την ηθική του μίσους στην ηθική της αγάπης.  

 

Τυραννικοί Εφιάλτες και Λύτρωση (Δεύτερη Επίδραση)  

Κι όταν χορτάτα δυστυχιά τα µάτια µου ζαλεύουν 

Αργά, κι ονείρατα σκληρά την ξαναζωντανεύουν, 

Και µέσα στ’ άγριο πέλαγο τ' αστροπελέκι σκάει, 

Κι η θάλασσα να καταπιή την κόρη αναζητάει, 

Ξυπνώ φρενίτης, κάθοµαι, κι ο νους µου κινδυνεύει, 

Και βάνω την παλάµη µου, κι αµέσως γαληνεύει.  

 

Καθώς ο αφηγητής χάνει την οπτική επαφή µε τον έξω κόσµο (…όταν χορτάτα 

δυστυχιά τα µάτια του ζαλεύουν…), καταβυθίζεται πλέον στον εσωτερικό του 

                                                 
2
 Ελένη Τσαντσάνογλου, Η "ταυτότητα" της Φεγγαροντυµένης στον "Κρητικό" του 

Σολωµού..., από τον τόµο Μνήµη Λίνου Πολίτη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1988, σ.182 
3
 Ερατοσθένης Καψωµένος, Καλή ‘ναι η µαύρη πέτρα σου… Αθήνα, εκδ. Εστία, 

1992, σ.82  
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κόσµο (όπως συνέβη και στο απόσπασµα 4.21 – 36).  

Η καταβύθιση αυτή γίνεται µέσω του ονείρου και επαναφέρει τον ήρωα στο χρόνο 

του ναυαγίου: εκεί ξανασυναντά τη φεγγαροντυµένη αλλά και ξαναζεί το σκληρό 

αγώνα µε τις άλογες φυσικές δυνάµεις για τη σωτηρία της κορασιάς. 

Το παρελθόν επιστρέφει δηλαδή στο παρόν ως επαναλαµβανόµενος εφιάλτης. 

Ο εφιάλτης αυτός φαίνεται να απειλεί τη νοητική του κατάσταση και να τον 

φέρνει στα όρια της τρέλας («Ξυπνώ φρενίτης, κάθοµαι, κι ο νους µου 

κινδυνεύει»). Από την οριακή τούτη πνευµατική κατάσταση τον λυτρώνει το χέρι 

του, το χέρι εκείνο που «ευλογήθηκε» από το θεϊκό δάκρυ της φεγγαροντυµένης.  

 

Εκφραστικά Μέσα  

Εικόνες: (α) ο ήρωας µε το µαχαίρι 

          (β) ο ζητιάνος που απλώνει το χέρι προς τον δακρυσµένο διαβάτη 

          (γ) το άγριο πέλαγος, το αστροπελέκι και οι δύο ναυαγοί  (11 – 12) 

          (δ) ο ταραγµένος Κρητικός µε την παλάµη στο µέτωπο (13 – 14)  

 

Αντίθεση: Οι εικόνες (α) και (β) µεταξύ τους 
 

Άρση – Θέση: ΑΡΣΗ:: «δεν έχω πλια το χέρι … Χαρά δεν του ‘ναι ο πόλεμος» 

ΘΕΣΗ: «τ’ απλώνω του διαβάτη» 

 

Προσωπ/ση: «αγνάντευεν … εγύρευε … χαρά δεν του ‘ναι» (χέρι) 

             «χορτάτα» (μάτια) 

             «να καταπιεί» (θάλασσα) 

 

Μεταφορά: «χορτάτα δυστυχιά», «σκληρά», «την ξαναζωντανεύουν», 
 

 

 

 

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Οι επιδράσεις του δακρύου της φεγγαροντυμένης (στ. 15 – 22) 

[χ ρ ό ν ο ς  ι σ τ ο ρ ί α ς  κ α ι  π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α ς] 

 

Αλλαγές στο χρόνο και στην ατµόσφαιρα  

Τα κύµατα έσχιζα µ’ αυτό, τ’ άγρια και µυρωδάτα,  

Εδώ από το χρόνο της αφήγησης επιστρέφουµε στο χρόνο της ιστορίας και από 

τη γαλήνη επιστρέφουµε εκ νέου στην τρικυµία («Τα κύµατα … τ’ άγρια»). Το 

νερό της θάλασσας, ωστόσο, µοιάζει να κρατά κάτι από την προηγούµενη 

µαγευτική οµορφιά του («κύµατα… µυρωδάτα»).  

Αύξηση σωµατικής δύναµης (Τρίτη Επίδραση)  

Τα κύµατα έσχιζα µ’ αυτό, τ’ άγρια και µυρωδάτα, 
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Με δύναµη πού δεν είχα µήτε στα πρώτα νιάτα…  

Το δάκρυ της φεγγαροντυµένης που στάλαξε στο σηκωµένο χέρι του Κρητικού 

είχε – πέρα από τις µακροπρόθεσµες επιδράσεις– και µια πιο άµεση επίδραση 

πάνω του: αύξησε τη σωµατική του δύναµη.   

Η ανανεωµένη δύναµη των χεριών του τον οδηγεί συνειρµικά στους αγώνες 

που έδωσε στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της Επανάστασης (Αναδροµή).  
 

Αναδροµή στο αγωνιστικό παρελθόν του ήρωα  

……………………………..µήτε στα πρώτα νιάτα, 

Μήτε όταν εκροτούσαµε, πετώντας τα θηκάρια, 

Μάχη στενή µε τους πολλούς ολίγα παλληκάρια, 

Μήτε όταν τον µποµπο – Ίσούφ και τς άλλους δύο βαρούσα. 

Σύρριζα στη Λαβύρινθο π’ αλαίµαργα πατούσα.  

 

Η αναφορά του αφηγητή στο ηρωικό παρελθόν του στην Κρήτη και στα 

πολεµικά του κατορθώµατα έχει ως στόχο να δείξει το µέγεθος της δύναµης 

που ένιωσε να τον κυριεύει. Η ένταση της δύναµης δίνεται µε την τριπλή 

σύγκριση και την τριπλή επανάληψη του «μήτε». Οι πολεμικές εικόνες που 

ενσωματώνονται στην αναδρομή αυτή: (α) αναδεικνύουν το 

πολεµικό ήθος του ήρωα και τη γενναιότητά του 

(β) επαναφέρουν τα θέµατα της αγωνιστικότητας και της πατρίδας 

(γ) αναδεικνύουν το ιστορικό υπόβαθρο του ποιήµατος, αφού αναφέρονται σε 

συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός (κατάληψη της Λαβυρίνθου) 

(δ) επικοινωνούν υπόγεια µε τα κλασικά κείµενα (βλ. σχολικό 

βιβλίο: σελ.24, σχόλιο 49).  

 

Επιστροφή στο χρόνο της ιστορίας  

Στο πλέξιµο το δυνατό ο χτύπος της καρδιάς µου 

(Κι αυτό µου τ’ αυξαιν’) έκρουζε στην πλεύρα της κυράς µου.  

 

Ο αφηγητής µετά τη σύντοµη αναδροµή (στ.16 – 20) επιστρέφει και πάλι στον 

επεισοδιακό χρόνο (στ.15). Εδώ όµως στην εικόνα του Κρητικού προστίθεται και 

η «κορασιά». Ο ήρωας την κρατά στην αγκαλιά του και κολυµπά, η καρδιά του 

χτυπά έντονα από την υπερπροσπάθεια και νοµίζει ότι το καρδιοχτύπι που νιώθει 

στα πλευρά του είναι το καρδιοχτύπι της κοπέλας. Έτσι, νοµίζοντας ότι είναι 

ζωντανή, συνεχίζει το µάταιο αγώνα για τη σωτηρία της.  

Η ασάφεια της φράσης αυτής εντάσσεται µέσα στα πλαίσια του τεχνάσµατος 

της απόκρυψης, που χρησιµοποιεί ο Σολωµός στον Κρητικό.  

 

Εκφραστικά Μέσα  

Εικόνες: (α) ο Κρητικός που «σχίζει» τα άγρια κύµατα 

               (β) οι ολιγάριθµοι Κρήτες πολεµιστές που πετούν τα θηκάρια και    

                    µάχονται µε τους πολυάριθµους αντιπάλους τους 
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 (γ) ο Κρητικός που µάχεται µόνος µε τρείς αντιπάλους 

 (δ) ο Κρητικός που κολυµπά κρατώντας πλάι του την κορασιά  

 

Μεταφορές: «έσχιζα», «άγρια», «µυρωδάτα»,  

                     «µάχη στενή», «σύρριζα», «αλαίµαργα»  

 

Επανάληψη: «µήτε… µήτε… µήτε»  

 

Αντίθεση: «Μάχη στενή µε τους πολλούς ολίγα παλληκάρια»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ο «ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΣ» ΗΧΟΣ (23 – 56) 
(Ι) Η εμφάνιση του ήχου 

Η επίδραση του ήχου στο σώμα του Κρητικού 
23 – 24 

(ΙΙ) Αρνητικός προσδιορισμός του ήχου (Τι δεν είναι ο ήχος) 

(α) κορασιάς φωνή 

(β) αηδόνι κρητικό 

(γ) φιαμπόλι το γλυκό 

25 – 43 

(ΙΙΙ) Θετικός προσδιορισμός του ήχου (Τι είναι ο ήχος) 44 – 50 

(IV) Η επίδραση του ήχου στην ψυχή του Κρητικού 51 – 54 

(V) Η παύση του ήχου 55 – 56 

 
 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Ο «γλυκύτατος» ήχος (Ι) 

(στ. 23 – 24) 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

 

Η εµφάνιση του γλυκύτατου ήχου  

Στο σηµείο αυτό ο Κρητικός βιώνει µια δεύτερη µεταφυσική εµπειρία, η οποία 

διαδέχεται το όραµα της φεγγαροντυµένης: πρόκειται για τη διάχυση ενός 

µαγευτικού ήχου. Ο ήχος αυτός λειτουργεί, όπως θα δούµε, µε τρόπο που 

οµοιάζει προς τη λειτουργία της φεγγαροντυµένης: 

(α) φέρνει στην επιφάνεια αναµνήσεις από το παρελθόν 

(β) οι αναµνήσεις που έρχονται στην επιφάνεια ανασύρουν παρόµοια θέµατα 



     Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

 
40 

και συναισθήµατα (έρωτας, πόνος, αγάπη για τη φύση, πατριδολατρεία, πόνος 

σκλαβιάς και ελπίδα ελευθερίας) 

(γ) εισάγουν τον Κρητικό σε µια κατάσταση έκστασης και διονυσιασµού, µε 

όσες συνέπειες – θετικές και αρνητικές – έχει αυτό.  

Η επίδραση του ήχου στο σώµα του Κρητικού  

Αλλά το πλέξιμ’ άργουνε και μου τ’ αποκοιμούσε 

Ηχός, γλυκύτατος ηχός, οπού με προβοδούσε.  

Οι παραπάνω στίχοι αναδεικνύουν την φθοροποιό επίδραση του ήχου στην 

προσπάθεια του Κρητικού να σώσει την «κορασιά»: ο ήχος κάνει πιο αργές και 

άτονες τις κινήσεις του («το πλέξιμ’ άργουνε»), χαλαρώνοντας την ένταση της 

προσπάθειάς του («μου τ’ αποκοιμούσε»). Ειδικότερα, η λέξη «αποκοιμούσε» 

(που εδώ ασφαλώς λειτουργεί µεταφορικά) υποβάλλει την κατάσταση 

νάρκωσης στην οποία περιήλθε ο Κρητικός, όταν άκουσε τον ήχο.  

 

Εκφραστικά Μέσα  

Μεταφορές: «αποκοιµούσε», «γλυκύτατος»  

Αναδίπλωση: «Ηχός, γλυκύτατος ηχός» 

Προσωποποίηση: «µε προβοδούσε»  

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Ο «γλυκύτατος» ήχος (ΙΙ) 

(στ. 25 – 43) 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΦΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ  

Μια πρώτη προσπάθεια προσδιορισµού  

Ο αφηγητής, προσπαθώντας να προσδιορίσει τη χροιά και την οµορφιά του 

υπερκόσµιου ήχου, τον συγκρίνει µε τρεις φυσικούς ήχους που γνωρίζει. Όταν 

όµως προσπαθεί κανείς να ορίσει το υπερφυσικό µε φυσικούς όρους, είναι 

εκ των πραγµάτων καταδικασµένος σε αποτυχία. Έτσι, οι τρεις αποφατικές 

παροµοιώσεις που χρησιµοποιεί αποτυγχάνουν εντέλει να προσδιορίσουν µε 

ακρίβεια τον ήχο, αφού κατ’ ουσίαν περιγράφουν όχι τι είναι ο ήχος 

αυτός, αλλά τι δεν είναι. Με τον τρόπο αυτό δηλώνεται ο ανοίκειος, 

εξωφυσικός και απροσδιόριστος χαρακτήρας του.   

Το ερωτικό τραγούδι της κορασιάς  

Δεν είναι κορασιάς φωνή στα δάση που φουντώνουν, 

Και βγαίνει τ’ άστρο του βραδιού και τα νερά θολώνουν, 

Και τον κρυφό της έρωτα της βρύσης τραγουδάει, 

Του δέντρου και του λουλουδιού πού ανοίγει και λυγάει·  
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Η εικόνα, έντονα ειδυλλιακού χαρακτήρα, έχει στοιχεία οπτικά, ακουστικά, 

οσφρητικά, κινητικά και χαρακτηρίζεται από υποβλητικότητα. Η περιγραφή 

κινείται από το γενικό («δάση», «άστρο», «νερά») στο ειδικό («της βρύσης», 

«του δέντρου και του λουλουδιού»). Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη ότι η συνοµιλία 

του ανθρώπου µε τα άψυχα (τον κρυφό της έρωτα της βρύσης τραγουδάει) 

θεωρείται άμεση επίδραση του δημοτικού τραγουδιού. 

 

Χρόνος Δειλινό 

Τόπος Ξεκινά με κέντρο τα δάση και διευρύνεται 

Υφή Ήχου Ερωτικός 

Πηγή Ήχου ανθρώπινη φωνή 

Επίδραση Ήχου – 

 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Εικόνα: στ. 25 – 28 (βλ. παραπάνω) 
 

Δραματικός ενεστώτας: «δεν είναι», «φουντώνουν», «βγαίνει» … 

 

Περίφραση: «τ’ άστρο του βραδιού» 

 

Πολυσύνδετο: «και … και … και …» 
 

Χιαστό: βγαίνει τ’ άστρο – τα νερά θολώνουν 

         Του δέντρου και του λουλουδιού που ανοίγει και λυγάει 

 

Το κρητικό αηδόνι  

Δεν είν’ αηδόνι κρητικό, που σέρνει τη λαλιά του 

Σε ψηλούς βράχους κι άγριους όπ’ έχει τη φωλιά του, 

Κι αντιβουίζει ολονυχτίς από πολλή γλυκάδα 

Η θάλασσα πολύ μακριά, πολύ μακριά η πεδιάδα, 

Ώστε που πρόβαλε η αυγή και έλιωσαν τ’ αστέρια, 

Κι ακούει κι αυτή και πέφτουν της τα ρόδα από τα χέρια  

 

Και αυτές οι ειδυλλιακές εικόνες έχουν στοιχεία οπτικά, ακουστικά, οσφρητι-

κά, κινητικά και χαρακτηρίζονται από υποβλητικότητα. Η περιγραφή κινείται 

από το κοντινό στο µακρινό. Η εικόνα της προσωποποιηµένης αυγής µε ρόδα 

στα χέρια ανάγεται στη «ροδοδάκτυλη Ηώ» των οµηρικών επών.  

 

Χρόνος Νύχτα έως την αυγή 

Τόπος Ξεκινά με κέντρο τους «ψηλούς βράχους» και διευρύνεται  

Κρήτη («κρητικό») 

Υφή Ήχου παρατεταμένος («σέρνει»), γλυκός («γλυκάδα») 

Πηγή Ήχου αηδόνι 
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Επίδραση Ήχου ανταπόκριση φύσης («αντιβουίζει»), («πέφτουν της τα 

ρόδα») 

 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Εικόνα: το αηδόνι και ο γύρω χώρος 

         η αυγή με τα ρόδα     
 

Δραματικός ενεστώτας: «είν’», «σέρνει», «έχει», «αντιβουίζει» … 

 

Μεταφορά: «σέρνει», «γλυκάδα», «έλιωσαν» 

 

Υπερβολή: «αντιβουίζει … η θάλασσα … η πεδιάδα» 

 

Χιαστό: «η θάλασσα πολύ μακριά – πολύ μακριά η πεδιάδα» 

 

Προσωποποίηση: η αυγή 

 

 

Το γλυκό φιαµπόλι  

Δεν είν’ φιαμπόλι το γλυκό, οπού τ’ αγρίκαα μόνος 

Στον Ψηλορείτη όπου συχνά μ’ ετράβουνεν ο πόνος 

Κι έβλεπα τ’ άστρο τ’ ουρανού μεσουρανίς να λάμπει 

Και του γελούσαν τα βουνά, τα πέλαγα κι οι κάμποι· 

Κι ετάραζε τα σπλάχνα μου ελευθερίας ελπίδα 

Κι' εφώναζα: «ώ θεϊκιά κι όλη αίματα Πατρίδα!» 

Κι άπλωνα κλαίοντας κατ’ αυτή τα χέρια με καμάρι· 

Καλή ‘ν’ η μαύρη πέτρα της και το ξερό χορτάρι.  

 

Η εικόνα έχει στοιχεία οπτικά και ακουστικά. Σηµείο αναφοράς είναι ο 

Κρητικός που κάθεται σε µια πλαγιά του Ψηλορείτη και ακούει το σουραύλι. Η 

περιγραφή ξεκινά από αυτόν και κινείται προς τον ουρανό και αργότερα προς 

τη γύρω πλάση (σφαιρική σκηνοθεσία). 

Το φιαµπόλι (σουραύλι) δίνει στην εικόνα ποιµενικό χρώµα και µας 

παραπέµπει στην κλασικιστική τάση του αρκαδισµού.  

 

Χρόνος μεσημέρι 

Τόπος Ψηλορείτης (ως κέντρο μιας σφαίρας) 

Υφή Ήχου γλυκός («φιαμπόλι το γλυκό») 

Πηγή Ήχου ποιμενικός αυλός 

Επίδραση Ήχου στην ψυχή του ήρωα («πόνος»), («ελευθερίας ελπίδα») 

 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Εικόνα: ο Κρητικός κάπου στον Ψηλορείτη και ο ήχος από το φιαμπόλι που 
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διαχέεται παντού η καταματωμένη πατρίδα     
 

Δραματικός ενεστώτας: «είν’», «σέρνει», «έχει», «αντιβουίζει» … 

 

Μεταφορά: «φιαμπόλι το γλυκό», «θεϊκιά … πατρίδα» 

 

Περίφραση: «άστρο τ’ ουρανού» 

 

Συνεκδοχή: «ετάραζε τα σπλάχνα μου» (ήλιος) 

 

Χιαστό: «η θάλασσα πολύ μακριά – πολύ μακριά η πεδιάδα» 

 

Προσωποποίηση: τα βουνά, τα πέλαγα, οι κάμποι 

                             η Πατρίδα 

 

Πολυσύνδετο: κι … και … κι … κι … κι … 

 

Το θέµα της πατρίδας και τα συναισθήµατα του Κρητικού  

Το «γλυκό φιαµπόλι» φέρνει στην επιφάνεια τον πατριωτισµό του Κρητικού. Ο 

Κρητικός φαίνεται να νιώθει πόνο για τη δυσβάσταχτη σκλαβιά των Ελλήνων 

στους Τούρκους. Ο πόνος αυτός είναι – όπως δηλώνει – και ο λόγος που τον 

οδηγεί συχνά στις πλαγιές του Ψηλορείτη («στον Ψηλορείτη όπου συχνά μ’ 

ετράβουνεν ο πόνος»). Το φιαµπόλι, που ακούει εκεί, φαίνεται να εγείρει µε 

ένταση στην ψυχή του την ελπίδα της ελευθερίας («ετάραζε τα σπλάχνα μου 

ελευθερίας ελπίδα»). Ο Κρητικός ανάγει την πατρίδα σε ιερή αξία («θεϊκιά») 

και µνηµονεύει µε παραστατικό τρόπο τους αιµατηρούς αγώνες που έδωσαν οι 

Έλληνες για τη λευτεριά τους («όλη αίματα Πατρίδα!»). Στη συνέχεια, φαίνεται 

να απλώνει κλαίγοντας τα χέρια του προς την προσωποποιηµένη Πατρίδα 

(«άπλωνα κλαίοντας κατ’ αυτή τα χέρια»). 

Το κλάµα του δε δηλώνει οίκτο αλλά πατριωτισµό, συγκίνηση και πόνο. 

Άλλωστε ακόµη και την ώρα που ο πόνος του εντείνεται, η εθνική 

υπερηφάνεια δεν παύει να εµποτίζει την ψυχή του («με καμάρι») 
 

«Καλή ‘ν’ η μαύρη πέτρα της και το ξερό χορτάρι» 
 

Το θεµατικό µοτίβο του στίχου αυτού επανέρχεται 31 φορές στα κείµενα του 

Σολωµού. Η «μαύρη πέτρα» και το «ξερό χορτάρι» δηλώνουν τη φτώχια της 

ελληνικής γης (πετρώδες έδαφος, απουσία νερού, φτωχή βλάστηση). Τα 

χαρακτηριστικά αυτά, ωστόσο, ιδωµένα µέσα από ένα πρίσµα άδολης και 

αγνής αγάπης προς την πατρική γη, µεταµορφώνονται σε αξίες πολύτιµες. 

Αυτό ακριβώς υποδηλώνει η χρήση του επιθέτου «καλή». 

Ο συσχετισµός του στίχου µε την «Καταστροφή των Ψαρών» µας επιτρέπει να 

υποθέσουµε ότι γίνεται αναφορά στην πυρπόληση και την ερήµωση της 
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ελληνικής γης, που παρουσιάζεται ως 

αποτέλεσµα των εθνικών αγώνων για ελευθερία.  

Κοινά στοιχεία των 3 παροµοιώσεων  

 Κινητοποιούν τη µνήµη του ήρωα, αναβιώνοντας εικόνες από το 

παρελθόν του.  

 Οι εικόνες που ανασύρονται από τη µνήµη του ήρωα κινούνται γύρω 

από κοινούς θεµατικούς άξονες (τόπος, χρόνος, πηγή, υφή, επίδραση).  

 Συνδυάζουν οπτικά και ακουστικά στοιχεία.  

 Παρουσιάζουν τη φύση στο σύνολό της (επίγεια και ουράνια, άψυχη και 

έµψυχη, ανθρώπινη και µη – ανθρώπινη).  

 Το ακουστικό ερέθισµα φαίνεται να επιδρά σε κάθε πτυχή της φύσης.  

 Το φυσικό τοπίο είναι ειδυλλιακό.  

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Ο «γλυκύτατος» ήχος (ΙΙΙ) 

(στ. 44 – 50) 

Ο (ΘΕΤΙΚΟΣ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ  

Κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου  

Ίσως δε σώζεται στη γη ήχος που να του μοιάζει 

Δεν είναι λόγια· ήχος λεπτός ... ... 

Δεν ήθελε τον ξαναπεί ο αντίλαλος κοντά του. 

Αν είν’ δεν ήξερα κοντά, αν έρχονται από πέρα· 

Σαν του Μαϊού τες ευωδιές γιόμιζαν τον αέρα, 

Γλυκύτατοι, ανεκδιήγητοι ... … 

Μόλις είν’ έτσι δυνατός ο Έρωτας και ο Χάρος.  

 

Ο αφηγητής εδώ προσπαθεί να ορίσει τον ήχο θετικά: προσπαθεί δηλαδή να 

προσδιορίσει τι είναι και όχι τι δεν είναι. Τα αποτελέσµατα της προσπάθειας 

αυτής, ωστόσο, είναι εξίσου αποτυχηµένα, αφού και εδώ η περιγραφή του ήχου 

παραµένει αόριστη, ασαφής και κατ’ ουσίαν «προβληµατική».  

Τα χαρακτηριστικά του ήχου, όπως παρουσιάζονται εδώ, είναι τα εξής:  

1. Μοιάζει µε ορισµένους φυσικούς ήχους, χωρίς όµως να ταυτίζεται 

απόλυτα µε κάποιον απ’ αυτούς, γιατί ξεπερνά τα φυσικά όρια, είναι 

ήχος υπερφυσικός («λαλούμενο, πουλί, φωνή, δεν είναι να ταιριάζει»). 

2. Η ηχητική εντύπωση που αφήνει είναι µοναδική («Ίσως δε σώζεται στη 

γη ήχος που να του μοιάζει»). 

3. Δεν συνοδεύεται από έναρθρο λόγο ή δεν υπάρχουν λόγια για να τον 

περιγράψουν («δεν είναι λόγια»). Την εντύπωση του άρρητου και του 

απροσδιόριστου εντείνει το σχήµα αποσιώπησης (... ...). 
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4. Είναι λεπτός («ήχος λεπτός») 

5. Δεν έχει αντίλαλο («Δεν ήθελε τον ξαναπεί ο αντίλαλος κοντά 

του»), γεγονός που επιβεβαιώνει τον υπερφυσικό του χαρακτήρα. 

6. Η απόσταση της πηγής που τον παράγει είναι απροσδιόριστη («Αν είν’ 

δεν ήξερα κοντά, αν έρχονται από πέρα»). 

7. Είναι πλούσιος, διαχέεται παντού και κυριαρχεί απόλυτα στο φυσικό 

χώρο («σαν του Μαϊού τες ευωδιές γιόμιζαν τον αέρα»). 

8. Είναι πολύ ευχάριστος ακουστικά («γλυκύτατοι»). 

9. Η λέξη «ανεκδιήγητοι» πέρα από την εντύπωση του 

απροσδιόριστου, υποβάλλει – µε το θρησκευτικό της χρώµα–

 και την αίσθηση του θεϊκού. 

10. Οι πληθυντικοί («έρχονται», «γιόμιζαν», «γλυκύτατοι», «ανεκδιήγητοι») 

δηλώνουν προφανώς ότι ο ήχος αυτός έµοιαζε µε ένα µείγµα πολλών και 

διαφορετικών ήχων που εκπέµπονταν συγχρόνως από πολλές και διαφο-

ρετικές κατευθύνσεις. 

11. Έχει µεγάλη επιδραστικότητα και επενεργεί διονυσιακά, βυθίζοντας σε 

έκσταση αυτόν που τον ακούει. Αυτό υποβάλλει η σύγκριση του ήχου µε 

τα δυο κατεξοχήν διονυσιακά βιώµατα, τον Έρωτα και το Θάνατο 

(«μόλις είν’ έτσι δυνατός ο Έρωτας και ο Χάρος»).  

 

Εκφραστικά Μέσα  

Μεταφορές: «λεπτός», «γιοµίζαν», «γλυκύτατοι»  

Επαναφορές: «δεν… δεν…» (45 – 46)  

                      «αν… αν…» (47)  

Συναισθησία: Σύγκριση του ήχου µε του Μαϊού τες ευωδιές  

                       «γλυκύτατοι» (ήχοι) Παροµοίωση: «σαν του Μαϊού τες   

                        ευωδιές»  

Αποσιώπηση: στ.45 και στ.49  

 

 

ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Ο «γλυκύτατος» ήχος (ΙV) 

(στ. 51 – 54) 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

Διονυσιασµός (η επίδραση του ήχου στον Κρητικό)  

Μ’ άδραχνεν όλη την ψυχή, και να ‘μπει δεν ημπόρει 

Ο ουρανός, κι η θάλασσα, κι η ακρογιαλιά, κι η κόρη 

Με άδραχνε, και μ’ έκανε συχνά ν’ αναζητήσω 

Τη σάρκα μου να χωρισθώ για να τον ακλουθήσω.  

 

Ως δ ι ο ν υ σ ι α σ µ ό ς ορίζεται η υπέρβαση της ατοµικότητας και των ορίων 
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που αυτή θέτει µέσω της απορρόφησης του ανθρώπινου εγώ από έναν 

ευρύτερο – εξωατοµικό πόλο. Ο Έρωτας και ο Θάνατος, µάλιστα, µε τους 

οποίους συσχετίστηκε ο ήχος λίγο παραπάνω («Μόλις είν’ έτσι δυνατός ο 

Έρωτας και ο Χάρος») είναι δυο εκδηλώσεις του διονυσιακού ενστίκτου 

που ενυπάρχει στον άνθρωπο: 
 

Έρωτας: κυριεύει ολοκληρωτικά την ψυχή του ανθρώπου και του αποσπά την 

προσοχή από οτιδήποτε δεν ταυτίζεται με το αντικείμενο του έρωτά 

του. 

Θάνατος: απορροφά τη δύναμη του ανθρώπου για ζωή. 

 

Ο τρόπος που περιγράφει ο αφηγητής την επίδραση που άσκησε πάνω του ο 

ήχος θυµίζει σαφώς ερωτοληψία («Μ’ άδραχνεν όλη την ψυχή, και να ‘μπει δεν 

ημπόρει / Ο ουρανός, κι η θάλασσα, κι η ακρογιαλιά, κι η κόρη») και πόθο 

θανάτου («Με άδραχνε, και μ’ έκανε συχνά ν’ αναζητήσω / Τη σάρκα μου να 

χωρισθώ για να τον ακλουθήσω»). 
 

Πλατωνισµός και Χριστιανισµός («Δυισµός»)  

Με άδραχνε, και μ’ έκανε συχνά ν’ αναζητήσω 

Τη σάρκα μου να χωρισθώ για να τον ακλουθήσω. 

 

Ο δυισµός, η αντίληψη που θέλει τον κόσµο γενικότερα αλλά και τον άνθρωπο 

ειδικότερα να αποτελείται από δύο υποστάσεις, µια υλική και µια 

πνευµατική, έχει διαποτίσει τη δυτική κουλτούρα. Η ιδεαλιστική φιλοσοφία δια 

του Πλάτωνος και των πνευµατικών του τέκνων, και αργότερα ο 

Χριστιανισµός προέβαλαν και καθιέρωσαν το δυιστικό τρόπο σκέψης, δίνοντας 

τον πρωτεύοντα ρόλο στην πνευµατική υπόσταση. 

Ο Σολωµός, επηρεασµένος από τον ιδεαλισµό αλλά και το χριστιανισμό, 

υιοθετεί αυτήν την οπτική, η οποία απηχείται σε όλα σχεδόν τα µεγάλα 

ποιητικά του έργα.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι και το απόσπασµα 5.53–54 του Κρητικού.  

 

Εκφραστικά Μέσα  

Προσωποποίηση: ο ήχος 

Μεταφορές:      «άδραχνε», «μπει» 

Επαναφορές:     «μ’ άδραχνεν … με άδραχνε …» (51 … 53) 

Υπερβολή:        όλη την ψυχή 

Πολυσύνδετο:    «Ο ουρανός, κι η θάλασσα, κι η ακρογιαλιά, κι η κόρη» 
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ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Ο «γλυκύτατος» ήχος (V) 

(στ. 55 – 56) 

Η ΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 

Η παύση του ήχου και η επάνοδος του χρέους  

Έπαψε τέλος, κι άδειασεν η φύσις κι η ψυχή μου· 

Πού εστέναξε κι εγιόμισεν ευθύς οχ την καλή μου·  

 

Όπως συνέβη και µε τη φεγγαροντυµένη, ο ήχος χάνεται, αφήνοντας µια θλίψη 

στην ψυχή του Κρητικού («εστέναξε»).  

Η παύση του ήχου σηµατοδοτεί την απελευθέρωση της φύσης από τη µαγική 

επίδρασή του και την επιστροφή του ήρωα από τη διονυσιακή έκσταση στην 

απτή πραγµατικότητα. Η κορασιά, εκδιωγµένη από την ψυχή του Κρητικού για 

όση ώρα ακουγόταν ο υπερκόσµιος ήχος, επανέρχεται τώρα στο νου του: Η 

θεϊκή µαγεία δίνει και πάλι τη θέση της στο ανθρώπινο χρέος.  

 
 

ΕΒΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

Το δραματικό τέλος 

(στ. 57 – 58) 

 

Το τέλος: τα συναισθήµατα του Κρητικού  

Και τέλος φθάνω στο γιαλό την αρραβωνιασμένη, 

Την απιθώνω με χαρά, κι ήτανε πεθαμένη.  

 

Το ποίηµα κλείνει µε τρόπο απρόοπτο: ο Κρητικός έχει δεχθεί το µεταφυσικό 

άγγιγµα, έχει ακούσει την ουράνια αρµονία και η ψυχή του είναι µεστή από 

ελπίδες. Η άφιξή του στην ακτή τον γεµίζει αγαλλίαση. Ο αγώνας του να σώσει 

την αγαπηµένη του κορασιά φαίνεται πως έχει στεφθεί µε επιτυχία. Όταν όµως 

γεµάτος χαρά αφήνει το σώµα της στην ακτή, διαπιστώνει ότι είναι νεκρή. Το 

ποίηµα τελειώνει εκεί. Τα επόµενα µας είναι γνωστά. 

 

 

Τα συναισθήµατα του Κρητικού δε δηλώνονται
.
 υπονοούνται εκφραστικά:  

(1) Έκπληξη: δηλώνεται µέσα από την αντίθεση «χαρά» – «πεθαμένη». Το 

πέρασµα από τη χαρά στο πένθος, που συµβαίνει µέσα στον ίδιο 

στίχο, δηλώνει την αιφνίδια µεταστροφή συναισθηµάτων του ήρωα.  

 

(2) Πόνος: αν και δε δηλώνεται εκ νέου, µπορούµε να τον αντιληφθούµε 

από αυτά που ήδη γνωρίζουµε για τον Κρητικό. Η σιωπή που ακολουθεί 

µετά τη λέξη «πεθαµένη» υ π ο β ά λ λ ε ι τον άφατο πόνο που 
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ακολουθεί µετά το θάνατο ενός πολυαγαπηµένου προσώπου.  

 

(3) Ηθική ταπείνωση: η σωτηρία της κόρης ήταν για τον Κρητικό το 

τελευταίο µεγάλο ηθικό χρέος που προσπάθησε να εκπληρώσει (µετά 

τους αποτυχηµένους αγώνες που έδωσε για την προάσπιση της πτρίδας 

και της οικογένειάς του). Η νέα αποτυχία του δηλώνει την καθολική 

ηθική του συντριβή (βλ. το µοτίβο της δοκιµασίας).  

 

Απόκρυψη και κύκλος  

 Το τέχνασµα της απόκρυψης είναι µια από τις βασικότερες 

αφηγηµατικές τεχνικές του ποιήµατος. Ο ποιητής προσπαθεί σε 

ολόκληρο το ποίηµα να αποκρύψει επιµελώς το θάνατο της 

κόρης. Ασφαλώς φροντίζει να καλλιεργήσει ένα κλίµα υποψίας γύρω 

από το θέµα αυτό, χωρίς όµως να αποκαλύψει εµφανώς το γεγονός. Η 

τελική αποκάλυψη γίνεται στο τέλος του ποιήµατος
. 
για την 

ακρίβεια, στην τελευταία του λέξη («πεθαμένη»). 

 

 Το σχήµα του κύκλου είναι, κατά τον Δ. Ν. Μαρωνίτη, η έσχατη 

απόδειξη του ότι ο «Κρητικός» είναι ολοκληρωµένο ποίηµα και 

όχι απόσπασµα (όπως πίστευε ο πρώτος εκδότης του 

Σολωµού, Ιάκωβος Πολυλάς). Το ποίηµα αρχίζει και τελειώνει µε την 

ακρογιαλιά: στην αρχή του ποιήµατος «το ακρογιάλι» είναι ο µακρινός 

και απρόσιτος στόχος. Στο τέλος του ποιήµατος ο στόχος αυτός 

κατακτάται («Και τέλος φθάνω στο γιαλό»). Η περιπέτεια του 

Κρητικού έχει  πλέον ολοκληρωθεί.  
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Γεώργιος Βιζυηνός , «Το αμάρτημα της μητρός μου» 
 

1. Το κλίμα της πνευματικής μας ζωής ως τη στιγμή που εμφανίζεται το 

έργο του Βιζυηνού 

 
 

 

 

 2. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ''ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ'' 

 

Ακολουθεί συνοπτική ανάλυση του διηγήματος ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ, 

βασισμένη στην παρουσίαση που έκανε η κ. Αγάθη Γεωργιάδου σε σεμινάριο Φιλολόγων 

στη Πάτρα το Δεκέμβριο του 2006 

 

Βασικό θέμα: ο θάνατος. 

Δομικός άξονας : η ασθένεια της Αννιώς και οι μάταιες προσπάθειες της μητέρας να τη 

σώσει, για να εξιλεωθεί από μια κρυφή αμαρτία. 

Θεματικός πυρήνας : το συναίσθημα ενοχής της μητέρας και η επίδραση που είχε στον 

ψυχισμό του αφηγητή .  

 

Το βιωματικό υλικό 

• Τα οικογενειακά ονόματα (Δεσποινιώ Μηχαλιέσα, Αννιώ, Γιωργής, Μιχαλιός, Χρηστάκης) 

• Ο θάνατος του πατέρα και της Αννιώς 

• Η παραμονή του αφηγητή στην Πόλη 

• Το ταξίδι του στην Κύπρο 

• Η δεύτερη μετάβασή του στην Πόλη 

 

Η αφηγηματική προοπτική 

Στο «Αμάρτημα της μητρός μου» η δομή είναι κυκλική, όπως και σε όλα τα διηγήματα του 

Βιζυηνού: αναπτύσσεται γύρω από ένα αίνιγμα που προτείνεται στον τίτλο και το οποίο 

λύνεται στο τέλος (π.χ. Ποίος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου) κρατώντας το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη αμείωτο μέχρι τέλους. 

 

Η ιδιοτυπία της αφήγησης 

Σύμφωνα με την κλασική αφηγηματική πλοκή, ο μύθος ακολουθεί τρία στάδια: 

• τη δέση 

• την κορύφωση 

• τη λύση 

Στο συγκεκριμένο διήγημα δεν έχουμε μονοκεντρισμό της πλοκής, αλλά έκταση της 

αφήγησης σε περισσότερα του ενός επεισόδια. Με την επιλογή της τεχνικής της απόκρυψης, 

η δέση – κορύφωση – λύση συμπυκνώνονται στην εξομολόγηση της μάνας. 

 

Η ιδιοτυπία της πλοκής 

Συγκεκριμένα, η πλοκή του διηγήματος συνδυάζει τη μυστηριακή ατμόσφαιρα και τις 

μεταβλητές οπτικές γωνίες (του παιδιού-αφηγητή, του ενήλικου-αφηγητή και της μάνας) και 

θεμελιώνεται σε αντιθετικά μοτίβα: 

• της πλάνης και αυταπάτης 

• της διπλής αλήθειας 

• της διπλής πραγματικότητας 

• της αμφισημίας και της σχετικότητας 

 

Η ιδιότυπη εστίαση 

Σ’ αυτή την ιδιόρρυθμη πλοκή η εστίαση είναι αναγκαστικά εσωτερική. Η αφήγηση δίνεται 

από την οπτική γωνία ενός παιδιού που σταδιακά μεταβάλλεται (μεταβλητή εστίαση). 

Κάποιες στιγμές όμως ο αφηγητής-παιδί φαίνεται να γνωρίζει τα συναισθήματα και τα 

κίνητρα των υπολοίπων προσώπων. Κι ενώ η εσωτερική εστίαση επιβάλλει περιορισμένη 

γνώση, σε σχέση με το λαογραφικό υλικό ο αφηγητής έχει στάση παντογνώστη, αφού 

επεμβαίνει για να επεξηγήσει και να σχολιάσει έθιμα και λαϊκές δοξασίες, δηλώνοντας ότι 

http://siamantoura.blogspot.gr/2010/09/blog-post_88.html
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γνωρίζει περισσότερα από κάθε άλλο αφηγηματικό πρόσωπο. Η εσωτερική οπτική γωνία 

του αφηγητή διευρύνεται επίσης με την αναφορά σε εξωτερικά συμβάντα στα οποία ο 

αφηγητής δεν είχε προσωπική συμμετοχή, είχαν όμως άμεση σχέση με αυτόν. 

 

Η οπτική γωνία 

Η οπτική γωνία του αφηγητή είναι περιορισμένη. Σ’ αντίθεση με της μητέρας του, που 

παραμένει αμετάβλητη, η δική του ωριμάζει. Ο αφηγητής και η μητέρα του είναι τα μόνα 

πρόσωπα με αφηγηματικές λειτουργίες στο κείμενο· τα υπόλοιπα αποτελούν απλά σημεία 

αναφοράς (δυαδική αφηγηματική δομή / δυαδική οπτική γωνία αφηγητή). 

Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας οργανώνει την πλοκή είναι πρωτότυπος. 

Παρουσιάζει στην ουσία μια ιστορία, της οποίας το νήμα ξετυλίγεται από δύο διαφορετικά 

χρονικά σημεία και από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, στο τέλος όμως τα δύο νήματα 

συνυφαίνονται. Είναι η ιστορία της οικογένειας του αφηγητή, που την παρακολουθούμε στο 

μεγαλύτερο μέρος του διηγήματος από την οπτική γωνία του Γιωργή, ενώ το τελευταίο 

τμήμα παρουσιάζεται από την οπτική γωνία της μητέρας. Οι δύο αφηγητές έχουν 

διαφορετική χρονική αφετηρία. Ο Γιωργής ξεκινά από την ασθένεια της αδελφής του και 

φτάνει στην εξομολόγηση της μητέρας και η μητέρα αρχίζει την ιστορία της λίγα χρόνια 

πριν από τη γέννηση του Γιωργή και καταλήγει στο ίδιο σημείο, παρακάμπτοντας όσα ήδη 

ειπώθηκαν. 

 

Αφηγηματικά μοτίβα 

 

Σημαντικοί συντελεστές πλοκής είναι και τα αφηγηματικά μοτίβα του διηγήματος: 

1) Η επιδείνωση της ασθένειας της Αννιώς(Το μοτίβο της επιδείνωσης) 

Η συνεχής επιδείνωση της ασθένειας της Αννιώς αποτελεί σταθερό αφηγηματικό μοτίβο 

μέσω του οποίου εξελίσσεται η πλοκή και περιγράφεται ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά 

της μητέρας. Η φράση επαναλαμβάνεται με διάφορες παραλλαγές. 

Το μοτίβο είναι σημαντικό: 

• από άποψη τεχνικής γιατί συντελεί στη χρονική μετάβαση στην επόμενη φάση της 

ασθένειας. 

• από πλευράς περιεχομένου τονίζει την εντατικοποίηση των φροντίδων της μητέρας και την 

αυξανόμενη αδιαφορία της προς τα αγόρια. 

 

2) Το μοτίβο της στέρησης της μητρικής στοργής 

Η ψυχολογία αναφέρει ότι είναι τραυματική εμπειρία για ένα παιδί ο πρόωρος ή απότομος 

απογαλακτισμός και μπορεί να δημιουργήσει στο παιδί σύνδρομο αποστέρησης. Ίσως, 

πράγματι, ο αφηγητής να μην μπόρεσε ποτέ να απαλλαγεί από το σύνδρομο αυτό, το οποίο, 

σε συσχετισμό με το οιδιπόδειο σύμπλεγμα που πιθανόν είχε, τον έκανε να υποφέρει βαθιά. 

Απόδειξη αυτού είναι το ότι δεν ένιωθε ζήλια για τη συμπεριφορά του πατέρα του προς την 

Αννιώ, παρόλο που και αυτός την είχε «μη στάξη και την βρέξη». Η αγάπη και των δύο 

γονέων ήταν βέβαια δεδομένη, άσχετα με το αν την ένιωθε ο Γιωργής ή όχι. Η ίδια η μητέρα 

τονίζει την αγάπη της στο Γιωργή (την απέδειξε άλλωστε και με την πράξη αυτοθυσίας της) 

και αναφέρει ότι ράγιζε η καρδιά της που τον έβλεπε να μαραίνεται από τη ζήλια. 

 

Τα αφηγηματικά επίπεδα 

 

Η ιστορία της μητέρας έχει το ίδιο σημείο αφετηρίας όπως και το διήγημα, ξεκινάει δηλαδή 

με την Αννιώ. Η μητέρα αφηγείται τη δραματική της ιστορία, που αποτελεί μια μακροσκελή 

ανάληψη (αναδρομική αφήγηση) και μια αφήγηση μέσα στην αφήγηση (εγκιβωτισμένη 

αφήγηση), με χρονική αφετηρία την περίοδο πριν από τη γέννηση της Αννιώς. Έτσι, 
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μεταβαίνουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο αφήγησης, το μεταδιηγητικό 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 

 

• Στο διήγημα ξεχωρίζει η απαράμιλλη αφηγηματική δύναμη, η περιγραφική δεξιοτεχνία και 

η ψυχογραφική δύναμη με την οποία ο συγγραφέας διεισδύει στην παιδική ψυχή. 

• Η αφήγηση εναλλάσσεται με το διάλογο, ενώ οι περιγραφές είναι περιορισμένες και 

οργανικά ενταγμένες στην αφήγηση. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση σε κάποια σημεία 

μετατρέπεται σε εσωτερικό μονόλογο. Στην αφήγηση παρεμβάλλονται σχόλια για τα ήθη 

και έθιμα της εποχής και αποδίδονται σε ελεύθερο πλάγιο λόγο οι σκέψεις άλλων. 

 

Το τέλος της αφήγησης 

 

Με την εξομολόγηση της μητέρας, θεματικά, ολοκληρώνεται η ιστορία και λύνεται το 

αίνιγμα του τίτλου. Συναισθηματικά, η μητέρα εξιλεώνεται στην ψυχή του αναγνώστη τόσο 

ως προς τη στέρηση αγάπης προς το γιο όσο και ως προς την αμαρτία της. Το αμάρτημά της 

μπορεί να ήταν μεγάλο, αφού κατέληξε σε παιδοκτονία, το πλήρωσε όμως ακριβά με την 

ηθική της δοκιμασία. 

 

Η μυστηριώδης, αινιγματική πλοκή, η περίπλοκη αφηγηματική προοπτική, οι πολλαπλές 

αντιθέσεις (αλήθεια/πλάνη, άγνοια/γνώση, φως/σκότος κτλ.), η ρεαλιστική αφήγηση, οι 

ψυχογραφικές εμβαθύνσεις είναι μόνο μερικές από τις ιδιότυπες αφηγηματικές τεχνικές του 

Βιζυηνού που τον καθιστούν πρωτοποριακό διηγηματογράφο. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ 

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 

1η δημοσίευση: 1883 (μεταφρασμένο στα γαλλικά). 

 

ΧΩΡΟΣ:  Σπίτι + ύπαιθρος 

Βιζύη (Αν. Θράκη):    Εκκλησία 

        Πατριαρχείο 

 

ΘΕΜΑ: Εξιστόρηση οικογενειακού δράματος με κεντρικό πρόσωπο τη μητέρα 

του συγγραφέα. 

 

ΔΟΜΗ: Χωρισμός σε δύο μέρη με άξονα το χρόνο. 

1
ος

: Ως το θάνατο της Αννιώς  

2
ος

: Μετά το θάνατο της Αννιώς  

(Και επιμέρους σκηνές). 

 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ: 

Ηθογραφικό και ψυχογραφικό αφηγηματικό έργο με αυτοβιογραφικά στοιχεία 

– ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ. 

 

ΓΛΩΣΣΑ: 

Λόγια με τύπους δημοτικής ή ιδιώματα του τόπου του (εκλαϊκευμένη 

καθαρεύουσα). 

Αλλαγή είδους γλωσσικού ανάλογα με το πρόσωπο που μιλά. 

Αφηγηματικά μέρη: υπερισχύει η λόγια γλώσσα. 

Διάλογοι: δημοτική με ιδιωματισμούς. 

Σε ορισμένες λέξεις της δημοτικής προσδίδει λόγιες καταλήξεις (ακούμβησα, 

άσχημην, εύμορφο…). Πολλοί ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ. 

 

ΥΦΟΣ:  

Απλό, ανεπιτήδευτο, φυσικό και μικροπερίοδος λόγος – λιτότητα στα σχήματα 

λόγου. SOS Αναδρομική αφήγηση. Αυτοβιογραφικό στοιχείο. 

Προσήμανση. Προοικονομία 

 

Παρατηρήσεις 

1) Το μοτίβο της ενοχής της μητέρας και της ανικανότητας – αδυναμίας να 

οδηγηθεί στον εξαγνισμό αποτελεί στοιχείο που απαντάται και σε ρομαντικά 

διηγήματα (απόκλιση προς ρομαντισμό). 

Ταυτόχρονα, στο ίδιο έργο, έχουμε και ηθογραφικό μοτίβο (π.χ. προτίμηση 

θηλυκών παιδιών σε κάποιες αγροτικές κοινωνίες) που αποτελεί στοιχείο 

ρεαλισμού. 
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Ο συνδυασμός οδηγεί στον ιδιότυπο ρεαλισμό του Βιζυηνού (τεχνοτροπία). 

Στο επίπεδο της μορφής έχουμε εναλλαγές και μεταβάσεις από το ρεαλισμό 

στο ρομαντισμό και αντιστρόφως. 

Στην ουσία, δηλαδή ως προς το περιεχόμενο, υπάρχει σταθερότητα: 

ψυχογράφηση των προσώπων. 

Πραγματολογική διάσταση του έργου (ποια επίπεδα πραγματικότητας 

υπάρχουν στο διήγημα) 

 

Πραγματικότητα προσωπικής ανάμνησης (χρήση αυτοβιογραφικού 

στοιχείου). 

Η πραγματικότητα της επιστήμης της ψυχολογίας (πως ο συγγραφέας 

προσεγγίζει και αναλύει το ενοχικό σύνδρομο της μητέρας). 

Ποιητική της πλάνης (ή της διπλής πραγματικότητας) 

Χρησιμοποιεί το αυτοβιογραφικό στοιχείο, το οποίο προσδίδει 

πραγματολογική διάσταση στο έργο του, (υπάρχει αληθοφάνεια εξαιτίας της 

χρήσης του αυτοβιογραφικού στοιχείου, δίνεται η εντύπωση ότι όσα 

συμβαίνουν είναι πραγματικότητα), όμως, στην ουσία, απλά θεμελιώνει στο 

πραγματικό τη μυθοπλασία του και έτσι αναιρεί την (αντικειμενική) 

πραγματικότητα (ιδιότυπος ρεαλισμός). 

 

Αφηγητής 

Είναι δραματοποιημένος – ομοδιηγητικός – μετέχει και ως πρόσωπο στο έργο – 

παίζει ουσιαστικό ρόλο στη δράση. Δηλαδή είναι ένας από τους ήρωες του 

έργου (Γιωργής). 

 

Στοιχεία πρωτοτυπίας 

Πρωτοπρόσωπη αφήγηση (ως φωνή προσωπικής μαρτυρίας (με τον τρόπο αυτό 

αυξάνεται η εγκυρότητα των λεγομένων) – στοιχείο ρεαλισμού). 

 

Ελεύθερος πλάγιος λόγος. 

Σε ορισμένα σημεία ο αφηγητής μεταφέρει τα λόγια της μητέρας χωρίς 

εισαγωγικά => πλάγιος λόγος. 

Ωστόσο, αυτά δεν είναι λόγια που ο ίδιος βάζει στο στόμα της μητέρας – αυτά 

θα έλεγε η μητέρα => στοιχείο ευθύ, ελεύθερου λόγου. Εφόσον, όμως, δεν 

μπαίνουν σε εισαγωγικά, ούτε ακριβώς δικά της λόγια είναι => στοιχείο 

ελευθερίας από την πλευρά του αφηγητή, όχι όμως απόλυτης ελευθερίας – όχι 

αποκλειστικά δική του επινόηση τα λόγια. 

Εστιάσεις (αφηγηματικές τεχνικές) 

Άλλες φορές ο αφηγητής ξέρει τα ίδια με τα πρόσωπα που δρουν (εσωτερική 

εστίαση) (όταν ο ίδιος μετέχει στα όσα συμβαίνουν ως πρόσωπο του έργου, ως 

ένας από τους ήρωες), άλλοτε λιγότερα (εξωτερική) αλλά ποτέ τα πάντα 

(μηδενική εστίαση). 

Αφηγηματικοί τρόποι / τεχνικές 
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Αφήγηση – περίληψη (συμπύκνωση). 

Αφηγείται όσα έχουν συμβεί (αναγνώστης απών – τα ακούει από τον αφηγητή). 

 

Σκηνική μέθοδος (μίμηση). 

Ο αναγνώστης έχει την αίσθηση ότι είναι παρών σ’ αυτά που 

διαδραματίζονται.  

 

Μέσα σκηνικής μεθόδου: 

Διάλογος. 

Ελεύθερος πλάγιος λόγος (κανονικά ο πλάγιος λόγος ανήκει στην αφήγηση, 

όμως ο ελεύθερος πλάγιος λόγος προσεγγίζει περισσότερο τη μίμηση). 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

Το έργο είναι διήγημα. Στο διήγημα χρησιμοποιείται η αρχή της αφηγηματικής 

συντομίας δηλαδή η ιστορία δεν παρουσιάζεται ποτέ καθώς εξελίσσεται. Ο 

Βιζυηνός, παρόλο που γράφει διήγημα και όχι μυθιστόρημα, δείχνει σα να 

βασίζεται στην αρχή του μυθιστορήματος, εφόσον αφήνει τα γεγονότα να 

εκτυλιχθούν και να αναπτυχθούν χρονικά περισσότερο από όσο το διήγημα 

επιτρέπει. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ: 

 Το έργο είναι διήγημα. Δανείζεται, ωστόσο, ορισμένα στοιχεία από το 

μυθιστόρημα: 

Ξεπερνά το μονοκεντρισμό του ενός επεισοδίου (Παν. Μουλάς, σελ 334 

σχολικού βιβλίου). Αυτό σημαίνει πως η δράση δεν εκτυλίσσεται σε ένα μόνο 

επεισόδιο, όπως συμβαίνει στο διήγημα, αλλά σε πολλά.. 

 

Η λειτουργία του χρόνου μπορεί να θεωρηθεί εδώ ως καθαρά μυθιστορηματικό 

στοιχείο (Παν. Μουλάς, σελ 334 σχολικού βιβλίου). Αυτό σημαίνει ότι ο 

χρόνος έχει διάρκεια, όπως στο μυθιστόρημα, αφού περιλαμβάνει τη ζωή του 

αφηγητή από την παιδική ως την ώριμη ηλικία. 

Το διήγημα είναι η αφηγηματική μορφή που επιτρέπει στο δημιουργό να 

περιγράψει ένα δράμα την ώρα ακριβώς που κορυφώνεται. Στο μυθιστόρημα 

έχουμε την αίσθηση μιας εξέλιξης. Στο διήγημα την αίσθηση μιας κατάληξης, 

ενός παροξυσμού(Παν. Μουλάς, σελ 335 σχολικού βιβλίου). Αυτό σημαίνει 

πως το διήγημα του Βιζυηνού έχει εξέλιξη, έκταση. 

Άρα, θα λέγαμε πως η εξέλιξη είναι μυθιστορηματική, αλλά η έκβαση είναι 

διηγηματική, δεν έχει επίλογο. Επομένως, ο τρόπος που τελειώνει αποτελεί 

καθαρά διηγηματικό στοιχείο. 

ΧΩΡΟΣ 

Περιορισμένη η περιγραφή (εξάλλου η περιγραφή αποτελεί στοιχείο 

νατουραλισμού). 
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Όταν περιγράφει ένα χώρο, στόχος του δεν είναι να τον απεικονίσει, αλλά να 

δείξει πώς αυτός αντανακλά ή και επηρεάζει την ψυχική διάθεση των 

χαρακτήρων του διηγήματος. 

(Ειδικά για την περιγραφή εσωτερικών χώρων: την κάνει, για να δείξει τι 

συναισθήματα προκαλούν στο πρόσωπο που βρίσκεται μέσα σε αυτούς). 

 

ΥΦΟΣ 

Ανεπιτήδευτο, απλό, με φυσικότητα στο λόγο, μακροπερίοδος λόγος αλλά με 

απλή σύνταξη, όχι φορτωμένο με σχήματα λόγου, δηλαδή λιτό, σαφές, διαυγές, 

χαρακτηρίζεται από αμεσότητα.  

 

ΓΛΩΣΣΑ 

Αφήγηση: καθαρεύουσα. 

Διάλογοι: δημοτική (και μάλιστα με χρήση τοπικών θρακικών ιδιωμάτων). 

1) Ο αφηγητής, όταν αφηγείται χρησιμοποιεί καθαρεύουσα. 

2) Ο αφηγητής δραματοποιημένος, δηλαδή όταν αποτελεί πρόσωπο του έργου: 

α) μιλάει δημοτική στη μικρή ηλικία 

β) μιλάει λόγια γλώσσα στην ώριμη ηλικία. 

3) Ο αφηγητής, όταν μεταφέρει τα λόγια της μάνας (ελεύθερος πλάγιος λόγος) 

χρησιμοποιεί λόγο λαϊκότερο (δημοτική). 

4) Όταν μιλάνε τα υπόλοιπα πρόσωπα, η γλώσσα είναι δημοτική και μάλιστα 

ιδιωματική (θρακικό ιδίωμα). 

Σχόλιο: η συγκεκριμένη χρήση της γλώσσας υπηρετεί την αληθοφάνεια του 

έργου, εφόσον οι χαρακτήρες μιλούν τη φυσική τους γλώσσα. 

 

Χαρακτηριστικό του διηγήματος => οι αναχρονίες (συνδέεται με το ΧΡΟΝΟ). 

 

Προδρομικές αφηγήσεις   Αναδρομικές αφηγήσεις 

(κάτι που θα συμβεί στο μέλλον)  (αναφορά στο παρελθόν) 

Στοιχείο πρωτοτυπίας => η ύπαρξη δύο θεματικών αξόνων που συνιστούν 

 

α) την ενοχή της μητέρας 

β) την επιβεβαίωση της μητρικής αγάπης => ενοχοποιημένη αγάπη 

ανασφάλεια συγγραφέα 

Βασικό στοιχείο σε όλο το διήγημα είναι η προσπάθεια του Γιωργή να κερδίσει 

και να επιβεβαιώσει τη μητρική αγάπη. 

Στην παιδική ηλικία το επιχειρεί προσπαθώντας να είναι αρεστός στη μητέρα. 

Στην ώριμη ηλικία το επιδιώκει προσπαθώντας να της αφαιρέσει την ενοχή με 

εξομολόγηση στον Πατριάρχη. 

Συνέπεια προσπαθειών: αποτυχία. Ο εξαγνισμός δεν επέρχεται. 

 

Πρωτεύοντες χαρακτήρες 

1)  Σφαιρικοί ή πολυδιάστατοι – ολοκληρωμένοι 
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2)  Εξελισσόμενοι. 

3) Παθητικοί, υπό την έννοια ότι δεν κατορθώνουν να ξεφύγουν από το 

αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται. 

 

Δευτερεύοντες χαρακτήρες 

1)  Επίπεδοι ή δισδιάστατοι. 

2) Στατικοί. 

 

Κεντρική ιδέα 

Η επιρροή που μπορεί να έχει μια λανθασμένη κίνηση ενός γονιού 

α) Στον ψυχισμό του ίδιου του γονιού. 

β) Στον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά του. 

γ) Στον ψυχισμό των παιδιών. 

 

Τίτλος  

- Ο τίτλος διασαφηνίζεται προς το τέλος του έργου, όταν η μητέρα 

αποκαλύπτει / εξομολογείται στον ώριμο πια Γιωργή το αμάρτημά της. 

- Ο τίτλος προϊδεάζει τον αναγνώστη ότι το περιεχόμενο του διηγήματος είναι 

δραματικό. 

- Ο όρος «αμάρτημα» του τίτλου αποτελεί είδος προσήμανσης, σχετικά με το 

κεντρικό επίπεδο του διηγήματος, τον ένα βασικό θεματικό άξονα, δηλαδή την 

ενοχή της μητέρας. 

- Η κτητική αντωνυμία «μου» (μητρός μου) υποδηλώνει την ύπαρξη 

αυτοβιογραφικού στοιχείου στο έργο. Προφανώς πρόκειται για πράξη η οποία 

αφορά προσωπικά το συγγραφέα, γιατί υποκείμενο της ενέργειας και κεντρικό 

πρόσωπο ήταν το πιο οικείο πρόσωπο του συγγραφέα, η μητέρα του. Επίσης, 

προετοιμάζει τον αναγνώστη ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει μια προσωπική 

εμπειρία του συγγραφέα. Τέλος, ενημερώνει εξ αρχής ποιο θα είναι το κεντρικό 

πρόσωπο. Ωστόσο, δεν αναφέρει το όνομά του, αλλά την ιδιότητά του και τη 

σχέση του με τον ίδιο (μητέρα – γιος). 

- Υποδηλώνει πως η αφήγηση θα είναι πρωτοπρόσωπη και ο αφηγητής 

δραματοποιημένος, δηλαδή ένας από τους ήρωες του διηγήματος. 

 

 

ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

Τα μοτίβα του επιφανειακά δείχνουν να είναι λαογραφικά, αλλά στην 

πραγματικότητα είναι φορείς βαθύτερων σημασιών που είναι καθοριστικές για 

το συγγραφέα (πίσω από την ηθογραφία βρίσκεται η ψυχογραφία – γι’ αυτό 

είναι ιδιότυπος ο ρεαλισμός του – δηλαδή βαθύτερη διείσδυση στον εσωτερικό 

τους κόσμο). 

Ξεφεύγει από τα όρια του ορθόδοξου ρεαλισμού επειδή οι προσωπικοί μύθοι 

και οι πεποιθήσεις του εκφράζονται και λειτουργούν ακολουθώντας με τον 

τυπικό χαρακτήρα του ρεαλισμού, αλλά ξεπερνώντας τον στην ουσία. 
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Μέσα στο εξεταζόμενο πεζογράφημα, υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα που 

επιβεβαιώνουν τον ιδιότυπο χαρακτήρα του ρεαλισμού του Βιζυηνού: 

1) Το «πλάκωμα» του βρέφους από τη μάνα = ρεαλιστικό μοτίβο. 

2) Η προτίμηση των θηλυκών παιδιών σε ορισμένες αγροτικές κοινωνίες = 

ρεαλιστικό μοτίβο, ηθογραφικό. 

Πίσω από αυτά τα δύο ρεαλιστικά μοτίβα υπάρχει το θέμα της ενοχής, της 

εξάγνισης και της αυτοτιμωρίας της μητέρας του αφηγητή (ψυχογραφικά 

χαρακτηριστικά). 

Άρα => χρησιμοποιεί το ρεαλισμό αλλά ξεφεύγει από αυτόν, γιατί εμβαθύνει. 

Ο ρεαλισμός αποτελεί το εφαλτήριο του, το σημείο εκκίνησης. 

Ο ρεαλισμός του έγκειται στην πραγματολογική διάσταση του έργου του, 

δηλαδή το έργο θεμελιώνεται πάνω στη βάση της αντικειμενικής 

πραγματικότητας. Όσα περιγράφει φαίνονται ως πραγματικά γεγονότα και 

μάλιστα ως αυτοβιογραφικά στοιχεία (παιδικές αναμνήσεις, ηθογραφία, 

αυτοβιογραφία, αναφορά σε επικοινωνία χαρακτήρων με τον έξω κόσμο, 

πρόσωπα υπαρκτά σε στιγμιότυπα της ζωής του, σε συνήθειες των ανθρώπων 

και σε νοοτροπίες). 

Η ιδιοτυπία έγκειται στο ότι πίσω από αυτή την αντικειμενικότητα (ρεαλισμό) 

βρίσκεται η ψυχογράφηση και κυρίως το μοτίβο της ενοχής της μητέρας του 

και οι συνέπειές του στα οικεία της πρόσωπα. 

 

Άλλο ένα στοιχείο που δείχνει τον ιδιότυπο ρεαλισμό του είναι η σύνδεση του 

φανταστικού με το πραγματικό και συγκεκριμένα με το αυτοβιογραφικό 

στοιχείο. Θεμελιώνει τη μυθοπλασία του στον «πραγματικό κόσμο», αλλά η 

συνείδηση του πραγματικού λείπει από το έργο. Προβάλλεται, τελικά, η 

συνείδηση του φανταστικού, του στοιχείου εκείνου, δηλαδή, που οι 

χαρακτήρες εκλαμβάνουν ως πραγματικό, ενώ αποτελεί την προσωπική τους 

ερμηνεία, άρα απέχει από την πραγματικότητα (πως βλέπουν εκείνοι τον κόσμο 

και όχι όπως είναι ο κόσμος). Τελικά, υπάρχουν δύο παράλληλες, έως και 

αντίθετες πραγματικότητες. 

Άλλο στοιχείο που καταδεικνύει τον ιδιότυπο ρεαλισμό τους είναι η προβολή 

της πραγματικότητας στο επίπεδο της ψευδαίσθησης. Σε όλο το διήγημα είναι 

διάχυτη η αίσθηση ότι πειραματίζεται πάνω στην ίδια του τη συνείδηση του 

πραγματικού, δηλαδή επιχειρεί να βρει κατά πόσο η προσωπική του ερμηνεία 

σχετίζεται ή όχι με την πραγματικότητα (π.χ. τελικά ζήλευε ή όχι την μικρή του 

αδερφή). Έτσι, καταλύει τους συμβατικούς τρόπους της αντίληψης και 

ξεφεύγει από τα όρια του παραδοσιακού και «ορθόδοξου» ρεαλισμού. 

 

Ο ιδιότυπος ρεαλισμός του έγκειται και στο γεγονός ότι συνδυάζει την 

αβεβαιότητα, την αμφισημία και τη σχετικότητα με περιστατικά που εξωτερικά 

δείχνουν πραγματικά, δηλαδή ρεαλιστικά. Δίνει στον κόσμο τρεις διαστάσεις: 

ενώ ο κόσμος υπάρχει και τον περιγράφει (στοιχείο ρεαλισμού) του προσδίδει 

και άλλες διαστάσεις για να τον ερμηνεύσει (ιδιοτυπία). 
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Βασικό στοιχείο του ιδιότυπου ρεαλισμού του αποτελεί η σταθερή λειτουργία 

του θέματος της διπλής πραγματικότητας (υποκειμενική ερμηνεία του κόσμου, 

της πραγματικότητας). Αυτό το επιτυγχάνει με                      α) 

το νόμο της έκπληξης 

Νόμοι πλοκής  β) το νόμο της αγωνίας 

                                         γ) το νόμο της αληθοφάνειας (παραδοσιακή μορφή 

πλοκής)  

(Β.Αθανασόπουλος) 

 

Η αληθοφάνεια σχετίζεται με το ρεαλισμό και οι άλλοι δύο νόμοι με την 

ανατροπή της φαινομενικής πραγματικότητας, άρα με την υπέρβασή του. 

Το σκηνικό πλαίσιο είναι η εξωτερική πραγματικότητα (στοιχείο ρεαλισμού). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξυφαίνεται το μυστήριο, και με τους νόμους της 

έκπληξης και της αγωνίας η πραγματικότητα αυτή (η εξωτερική) αναιρείται 

(στοιχείο ιδιοτυπίας του ρεαλισμού του). 

Ο Βιζυηνός στα αφηγηματικά μέρη τηρεί τον παραδοσιακό ρεαλισμό 

εμμένοντας στην ηθογραφία, στα διαλογικά μέρη επίσης τον τηρεί, με τη 

χρήση του ιδιώματος (αληθοφάνεια). Παρόλα αυτά, ξεπερνά αυτόν τον 

παραδοσιακό ρεαλισμό, διεισδύοντας στην εσωτερική πραγματικότητα των 

χαρακτήρων του (ψυχογράφηση). 

 

Η ψυχολογική διάσταση υποκαθιστά την κοινωνική. 

Ο ρεαλισμός του Βιζυηνού είναι ιδιότυπος, γιατί είναι πολύ προσωπικός, 

δηλαδή δεν απορρέει από τη μαθήτευση του συγγραφέα σε κάποια σχολή – 

πρόκειται για δική του επινόηση. 

Ο ρεαλισμός αποτελεί, το μέσο (σκηνικό πλαίσιο) και όχι το σκοπό του 

συγγραφέα. Επιδίωξή του δεν είναι να περιγράψει την πραγματικότητα της 

εποχής, αλλά να ερμηνεύσει τα ψυχοκίνητρα της δράσης ορισμένων ατόμων, 

που έζησαν σε αυτή την εποχή και κοινωνία. Η κοινωνία και η εποχή 

παρουσιάζονται ρεαλιστικά, γιατί αποτελούν ορισμένους μόνο από τους 

παράγοντες που επιδρούν στην ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση των 

ανθρώπων. Γι’ αυτό και τις παρουσιάζει με τρόπο ρεαλιστικό. 

 

Άρα η ιδιοτυπία στο ρεαλισμό του δεν εξυπηρετεί αισθητικούς σκοπούς, αλλά 

ουσιαστικότερους και βαθύτερους, δηλαδή την προσέγγιση του βασικού 

θέματος, που είναι η ενοχή, ο εξαγνισμός, η αυτοτιμωρία και η κάθαρση.  

Άρα χρησιμοποιεί το ρεαλισμό και την ηθογραφία για να επιτύχει τη λύτρωση. 

 

Χαρακτήρες 

Τοποθετεί τους χαρακτήρες του σε συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον και 

συγκεκριμένη εποχή (ρεαλισμός). Ωστόσο, η ψυχολογική διάστασή τους 

υποκαθιστά την κοινωνική. Τους τοποθετεί σε συγκεκριμένο περιβάλλον, για 
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να υπηρετήσει το νόμο της αληθοφάνειας και να προσδώσει πραγματολογική 

διάσταση στο έργο του. 

Ξεπερνά τα πλαίσια της ηθογραφίας και στοχεύει στην ψυχογράφηση των 

χαρακτήρων του. 

Με την τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον οι 

χαρακτήρες δε αποτελούν απλώς φορείς ή και συντελεστές ενός μύθου. Ο 

συγγραφέας τους χρησιμοποιεί, για να αποδώσει την κοινωνική 

πραγματικότητα περιγράφοντας τη μέσα από την καθημερινότητα των 

ανθρώπων. Με αυτό τον τρόπο η πραγματικότητα που περιγράφεται είναι πιο 

ζωντανή και αληθοφανής (αληθοφάνεια). 

Οι χαρακτήρες του διηγήματος αποτελούν φορείς της σύγκρουσης δύο 

πραγματικοτήτων, δηλαδή μέσω αυτών (των προσώπων) παρουσιάζει την 

υποκειμενική ερμηνεία του εξωτερικού κόσμου. Εφαρμόζει την αρχή της 

αντίθεσης ως προς τις οπτικές γωνίες των προσώπων. Παρουσιάζει παράλληλες 

έως και εντελώς αντίθετες πραγματικότητες (ιδιοτυπία ρεαλισμού). 

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

α) Ζωντανεύουν το κοινωνικό πλαίσιο. 

β) Ερμηνεύουν αυτό το κοινωνικό πλαίσιο και εν γένει την εξωτερική 

πραγματικότητα. Κι έτσι επίκεντρο γίνονται οι ίδιοι και η κοινωνική 

πραγματικότητα αποτελεί απλώς το σκηνικό πλαίσιο (ιδιότυπος ρεαλισμός 

Βιζυηνού). 

γ) Το κοινωνικό περιβάλλον χρησιμεύει ως παράγοντας που επιδρά στην 

ψυχοσύνθεσή τους. 

 

Ο τρόπος που λειτουργούν οι χαρακτήρες δημιουργεί ένα κλίμα παραλόγου, 

μέσα στο οποίο κλιμακώνεται η πλοκή των διηγημάτων του Βιζυηνού. Έτσι, 

ενώ είναι θετικοί, δηλαδή ως προς το γεγονός ότι θέτουν σκοπούς και 

αγωνίζονται να τους επιτύχουν (π.χ. η μητέρα του αφηγητή θέτει ως στόχο να 

απολυτρωθεί από τις ενοχές της), ως προς τη δράση τους είναι αρνητικοί. Αυτό 

σημαίνει πως στην πορεία της δράσης του κάποιο καινούργιο στοιχείο 

παρουσιάζεται αιφνίδια (νόμος έκπληξης και αγωνίας) και εμποδίζει την 

πορεία προς την επίτευξη του στόχου που έχουν θέσει, γιατί τους 

αποκαλύπτεται μια άλλη πτυχή – ερμηνεία της πραγματικότητας, η οποία τους 

αναιρεί όσα πίστευαν και με βάση αυτά ως τώρα πορεύονταν. (Η δράση των 

χαρακτήρων καθορίζεται από αρνητική διαλεκτική). 

 

Οι χαρακτήρες, σε ορισμένα σημεία, αδυνατούν να επικοινωνήσουν 

πραγματικά (τα πρόσωπα χαρακτηρίζονται από αδυναμία πραγματικής 

επικοινωνίας μεταξύ τους). Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της διαφορετικής οπτικής, 

σύμφωνα με την οποία αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την πραγματικότητα 

(αρχή της αντίθεσης μεταξύ δύο παράλληλων πραγματικοτήτων). 
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Η αδυναμία επικοινωνίας, λοιπόν, δεν οφείλεται στο γεγονός ότι τα πρόσωπα 

αποκρύπτουν την αλήθεια ή επιχειρούν να εξαπατήσουν το ένα το άλλο, γιατί 

αντιμετωπίζουν διαφορετικά την αλήθεια (στοιχείο παραλόγου ή διφορούμενη 

αλήθεια). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο διάλογος αφηγητή – μητέρας. (Ως «διάλογος» 

νοείται κάθε μορφή επικοινωνίας μεταξύ τους). 

 

«Διάλογο» έχουμε σε δύο φάσεις 

1)     Παιδική ηλικία αφηγητή 

Σ’ αυτόν παρουσιάζεται ο αφηγητής να αποζητά και να αγωνίζεται, για να 

κερδίσει την αγάπη της μητέρας του εφόσον αμφιβάλλει γι’ αυτή. 

2)      Ώριμη ηλικία αφηγητή 

Σ’ αυτόν παρουσιάζεται η μάνα, η οποία επιχειρεί να εξομολογηθεί το 

αμάρτημα, να συγχωρεθεί από το γιο και να εξαγνιστεί. 

Αυτός ο δεύτερος διάλογος, όσο και ο πρώτος δεν επιτυγχάνουν την 

επικοινωνία των δύο προσώπων – τραγική διάσταση έργου / χαρακτήρων. 

Ο τόνος της διήγησης αντικατοπτρίζει τη διάθεση του συγγραφέα απέναντι 

στους χαρακτήρες, τους αντιμετωπίζει με συμπάθεια και συγκίνηση – ανάλογη 

περισσότερο με συναισθήματα προς πρόσωπα υπαρκτά (είναι άλλωστε) παρά 

με συναισθήματα του δημιουργού (συγγραφέα) προς τα δημιουργήματά του 

(χαρακτήρες). 

Άλλωστε, ο Βιζυηνός είναι ένας από τους χαρακτήρες του έργου του. 

 Όλοι οι χαρακτήρες διαψεύδονται και αυτοαναιρούνται. Ο ίδιος ως πρόσωπο 

υπαρκτό οδηγήθηκε στην παραφροσύνη (πολλαπλή αλήθεια – συνέπεια της η 

παράνοια). Αυτό αποτελεί κοινό στοιχείο του συγγραφέα με τα πρόσωπα του 

έργου του ως χαρακτήρες. 

 Τέλος, η όποια αλήθεια υπάρχει, είναι η αλήθεια του καθενός 

(υποκειμενισμός). Εν ολίγοις, δεν αποκαλύπτεται ποτέ μέσα από τους 

διαλόγους των προσώπων, αλλά μέσα από το μονόλογο του καθενός, ο οποίος 

λειτουργεί παράλληλα προς το μονόλογο του άλλου. Τα πρόσωπα, δηλαδή, 

ακολουθούν παράλληλες πορείες, οι οποίες δε συγκλίνουν ποτέ. 

 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΖΥΗΝΟΥ 

1) Συνδυάζει δύο τρόπους αφήγησης: 

α) Την αφήγηση - περίληψη. 

β) Τη σκηνική μέθοδο, μίμηση, διάλογος 

γ) Δραματοποιημένος αφηγητής – συμμετέχει στα δρώμενα. 

δ) Ελεύθερος πλάγιος λόγος. 

 

Δραματικός τόνος – συγκινησιακός. 

α) Το θέμα δεν είναι ευχάριστο. 

β)Τα πρόσωπα χαρακτηρίζονται από τραγικότητα(δεν επικοινωνούν 

ουσιαστικά, δεν εξιλεώνονται). 



     Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

 
95 

γ)Βρίσκονται σε αδιέξοδο – αδυνατούν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά – 

χαρακτηρίζονται από αρνητική διαλεκτική ως προς τους στόχους που θέτουν, 

αφού κάποια στοιχεία που εμφανίζονται απροσδόκητα τα εμποδίζουν να τους 

επιτύχουν. 

δ)Δεν έχει αίσιο τέλος – η μητέρα δεν απολυτρώνεται – ούτε ο Γιωργής. 

 

Αφηγηματικές τεχνικές Βιζυηνού 

1) Πρωτοπρόσωπη αφήγηση – συγγραφέας αφηγητής.  

(αποτελεί στοιχείο ρεαλισμού). 

Παρουσιάζει την αφήγηση ως μαρτυρία και της προσδίδει αληθοφάνεια. 

2) Εσωτερική εστίαση – όμως από αφηγηματική σκοπιά η αφήγηση δεν είναι 

τόσο περιορισμένη όσο ενός μόνο χαρακτήρα – αφηγητή ούτε τόσο 

απεριόριστη όσο του παντογνώστη – αφηγητή. Είναι διπλός ο ρόλος του, και 

χαρακτήρας και αφηγητής. 

 

SOS Παρόλο που ψυχογραφεί τα πρόσωπα, δεν οδηγείται σε μηδενική 

εστίαση, δηλαδή δε γίνεται παντογνώστης. 

Αν η εστίασή του ήταν μηδενική, δε θα ίσχυε ο νόμος της έκπληξης και της 

αγωνίας, δηλαδή δε θα υπήρχε το αίνιγμα και το μυστήριο, που αποτελούν 

σημείο εκκίνησης του διηγήματος. 

Άρα: κυρίως κινείται μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής εστίασης. 

3) Ελεύθερος πλάγιος λόγος: 

Μ’ αυτή την τεχνική κινείται μεταξύ των δύο εστιάσεων. 

 

Αυτοβιογραφικό στοιχείο   

Γιατί το χρησιμοποιεί 

1)   Δεν κατασκευάζει μύθους, αλλά, κυρίως μέσω της ανάμνησης, περιγράφει 

έναν υπαρκτό κόσμο στον οποίο έζησε και τον εμπλουτίζει με μυθοπλασίες. 

2) Το αυτοβιογραφικό στοιχείο επιλέγεται ως βάση της μυθοπλασίας του από 

εκεί αντλεί ορισμένες ιδέες για την πλοκή του έργου (όμως δεν είναι αυτή η 

βασική λειτουργία του αυτοβιογραφικού στοιχείου, ούτε η μόνη – αν 

συνέβαινε κάτι τέτοιο θα επρόκειτο για μυθοπλαστική αδυναμία, έλλειψη 

ιδεών – όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει). 

Το αυτοβιογραφικό στοιχείο σχετίζεται επίσης και με την υπερβολική του 

ευαισθησία, την ανάγκη, δηλαδή να αναζητά παρηγοριά ή βοήθεια από τους 

άλλους. 

Με τη χρήση του αυτοβιογραφικού στοιχείου επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανά 

κάποια στοιχεία από το παρελθόν του, ώστε να κατορθώσει μέσω αυτών, να 

ερμηνεύσει, την ίδια του την ύπαρξη, να κατακτήσει δηλαδή την αυτογνωσία. 

Επιτυγχάνει, εκτός από τη λύτρωση, την ευχαρίστηση να μιλά για τη ζωή και 

τον εαυτό του. 

Χρησιμοποιεί το αυτοβιογραφικό υλικό για να επιτύχει την εφαρμογή του 

νόμου της αληθοφάνειας. Αυτή η επιδίωξή του, δηλαδή η πραγματολογική 
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διάσταση του έργου του, αποτελεί ίσως τη βασικότερη αιτία που τον οδήγησε 

στη χρήση αυτοβιογραφικών στοιχείων. 

 

Ανάλυση 

Ενότητα 1η 

«Άλλην αδελφήν… Αννιώ! εγλύτωσεν από τα βάσανά του»  

σελ. 125 – 138 

 

«Άλλην αδελφήν… Αννιώ» => τραγική ειρωνεία, γιατί ο μικρός Γιωργής και ο 

αδερφός του αγνοούσαν τότε την ύπαρξη της αδερφής στην οποία οφειλόταν το 

«αμάρτημα της μητρός τους». Η άγνοια αιτιολογείται, εφόσον εκείνη η μικρή 

αδερφή είχε πεθάνει σε βρεφική ηλικία, πριν ακόμα γεννηθούν τα αγόρια. 

§1: Δίνεται στοιχεία για την ιδιαίτερη αγάπη που έτρεφε η μητέρα στην Αννιώ. 

α) την εκάθιζε δίπλα της στο τραπέζι 

β) απ’ ό,τι είχαν της έδινε το καλύτερο 

γ) της αγόραζε καινούργια ρούχα – σε αντιδιαστολή με τα αγόρια που 

ντύνονταν με τα αποφόρια του πατέρα τους. 

 Πληροφορία για την οικογενειακή τους κατάσταση: 

Είναι ορφανοί από πατέρα. 

 

§2: 4
ο
 στοιχείο της αδυναμίας της μητέρας προς την Αννιώ: Δεν την πίεζε ως 

προς το θέμα της εκπαίδευσης. – Η συμπεριφορά αυτή της μητέρας πάλι 

εκφράζεται σε αντιδιαστολή προς τη στάση της απέναντι στα αγόρια: τα πίεζε 

να μάθουν γράμματα και να πάνε στο σχολείο. Βέβαια, αυτή η επιείκεια προς 

την Αννιώ εξηγείται λογικά, γιατί ήταν φιλάσθενη αλλά και θηλυκό. Σύμφωνα 

με τη νοοτροπία της εποχής, η εκπαίδευση ήταν απαραίτητη για τα αγόρια, 

αλλά όχι για τα κορίτσια. 

 

§3: Σχολιάζει πως η συμπεριφορά της μητέρας θα ήταν λογικό να προκαλέσει 

το φθόνο των αγοριών. 

 

§4: Εξηγεί πως κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί, για τους εξής λόγους: 

1)  Τα αγόρια ήταν πεπεισμένα για την αμερόληπτη αγάπη της μητέρας. 

2)  Θεωρούσαν τη συμπεριφορά της φυσιολογική δεδομένου πως η Αννιώ ήταν 

μοναχοκόρη. 

Σχόλιο: Αυτά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο σημείο του διηγήματος 

αποτελούν σχόλια που εκφράζουν την οπτική γωνία του ώριμου αφηγητή. 

 

§5: Δίνεται 3
ος

 λόγος που αιτιολογεί όχι μόνο την αδυναμία της μητέρας προς 

την Αννιώ αλλά και την αδυναμία των αγοριών προς αυτή: ήταν καχεκτική και 

φιλάσθενη. 

4
η
 αιτία που τα αγόρια τη φρόντιζαν ιδιαίτερα: ο χαρακτήρας της. Δεν ήταν 

φιλόπρωτος ούτε υπεροπτική. 
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§6: Περιγράφεται ο χαρακτήρας της Αννιώς και η συμπεριφορά της απέναντι 

στα αδέρφια της. Αυτό δικαιολογεί την αγάπη που της είχαν και την απουσία 

φθόνου. 

 

§7: Εξωτερική περιγραφή της Αννιώς – Επισημαίνεται ότι τα εξωτερικά της 

χαρακτηριστικά απηχούσαν τον εσωτερικό της κόσμο (ψυχογραφικό στοιχείο). 

 

§8: Συνεχίζεται η περιγραφή της συμπεριφοράς τα Αννιώς προς τα αδέρφια 

της, η ιδιαίτερη περιποιητικότητά της και το γεγονός πως μοιραζόταν μαζί τους 

τα δώρα των γειτόνων που της έφερναν, επειδή ήταν άρρωστη. Επισημαίνεται 

πως όλα αυτά γίνονταν κρυφά από τη μητέρα, που θύμωνε => λογική 

αντίδραση, εφόσον η Αννιώ ήταν άρρωστη. 

 

§9: Επιδείνωση της υγείας της Αννιώς. Σημείο καίριο, που προοικονομεί την 

εξέλιξη (θάνατο Αννιώς). 

Ως το σημείο αυτό έχει περιγραφεί αναλυτικά η προσωπικότητα της Αννιώς, η 

σχέση της με τα αδέρφια της, η άνιση μεταχείρισή τους από τη μητέρα, αλλά 

και η δικαιολόγησή της από τη πλευρά του Γιωργή ως ώριμου πια αφηγητή. 

 

§10: Οι αντιδράσεις της μητέρας μετά το θάνατο του πατέρα. Ακολουθώντας 

τα έθιμα που οφείλονταν σε τουρκική επίδραση (λαογραφικό στοιχείο) δεν 

έβγαινε από το σπίτι. Αναγκάστηκε, όμως, να εργαστεί, εξαιτίας της ασθένειας 

της Αννιώς. 

 

§11: Οι προσπάθειες της μητέρας να θεραπεύσει την Αννιώ: 

1) Ρωτούσε ανθρώπους με παρόμοια ασθένεια πώς θεραπεύτηκαν. 

2) Αγόραζε βότανα από γριές. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων είναι 

γνωστές από την αρχαιότητα (λαογραφικό στοιχείο). 

3) Συμβουλευόταν ξένους α) με παράδοξη εμφάνιση, β) φημισμένους για τις 

γνώσεις τους. 

 Λαογραφικό στοιχείο του πνευματικού βίου: «Οι ‘‘διαβασμένοι’’, κατά τους 

λαούς, είναι παντογνώσται». 

Επισημαίνεται μια κοινή αντίληψη καθώς και μια δοξασία πως οι ξένοι 

οδοιπόροι ήταν μεταμφιεσμένα όντα που είχαν υπερφυσικές δυνάμεις 

(λαογραφικό στοιχείο). 

 

§12: Ένα από τα μέσα που μεταχειρίστηκε η μητέρα, στην απόγνωσή της, ήταν 

ο κουρέας της συνοικίας, ο «μόνος επίσημο ιατρός» της περιφέρειας 

(λαογραφικό στοιχείο – δεδομένης της έλλειψης ειδικών, διάφοροι 

οικειοποιούνταν την ιδιότητα του γιατρού, για να εκμεταλλεύονται τον κόσμο 

και να κερδίζουν από την αμάθειά και την απελπισία του. 
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§13: Με ύφος χιουμοριστικό και ειρωνικό σχολιάζει τη συμπεριφορά του 

κουρέα, τον οποίο κερνούσαν ρακή. 

 

§14: Ακολουθεί δραματοποίηση – τεχνική της μίμησης – χρήση ευθέως λόγου, 

για να αποδοθεί παραστατικότερα η συμπεριφορά του κομπογιαννίτη κουρέα. 

 

§15: Η ειρωνεία ακολουθεί. Αναφέρεται η αμοιβή του εν λόγω απατεώνα, ο 

οποίος αποσπούσε από την οικογένεια αγαθά που είχε για να συντηρείται 

(κοινωνικό σχόλιο – καταγγελία). 

 

§16: Η μητέρα αντιλήφθηκε πως ο κουρέας δεν ήταν γιατρός, έτσι έπαψε να 

χρησιμοποιεί τα ‘‘γιατρικά’’ που της συνέστηνε, αλλά εξακολουθούσε να τον 

πληρώνει. Ο Βιζυηνός επιχειρεί να ερμηνεύσει την παράδοξη συμπεριφορά της 

μητέρας: η ανάγκη της να παρηγορηθεί, να ελπίσει, ανάγκη την οποία της 

ικανοποιούσε ο κουρέας με τα λεγόμενά του, ακόμα και αν δεν την έπειθε 

(ψυχολογικό αίτιο). 

 

§17: Στα λεγόμενα του κουρέα ότι η πορεία της ασθενούς ήταν αυτή που 

εδικαιούτο να περιμένει η επιστήμη από τις συνταγές του (§16) (φράση 

αμφίσημη και διπλωματική εκ μέρους του, δηλωτική της πονηριάς του), ο 

Βιζυηνός απαντά με το καυστικό σχόλιο ότι όντως τα λεγόμενά του ήταν 

αληθή και γι’ αυτό η κατάσταση της Αννιώς επιδεινωνόταν, έστω με αργούς 

ρυθμούς.  

Παράλληλα, επιδεινωνόταν η ψυχολογία της μητέρας. 

 

§18 – 19: (Λαογραφικό στοιχείο) 

§18: Γενίκευση (γενικευμένη διατύπωση). 

Ερμηνεύει τη λαϊκή συνείδηση, η οποία αποδίδει τις μακροχρόνιες ασθένειες 

σε αιτίες υπερφυσικές. 

§19: Αναφέρονται σε μορφή ευθέως λόγου στις φράσεις που αισθητοποιούν κι 

εκφράζουν τις προαναφερόμενες δεισιδαιμονίες. Εξασφαλίζει έτσι αμεσότητα, 

παραστατικότητα, ζωντάνια, αληθοφάνεια. 

 

§20: Μέσω παραγωγικού συλλογισμού οδηγείται στην τοποθέτηση της 

μητέρας του απέναντι στις αναφερόμενες αντιλήψεις. Τη χαρακτηρίζει ευσεβή 

και όχι δεισιδαίμων, επομένως την παρουσιάζει να αντιδρά, αρχικά, αρνητικά, 

φοβούμενη μήπως αμαρτήσει. Παρουσιάζει όμως τη μεταστροφή της, στην 

οποία οδηγήθηκε εξαιτίας της απόγνωσής της. Η τελευταία περίοδος της 

παραγράφου αποτελεί προσήμανση της ακόλουθης στάσης της μητέρας. 

 

§21: Η επιδείνωση της κατάστασης της Αννιώς, λοιπόν, την οδήγησε στη 

χρήση παρα – θρησκευτικών μέσων. 
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§22: Πρώτη απόπειρα θεραπείας μέσω της μαγγανείας: ένα χαϊμαλί «με 

μυστηριώδεις αραβικές λέξεις». Αντικείμενα – φυλακτά που απομακρύνουν το 

κακό και λόγια με μαγική δύναμη περιλαμβάνονται στις δοξασίες όλων των 

λαών, ειδικά, όμως, οι λαοί της ανατολής έχουν μεγαλύτερη παράδοση σε 

αυτά, κατά τη λαϊκή αντίληψη. 

 

§23: Αντιπαραθέτει χριστιανικά – παγανιστικά μέσα ίασης:  

αγιάσματα – γοητείαι (= μαγικά τεχνάσματα) 

ευχολόγια ιερέων – σαλαβάτια (= προσευχές, αραβικής προέλευσης λέξη) 

μαγισσών. 

Τα προαναφερόμενα μέσα δεν απέδωσαν. 

 

§24: Η υγεία της Αννιώς και η ψυχολογική κατάσταση της μητέρας είναι 

αλληλένδετες. Επιδείνωσή τους. 

 

§25: Χρησιμοποιεί ασύνδετο σχήμα και επανάληψη της ερωτηματικής 

αντωνυμίας «ποιος», για να επισημάνει την παραμέληση των καθηκόντων της 

μητέρας προς τα αγόρια, την οποία ωστόσο, εκ των προτέρων (§24) έχει 

δικαιολογήσει. 

 

§26: Παρουσιάζεται ως βουβό πρόσωπο η μεγάλης ηλικίας γυναίκα που είχε 

αναλάβει την περίθαλψη των αγοριών. Η αναφορά του τόπου καταγωγής της 

τη συγκεκριμενοποιεί και προσδίδει αληθοφάνεια. Παραπέμπει στην 

πιθανότητα να πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο, για αυτοβιογραφικό στοιχείο. 

 

§27: Συνεχίζει την παράθεση των ενεργειών της μητέρας με στόχο τη θεραπεία 

της Αννιώς, αρχίζοντας με το σχόλιο – παράπονο πως τη μητέρα τους δεν την 

έβλεπαν για ολόκληρες ημέρες (εμφανής η απουσία της). 

Οι ενέργειες αντλούνται από το χώρο της λαογραφίας και συνδέονται με την 

πίστη σε θαύματα. Μετά τις μαγγανείες παρατηρούμε ξανά στροφή στο χώρο 

της θρησκείας ως ύστατης ελπίδας. 

 

§28: (σελ. 129 – 131) Η καταφυγή στην εκκλησία ως έσχατο μέσο, εφόσον 

θρησκευτικοί θεσμοί παρέχουν ένα αίσθημα ασφάλειας. 

 

§29: Περιγραφή της μεταφοράς της ασθενούς στην εκκλησία. Οι 

προετοιμασίες και η εγκατάσταση εκεί. 

 

§30: Αρχίζει μια παρέκβαση, για να αιτιολογήσει τη σκοπιμότητα της 

εγκατάστασης στην εκκλησία. «Όλος ο κόσμος το έλεγεν ότι είχεν 

‘‘εξωτικόν’’» δηλαδή ότι ήταν δαιμονισμένη. Είχε πεισθεί η μητέρα. 
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§31 – 33: Ποια μέτρα θα έπρεπε να ληφθούν, για να εξορκιστεί το κακό. 

Γίνεται αναφορά στην προαιώνια πάλη καλού – κακού και περιγράφεται η 

διαδικασία του εξορκισμού, στην εκκλησία. 

 

 

§34: Συχνά οι ασθενείς δεν αντέχουν τον εξορκισμό και ξεψυχούν. Κέρδος: η 

σωτηρία της ψυχής τους. 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η παρέκβαση.  

Στόχος παρέκβασης: η ενημέρωση του αναγνώστη ως προς την τελετουργία 

του εξορκισμού. Εμφανής η θρησκευτική επίδραση στο Βιζυηνό, σε 

παραλληλισμό προς την ηθογραφία και τη λαογραφία. 

 

§35: Δεδομένης της ενδεχόμενης περίπτωσης η ασθενής να μην αντέξει τον 

εξορκισμό, εξηγείται η αγωνία της μητέρας. 

 

§36: Περιγράφεται η πρόσκαιρη βελτίωση της διάθεσης της Αννιώς. Η τεχνική 

της μίμησης (χρήση ευθέως λόγου) σε εναλλαγή με την αφήγηση προσδίδει 

στο λόγο ζωντάνια και παραστατικότητα. Ταυτόχρονα, αποδίδεται η στοργή 

της και για τα δυο αδέρφια της. Υποφαίνεται ένας λανθάνων υπαινιγμός για τη 

διάκριση που γινόταν από τη μητέρα, ως προς το ίδιο ζήτημα, η οποία θα 

καταστεί εμφανώς αμέσως μετά. 

 

§37 – 41: Η πρώτη διανυκτέρευση στην εκκλησία.  

Αποδίδεται η ψυχολογική κατάσταση του Γιωργή, ο τρόμος του. 

§38: Ο πρώτος εφιάλτης σχετιζόταν με το παιχνίδι του φωτός και τις 

αγιογραφίες. Η παιδική φαντασία υποβάλλεται από τα οπτικά ερεθίσματα και 

βλέπει τον Άγιο της εικόνας να ζωντανεύει. 

§39: Τα ηχητικά ερεθίσματα που προκαλεί ο άνεμος κινητοποιούν τη φαντασία 

του Γιωργή. Φαντάζεται τους νεκρούς που βρίσκονται θαμμένοι στο προαύλιο 

της εκκλησίας να επιχειρούν να εισέλθουν. Φτάνει σε τέτοιο σημείο φρίκης, 

ώστε να έχει παραισθήσεις. 

Είναι φανερό πως το παιδί βρίσκεται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Η 

προσέγγιση γίνεται από την πλευρά του ήρωα της παιδικής ηλικίας, χωρίς 

ερμηνευτικές προσεγγίσεις από την πλευρά του ώριμου αφηγητή. 

 

§41: Το ήθος του Γιωργή και η αδελφική αγάπη δεν του επιτρέπουν να 

εκφράσει τους φόβους του, για να μην τον στείλει η μητέρα του στο σπίτι. 

Προτεραιότητα του είναι να βρίσκεται μαζί με την αδελφή του κι ας φοβάται. 

 

§42: Επιλέγει την παραμονή του στην εκκλησία και τις επόμενες νύχτες, 

υπομένοντας τον τρόμο και βοηθώντας τη μητέρα σε πρακτικά ζητήματα. 
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§43: Αναφέρεται σε πρωταρχικές εργασίες που εκτελούσε, για την 

εξυπηρέτηση των βασικών τους βιοτικών αναγκών: θέρμανση, ικανοποίηση 

της δίψας, καθαριότητα του χώρου. 

Επίσης, βοηθούσε και στην τελετουργία εξορκισμού της αδερφής του κάθε 

Κυριακή. 

Αυτοπαρουσιάζεται πρόθυμος να προσφέρει έργο και να πράξει κατά το 

δυνατό – Ιδανικός αδερφός και γιος. 

 

§44 – 45: Η υγεία της Αννιώς αντί να βελτιώνεται οδηγείται σε επιδείνωση, 

λόγω των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης στο χώρο της εκκλησίας. 

 

§46: Η μητέρα, σε απελπιστική κατάσταση, αγνοεί πλήρως την ύπαρξη του 

Γιωργή. 

Βλέπουμε πως το στοιχείο της παραμέλησής του από τη μητέρα επισημαίνεται 

διαρκώς, αν και ο ίδιος αποπειράται να τη δικαιολογεί. Προφανώς, όσο κι αν 

κατανοεί τη στάση της, αισθάνεται πικρία, (μοτίβο στέρησης της μητρικής 

αγάπης συνεχώς επαναλαμβανόμενο). 

 

§47 – 48: Η προσευχή – παράκληση της μητέρας. Κορύφωση της αμέλειας και 

της αδιαφορίας προς τους γιους της. 

Ξεκινά με ευθύ λόγο – άμεση παρουσίαση των λόγων της μητέρας. Αποδίδεται 

εκφραστικά η αντίληψη πως ‘‘η αμαρτία πληρώνεται’’. 

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται αναφορά στο αμάρτημα της μητέρας, χωρίς 

να δίνονται περαιτέρω στοιχεία. 

Η ίδια εκφράζει την αντίληψη πως ο θεός την τιμωρεί. 

Ο Γιωργής που παρακολουθεί αδυνατεί να αντιληφθεί τι εννοεί η μητέρα (ο 

αφηγητής γνωρίζει λιγότερα – εσωτερική εστίαση). 

Ακολουθεί η κρίσιμη σκηνή, κατά την οποία η μητέρα παρακαλά το Χριστό να 

πάρει τα αγόρια και να της αφήσει το κορίτσι. Η παράκληση πραγματοποιείται 

κατόπιν δισταγμού, ωστόσο είναι δηλωτική της μοναδικής προτεραιότητας και 

εμμονής της μητέρας στα θηλυκά παιδιά της, η οποία θα αιτιολογηθεί στη 

συνέχεια του διηγήματος. Αρχικά, η συμπεριφορά της χαρακτηρίζεται σκληρή 

και αποτροπιαστική. 

 

§49: Η αντίδραση του Γιωργή στην επίκληση της μητέρας προς το Χριστό: 

α) Αρχίζει να αισθάνεται φρίκη και τρόμο. 

β) Αντί να σπεύσει να βοηθήσει τη μητέρα του που κατέρρεε το έβαλε στα 

πόδια. 

Παρατηρούμε σχέση αιτίας – αιτιατού: ο τρόμος (αιτία) του προκαλεί τάση 

φυγής. 

Η σκηνή είναι ιδιαίτερα παραστατική με κορύφωση την κραυγή αγωνίας του 

παιδιού. 
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§50: Τα συμπτώματα του τρόμου συνεχίζουν να παρουσιάζονται – με ένα 

νοηματικό άλμα που αισθητοποιεί την κατάσταση παράκρουσης στην οποία 

βρίσκεται (συνήθως σε συνθήκες πανικού ο άνθρωπος παρουσιάζει κάποια 

απώλεια συνείδησης – μνήμης) περιγράφεται η ταχύτατη απομάκρυνσή του 

από την εκκλησία – πηγή του εφιάλτη και του τρόμου. Ο Γιωργής 

αντιλαμβάνεται, μόλις συνέρχεται στοιχειωδώς, ότι δεν τον κυνηγά κανείς. 

Η περιγραφόμενη αντίδραση στον πανικό δείχνει τη βαθιά γνώση της 

ανθρώπινης ψυχολογίας (ψυχογράφηση) το Βιζυηνό. Στην προσέγγιση αυτή 

βοηθά και η ενδεχόμενη περίπτωση να περιγράφει βίωμά του (αυτοβιογραφικό 

στοιχείο). 

§51: Αρχίζει να ανακτά την ψυχραιμία του και να σκέφτεται – η λογική 

επικρατεί. 

 

§52: Αρχίζει να κάνει αυτοκριτική, φοβούμενος μήπως ευθύνεται ο ίδιος για 

την έλλειψη αγάπης από την πλευρά της μητέρας του. 

Συνειδητοποιεί πως δεν έφταιξε, αντίθετα, ο παραγκωνισμός του επήλθε από τη 

μέρα γέννησης της Αννιώς. Άρα, η αιτία βρίσκεται σε εξωγενή παράγοντα. 

 

Παρατήρηση 

Στην αρχή του διηγήματος που η προσέγγιση του θέματος γίνεται από την 

πλευρά του ώριμου αφηγητή, επισημαίνεται πως τα αγόρια δε ζήλευαν την 

αδερφή τους και είναι εμφανής η προσπάθεια δικαιολόγησης της άνισης 

μεταχείρισής τους από την μητέρα. 

Στο σημείο αυτό, που η προσέγγιση πραγματοποιείται από την οπτική γωνία 

του παιδιού, υπάρχει διαφοροποίηση. Επικρατεί η πικρία και το παράπονο, το 

αίσθημα ενοχής του μικρού Γιωργή και το αίσθημα ότι έχει αδικηθεί. Σ’ αυτό 

συντείνει και η ανάμνηση των λόγων του νεκρού πατέρα, ο οποίος τον 

αποκαλούσε «το αδικημένο του». 

Στις τελευταίες γραμμές της παραγράφου ο τρόμος έχει μετουσιωθεί σε λύπη 

και απελπισία.  

(τρόμος = παρορμητική αντίδραση 

λύπη / απελπισία = αντίδραση κατόπιν λογικής σκέψης 

Η συναισθηματική φόρτιση κυριαρχεί και στις δύο περιπτώσεις.) 

 

§53: Η μητέρα ακολουθεί το Γιωργή και πηγαίνει στο σπίτι, όχι εξαιτίας της 

ανησυχίας της για αυτόν, αλλά επειδή ο ιερέας τη συμβούλευσε προς όφελος 

της Αννιώς. 

 

§54: Τεχνική της μίμησης – ευθύς λόγος (=> αμεσότητα, παραστατικότητα, 

ζωντάνια). Εκφράζεται από τον ιερέα ένα βασικός στοιχείο της χριστιανικής 

πίστης, η πανταχού παρουσία του θεού καθώς και η παντοδυναμία του. 
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§55: Τα λόγια του ιερέα προκαλούν απελπισία στη μητέρα. Τα θεωρεί ένδειξη 

πως η Αννιώ δε θα θεραπευθεί. Συνδέονται πια με την αντίληψη πως δεν κάνει 

να πεθαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία, γιατί βεβηλώνεται η ιερότητα του 

τόπου. 

 

§56: Παρά την απελπισία της η μητέρα είναι ιδιαίτερα τρυφερή προς τον 

Γιωργή. Ο ίδιος υποθέτει πως ίσως αντιλήφθηκε ότι την είχε ακούσει στην 

εκκλησία και τώρα επιχειρεί να τον εξευμενίσει. Επομένως, η μητέρα έχει 

επίγνωση των πράξεών της και της αδικίας εις βάρος του. Τουλάχιστον αυτό 

εικάζει ο ίδιος. 

 

§57: Παρά τη μεταστροφή της μητέρας ο Γιωργής δεν αισθάνεται ασφάλεια, 

δεν την εμπιστεύεται. 

 

§58 – 59: Περιγράφεται το μοιρολόι που απευθύνει η μητέρα στο νεκρό άντρα 

της και το οποίο ακούει από το δωμάτιό του ο Γιωργής  που ξαγρυπνά 

φοβισμένος. 

 

§ 60 – 65: Παρέκβαση – αναφορά στο Γύφτο που συνέθεσε το μοιρολόι κατά 

το παρελθόν (αναδρομική αφήγηση) αμέσως μετά το θάνατο του πατέρα. Όλη 

αυτή η παρέκβαση αποτελεί ηθογραφικό στοιχείο. 

Αναφέρεται στο έθιμο να συντίθενται μοιρολόγια από επαγγελματίες, κατά 

παραγγελία των προσφιλών του τεθνεώτος. Στη συνέχεια ο επαγγελματίας το 

δίδασκε στο πρόσωπο που το παρήγγειλε. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κύριο επάγγελμα του γύφτου ήταν γανωματής 

και μάλιστα πλανόδιος, όπως συνηθιζόταν στην εποχή εκείνη.  

Η παρουσία του γύφτου προκαλεί στα παιδιά τρόμο. 

Η αμοιβή του, πέρα από χρηματική, όπως συνηθιζόταν ήταν παράθεση 

γεύματος. Μάλιστα, η μητέρα, επειδή έμεινε ευχαριστημένη του χάρισε ρούχα 

του νεκρού πατέρα. 

 

§66: Επανέρχεται στο παρελθόν. 

 

§67: Ο Γιωργής, μυρίζοντας το θυμίαμα, υποθέτει πως πέθανε η Αννιώ. 

Διαψεύστηκε. Ωστόσο, αυτή η αναφορά στη ευωδιά του θυμιάματος αποτελεί 

προοικονομία / προσήμανση του θανάτου της Αννιώς που θα ακολουθήσει την 

ίδια νύχτα. 

 

§68 – 80: Τελετουργία επίκλησης της ψυχής του νεκρού πατέρα – θάνατος της 

Αννιώς. 

§68: Περιγράφονται οι προετοιμασίες της τελετουργίας. Ακολουθείται 

συγκεκριμένο τυπικό: Χρησιμοποιούνται τα ρούχα του πατέρα, γιατί θεωρείται 

ότι μέσω των αντικειμένων που χρησιμοποιούσε ο νεκρός θα διευκολυνόταν η 
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μετάβαση της ψυχής του στον επίγειο κόσμο. Το μαύρο ύφασμα που καλύπτει 

το σκαμνί είναι στοιχείο – σύμβολο πένθους. Οι αναμμένες λαμπάδες είναι 

αντικείμενα της χριστιανικής λατρείας. Η γονυκλισία είναι απαραίτητη σε κάθε 

τελετή προσευχής ή παράκλησης, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό εθιμοτυπικό. 

Η λειτουργία του σκεύους με το νερό εξηγείται παρακάτω. Η περιγραφή 

δημιουργεί υποβλητική ατμόσφαιρα. 

§69: Η αντίδραση του Γιωργή είναι φόβος. Η μητέρα επιχειρεί να τον 

καθησυχάσει και τον καλεί να συμμετάσχει στην τελετή. Εκφράζεται η 

πεποίθηση που κυριαρχεί στους πιστούς πως η προσευχή, όταν εκφράζεται από 

περισσότερα πρόσωπα, έχει μεγαλύτερη ισχύ. Αυτό παραπέμπει στον 

κυριολεκτικό όρο «εκκλησία» και στο σκοπό της. 

§70: Αναφέρεται μια ακόμη απόπειρα του Γιωργή να κερδίσει την εύνοια της 

μητέρας. Επίσης, στα λόγια του υπάρχει και δεύτερη σκοπιμότητα: θέλει να της 

δείξει πως γνωρίζει τι εύχεται η μητέρα, υπονοώντας αυτά που άκουσε στην 

εκκλησία. Αυτή η συγκεκριμένη συμπεριφορά εκδηλώνεται από το Γιωργή  - 

παιδί. Αμέσως μετά παρατίθεται σχόλιο του ώριμου αφηγητή, που δείχνει τη 

διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στον τρόπο αντίληψής του, κατά την παιδική 

και την ώριμη ηλικία. Ως ώριμος αφηγητής κάνει αυστηρή αυτοκριτική και 

δικαιολογείται βάσει του νεαρού της ηλικίας του.  

§71 – 72: Επανέρχεται στο τυπικό τελετουργικό.  

Η ξαφνική εμφάνιση της χρυσαλλίδας αποτελεί πρόληψη, γιατί συμβολίζει την 

ψυχή του νεκρού πατέρα. Προφανώς η επίκληση είχε επιτυχία, αλλά γι’ αυτό 

ακριβώς το λόγο ενέχεται και τραγική ειρωνεία στην συγκεκριμένη προσπάθεια 

της μητέρας. Η ψυχή του πατέρα έρχεται, αλλά θα δούμε πως αντί να 

συμβάλλει στη θεραπεία της Αννιώς, την παίρνει μαζί του. Ο συμβολισμός της 

ψυχής από τη  χρυσαλίδα προέρχεται από το βουδισμό. 

§73: Παρουσιάζονται οι αντιδράσεις της μητέρας που προκαλούνται από την 

εμφάνιση της χρυσαλλίδας. Εκφράζεται με δέος. 

§74: Η μητέρα αρχίζει να ελπίζει, θεωρώντας ότι η τελετή είχε επιτυχή έκβαση. 

Σύμφωνα με το εθιμοτυπικό, πίνουν από το σκεύος και η ίδια και ο Γιωργής, 

σα να επρόκειτο για αγιασμό. Βλέπουμε προσπάθεια μέσω των αντικειμένων, 

για επαφή με τον υπερφυσικό κόσμο. 

§75: Μέσω της μνήμης ο Γιωργής ανακαλεί ανάλογες σκηνές. Εξηγεί, λοιπόν, 

τη χαρά της μητέρας σε ανάλογες περιπτώσεις: Την προκαλούσε η αίσθησή της 

πως είχε έρθει σε επαφή με το νεκρό πατέρα. 

§76 και §78: Η μητέρα κοινωνεί την Αννιώ – Θεωρεί πως έτσι θα τη σώσει 

(τραγική ειρωνεία). 

§77: Εκφράζεται η αντίληψη πως ο ετοιμοθάνατος βρίσκεται σε έξαρση λίγο 

πριν ξεψυχήσει. Μάλιστα, εικάζεται ότι βλέπει σε οράματα νεκρούς συγγενείς. 

Πρόκειται για λαϊκές δοξασίες. 

§79 – 80: Περιγραφή του θανάτου της Αννιώς. 
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Η Αννιώ ήπιε το ρόφημα, «το οποίον έμελλε τω όντι να την ιατρεύση». Ο 

συγγραφέας εκφράζει πίστη στη μεταθανάτιο ζωή, η οποία αποτελεί λύτρωση 

από τα βάσανα της επίγειας ζωής. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
η
  

«Πολλοί είχον … την ευχή μου». 

Η κατάσταση μετά το θάνατο της Αννιώς – Οι υιοθεσίες 

Σελ. 138 – 144 

§1: Αναδρομική αφήγηση – Αναφέρεται στη συμπεριφορά της μητέρας μετά το 

θάνατο του πατέρα. Χαρακτηριστικό είναι πως παρά το νεαρό της ηλικίας της 

μπορεί και συγκαλύπτει την οδύνη της. Η λογική, ο καθωσπρεπισμός και τα 

επιβαλλόμενα σε αυτή ήθη είναι ισχυρότερα από τα συναισθήματά της. επέλεξε 

να τα τηρήσει για να μην ξεπεράσει τα όρια της επιβαλλόμενης σεμνότητας. 

Παρόλα αυτά, επειδή συνηθιζόταν οι χήρες να θρηνούν μεγαλόφωνα, η 

συγκρατημένη στάση της μητέρας παρεξηγήθηκε. 

 

§2: Παρατήρηση 

Ενώ κατόρθωσε να αυτοσυγκρατηθεί με το θάνατο του άντρα της, όταν πέθανε 

η Αννιώ η οδύνη της κυριάρχησε. 

 

§3: Περιγράφονται οι αντιδράσεις του κόσμου, των γνωστών της οικογένειας, 

που έσπευσαν να παρηγορήσουν τη μητέρα. Χρησιμοποιείται η τεχνική της 

μίμησης και με ευθύ λόγο αποδίδονται τα σχόλια α) προς την ίδια – 

ανησυχούσαν ότι θα παραφρονήσει, β) προς τα παιδιά της – τα είχε 

εγκαταλείψει πλήρως => επανέρχεται το μοτίβο της παραμέλησης των 

αρσενικών παιδιών από τη μητέρα. 

 

§4: Η μητέρα άρχισε πάλι τα δείχνει ενδιαφέρον για τα παιδιά της α) μετά από 

σεβαστό χρονικό διάστημα – όσο χρειάστηκε για να συνέλθει από την απώλεια 

της Αννιώς, β) μετά από συμβουλές και επιπλήξεις της εκκλησίας. 

Άρα δεν ήταν δική της πρωτοβουλία να στρέψει την προσοχή της στα επιζώντα 

τέκνα της. Αναγκάστηκε από εξωτερικό παράγοντα (κοινή γνώμη – εκκλησία). 

 

§5 – 6: => Αφού η μητέρα ανήλθε, αντιλήφθηκε την οικονομική κατάσταση 

της οικογένειάς της. Περιγράφεται αυτή η κατάσταση από το συγγραφέα και 

επισημαίνονται στα αίτια που τους οδήγησαν σε ανέχεια: 

α) Εκποίηση περιουσίας προς αμοιβή επίδοξων θεραπευτών που αποδείχτηκαν 

απατεώνες (γιατροί, μάγοι, μάγισσες). 

β) Έξοδα για αγορά φαρμάκων. 

γ) Κλοπές αγαθών λόγω ελλιπούς επίβλεψης – εκμετάλλευση της δύσκολης 

κατάστασης από επιτήδειους. 

δ) Εξάντληση των αποθεμάτων λόγω κατανάλωσής τους από τα μέλη της 

οικογένειας. 
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§7: Η ανάγκη ώθησε τη μητέρα να βρει δύναμη και να αγωνιστεί για την 

οικογένεια. Πρόκειται για ένα από τα σχόλια του αφηγητή που έχουν ως στόχο 

να αποδείξουν ότι, παρά τα φαινόμενα, η μητέρα αγαπούσε τα παιδιά της. 

αποτελεί ψυχολογική ανάγκη του ώριμου αφηγητή η απόδειξη της αγάπης της 

μητέρας προς αυτόν. 

 

§8: Η μητέρα οδηγείται σε εργασία εκτός οικίας, κάτι που για την εποχή 

εθεωρείτο υποτιμητικό, γιατί πρέπει να συντηρήσει την οικογένεια. 

Επισημαίνεται η αντίθεση ανάμεσα στην παρούσα ανέχεια και στην πρότερη 

άνετη διαβίωση. 

Παράγοντες που δυσχέραναν την συγκεκριμένη της ενέργεια (αλλά τους 

υπερνίκησε): 

α) Το πένθος της – παρά ταύτα, όπως αναφέρεται στο κείμενο, το συνεκάλυψε. 

β) Ατολμία ηλικίας – ήταν πάρα πολύ νέα.  

γ) Ατολμία του φύλου της, δεν ήταν  σύνηθες οι γυναίκες να εργάζονται έξω 

από τα πλαίσια της οικογένειας (νοικοκυριό, χωράφια αλλά που ανήκαν στην 

οικογένεια, όχι σε ξένους). 

 

§9: Ξεκινά με βιβλική έκφραση – σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη η εντολή 

αυτή, να τρέφει τη γυναίκα και τα τέκνα «δια του ιδρώτος του προσώπου του» 

δόθηκε από το Θεό στον Αδάμ, δηλαδή απευθυνόταν σε άντρα. Με τη φράση 

αυτή επισημαίνεται πως η εργασία της μητέρας ήταν έξω από τη φύση της. 

αυτό προσδίδει μεγαλύτερη αξία στην προσπάθειά της. Εντοπίζεται και σε 

αυτό το σημείο προσπάθεια του αφηγητή να αποδείξει το ενδιαφέρον της 

μητέρας προς τα αγόρια της. 

Το γεγονός πως δε δέχτηκε να τη βοηθήσει κανένα από τα παιδιά της δείχνει 

για μια φορά ακόμα τη μητρική στοργή και την τιμά ιδιαίτερα. 

Είναι φανερό πως ο ώριμος αφηγητής, παρά το συναισθηματικό κενό που του 

δημιούργησε η παραμέλησή του από τη μητέρα, επιχειρεί να φανεί δίκαιος 

απέναντί της, αναγνωρίζοντας την προσφορά της (ένδειξη ενοχοποιημένου 

ψυχισμού). 

 

§10: Ακολουθεί εικόνα, στην οποία παρουσιάζεται η οικογενειακή 

συγκέντρωση δίπλα στην εστία, με σκοπό να προγραμματιστεί το μέλλον των 

παιδιών. 

α) Ο αδελφός του αφηγητή θα ακολουθούσε την τέχνη του πατέρα, για να τον 

αντικαταστήσει. Συνηθισμένο ακόμα και στις ημέρες μας το αρσενικό παιδί να 

ακολουθεί το πατρικό επάγγελμα. 

β) Προοικονομείται η πορεία του αφηγητή: ξενιτιά.  

Κοινός προγραμματισμός και για τα δυο παιδιά: η μόρφωση. 

Από την αρχή είδαμε πως η μητέρα πίστευε στην αξία της μόρφωσης των 

αγοριών, τα ενθάρρυνε ως προς αυτό και μάλιστα επέμενε.  
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Η παράγραφος ολοκληρώνεται με έναν ιδιωτισμό – γνωμικό που απηχεί τη 

γενικότερη αντίληψη της μητέρας ως προς το θέμα της παιδείας. 

 

§11: => Ενώ πριν περιγράφησαν οι ενδογενείς παράγοντες της οικονομικής 

δυσχέρειας της οικογένειας, τώρα αναφέρονται οι εξωγενείς: η ανομβρία 

προκάλεσε αύξηση των τιμών των τροφίμων. 

Και σε αυτή την αντιξοότητα η μητέρα αντιδρά ενεργητικά, αυτή τη φορά 

όμως όχι για να ελαφρύνει το βάρος της οικογένειας – δε λειτουργεί υπέρ των 

παιδιών της – αντίθετα, το επαυξάνει με την 1η υιοθεσία κοριτσιού. 

Στον τρόπο με τον οποίο ο αφηγητής αναφέρεται σε αυτό διακρίνεται ένα 

υποβόσκον επικριτικό ύφος, αφενός γιατί η πρωτοβουλία της μητέρας ήταν μη 

αναμενόμενη και αφετέρου έγινε υπό ακατάλληλες συνθήκες – ακρίβεια – με 

αποτέλεσμα να δυσχεράνει την ήδη δύσκολη οικογενειακή τους κατάσταση. 

 

§12: Ο αφηγητής σχολιάζει, ωστόσο, θετικά το περιστατικό: έπαψε η 

μονοτονία και η αυστηρότητα της οικογενειακής τους ζωής, το σπίτι 

ζωντάνεψε. Είναι εμφανής η απόπειρά του να δικαιολογεί και να προσπαθεί να 

αντιμετωπίζει θετικά κάθε ενέργεια της μητέρας, παρόλο που αντικειμενικά και 

πρακτικά η συγκεκριμένη πράξη επιβάρυνε την οικογένεια. 

 

§13 – 15: Περιγραφή της διαδικασίας της υιοθεσίας (που ήδη έχει αναφερθεί 

πως πραγματοποιήθηκε κατόπιν «μακράς προσπάθειας». Ενέχονται στοιχεία 

ηθογραφικά και λαογραφικά στο συγκεκριμένο σημείο του έργου. 

Συγκεκριμένα: 

§13: Θρησκευτικό δρώμενο. 

Όλη η οικογένεια ντύθηκε με γιορτινά ρούχα και οδηγήθηκε στην εκκλησία. 

Μετά το πέρας της λειτουργίας η μητέρα παρέλαβε δημοσίως από τον ιερέα το 

κορίτσι. Υποσχέθηκε, έτσι ώστε να την ακούσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι 

(επίσημη δέσμευση δημοσίως) ότι θα το αγαπήσει και θα το αναθρέψει σα δικό 

της. Χρησιμοποιούνται από το συγγραφέα βιβλικοί όροι, αρμόζοντες στην 

περίσταση και στη διαδικασία. 

§14: Λαϊκό δρώμενο με πολιτικό χαρακτήρα. 

Σε πομπή στην οποία επικεφαλής ήταν ο πρωτόγερος του χωριού (αυτός που 

τιμούν περισσότερο σε μια κοινότητα) και η μητέρα με τη θετή κόρη 

οδηγήθηκαν στο σπίτι. Ακολουθούσαν τα αγόρια κι έπειτα έρχονταν οι 

συγγενείς των δύο οικογενειών που όμως δεν εισήλθαν στο σπίτι. Στην είσοδο 

της αυλής ο πρωτόγερος σήκωσε ψηλά το παιδί, ρώτησε δυνατά αν κάποιος 

θεωρεί τον εαυτό του πιο οικείο του παιδιού από τη Μηχαλιέσσα. Για 1η φορά 

αναφέρεται κάποιο όνομα της μητέρας, για την ακρίβεια η επονομασία της 

βάσει του ονόματος του συζύγου της (ενδεικτικό της κοινωνικής θέσης της 

γυναίκας την εποχή εκείνη). 

 

Παρατήρηση 
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Βλέπουμε ότι η σκηνή της υιοθεσίας είναι πολυσύνθετη. Ακολουθείται 

συγκεκριμένο τυπικό. Ειδικά η δεύτερη φάση περιγράφει μια «ταξική» σχεδόν 

διαφοροποίηση, μια ιεράρχηση των συνοδών του προς υιοθεσία κοριτσιού, 

στην οποία επικεφαλής είναι ο κύριος εκπρόσωπος του δήμου, ακολουθεί η 

μητέρα ενώ οι φυσικοί συγγενείς έπονται. 

 

§15: Οι αντιδράσεις των φυσικών γονέων και της μητέρας. 

Οι πρώτοι εκδηλώνουν λύπη που αποχωρίζονται το παιδί τους. Η μητέρα 

αγωνιά μήπως αμφισβητηθεί η «κυριότητά» της επί του κοριτσιού. Εφόσον δεν 

εκφράστηκαν αντιρρήσεις, οι φυσικοί γονείς αποχώρησαν και οι συγγενείς της 

μητέρας με τον πρωτόγερο φιλοξενήθηκαν στο σπίτι. 

Έτσι, ολοκληρώνεται η αναφορά στο τυπικό της 1ης υιοθεσίας. 

 

§16: Παρουσιάζεται η συμπεριφορά της μητέρας προς τη θετή κόρη. Αρχίζει 

με παράπονο του αφηγητή, ο οποίος συγκρίνει τη στάση της μητέρας προς τη 

θετή κόρη με τη στάση προς τα αγόρια της και συμπεραίνει πως τέτοιες 

περιποιήσεις δεν απόλαυσε ο ίδιος και ο αδερφός του και μάλιστα «εις καιρούς 

πολύ ευτυχέστερους», όταν δηλαδή ζούσε ο πατέρας και η οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας ήταν καλή. 

 

Παρατήρηση 

Η υπερβολική προσήλωση της μητέρας προς τα θηλυκά παιδιά της ακόμα και 

τα θετά βρίσκεται σε αντίθεση με τη νοοτροπία της εποχής, κατά την οποία 

ευνοημένα ήταν τα αρσενικά παιδιά. Πιθανότατα στην ιδιαίτερη πατρίδα του 

συγγραφέα τα ήθη ως προς το ζήτημα αυτό να ήταν διαφοροποιημένα. 

Σίγουρα, όμως, αυτή η στάση της μητέρας προκαλεί ερωτήματα. 

Μέσα στο παράπονο που εκφράζει πως οι γιοι περνούσαν ταλαιπωρίες, για να 

συντηρήσουν οικονομικά τη μητέρα και τη θετή αδερφή, προοικονομείται η 

επάνοδος του Γιωργή από την ξενιτιά, στην οποία είχε οδηγηθεί κατόπιν 

οικογενειακού προγραμματισμού (§10). 

 

§17: Περιγράφεται ο αγώνας των αδελφών του αφηγητή για τη συντήρηση της 

οικογένειας και εν περιλήψει η ζωή της υιοθετημένης κόρης, όσο αυτός 

απουσίαζε στην ξενιτιά. 

 

Παρατήρηση 

Ενώ η υιοθεσία του κοριτσιού περιγράφηκε αναλυτικότατα, η πορεία της ζωής 

της αποδίδεται με συμπύκνωση, ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερα ρήματα 

(ηυξήθη, ανετράφη, επροικίσθη, υπανδρεύθη). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, με 

δεδομένο πως κατά τη διαδικασία της υιοθεσίας ο αφηγητής ήταν παρών 

αυτόπτης μάρτυρας και την περιγράφει αναλυτικά από η σκοπιά του παιδιού 

που τα έζησε. 



     Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

 
109 

Η υπόλοιπη ζωή της θετής κόρης περιγράφεται από τη σκοπιά του ώριμου 

αφηγητή και η συντομία της ερμηνεύεται, εφόσον όλα αυτά τα χρόνια ο ίδιος 

απουσίαζε. Υπηρετεί, επομένως και το νόμο της αληθοφάνειας. 

 

§18: Σχολιάζεται πως ο γάμος της θετής κόρης επίτηδες έγινε γρήγορα, 

πιθανόν λόγω του χαρακτήρα της κοπέλας, στοιχεία του οποίου επισημαίνονται 

στο σημείο αυτό: 

1) προς τα αδέλφια δεν έδειξε ποτέ στοργή,  

2) φέρθηκε αχάριστα προς τη μητέρα. 

Βέβαια, η επίσπευση του γάμου προφανώς οφειλόταν και σε πρακτικά αίτια, 

γι’ αυτό και προκάλεσε στα αδέρφια ανακούφιση, εφόσον θα έπαυαν να την 

συντηρούν. 

Αξιοσημείωτο ήταν ότι δεν αναφέρει ποια ήταν, ούτε το όνομά της, δεν 

υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, αφενός διότι δε θα ενδιαφέρουν τον αναγνώστη, 

αφετέρου γιατί δεν απασχολούν τον ίδιο τον αφηγητή, ο οποίος ενδιαφέρεται 

μόνο για τις ενέργειες και τη συμπεριφορά της μητέρας του. 

Τέλος, εκφράζεται για μια ακόμη φορά παράπονο, με έμμεσο τώρα τρόπο, όταν 

αναφέρει πως τις φροντίδες που γνώρισε από τη μητέρα αυτό το κορίτσι δεν τις 

γεύτηκαν παρά λίγα γνήσια τέκνα, όπως ήταν ο ίδιος και τα αδέρφια του. 

 

§19: Σχολιάζεται η ελπίδα των αδερφών του πως η μητέρα διδάχτηκε από το 

πάθημά της, η οποία αμέσως μετά θα αποδειχτεί ότι διαψεύστηκε, εξαιτίας της 

δεύτερης υιοθεσίας. 

 

 

§20 – 21: Η δεύτερη υιοθεσία – Οι αντιδράσεις των αδερφών και η επιμονή της 

μητέρας. 

Δίνεται το 1
ο
 επιχείρημα που προβάλλει η μητέρα, για να δικαιολογήσει την 

πράξη της: το παιδί γεννήθηκε ορφανό από πατέρα και κατόπιν πέθανε και η 

μητέρα του. 

Ακολουθεί ελαφρά ειρωνικό σχόλιο του αφηγητή, με το οποίο υποδηλώνεται η 

αντίθεσή του προς την πράξη της μητέρας του. 

 

§21: Οι παράγοντες που ώθησαν την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν:  

1) Ο σεβασμός των γιων της προς αυτή. 

2) Η εξουσιαστική της δύναμη – μπορούσε να τους επιβάλλεται. 

Αποτέλεσμα: πέτυχε το στόχο της, παρά τις αντιδράσεις τους. 

 

Δύο αντιδράσεις γιων 

1) Της υπέδειξαν εύσχημα πως καλό θα ήταν να μην προβεί στη δεύτερη 

υιοθεσία. Ήπια αντίδραση. Η μητέρα δε μεταπείστηκε. 
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2) Εκδήλωσαν φανερά τη δυσαρέσκειά τους και αρνήθηκαν να συμμετέχουν 

οικονομικά. Πιο δυναμική και έντονη αντίδραση η οποία ενέχει και απειλή πως 

θα διακόψουν την παροχή επιδόματος. 

 

Τότε η μητέρα προβάλλει το 2
ο
 επιχείρημά της. για να επιτύχει το στόχο της 

και να κάμψει την αντίσταση των γιων της. Το επιχείρημα στηρίζεται σε 

διαστρέβλωση της αλήθειας – είναι ψευδές. Λέει πως αφενός εργάζεται η ίδια 

για να θρέψει το δεύτερο κορίτσι, κυρίως όμως επικαλείται τη συναίνεση του 

Γιωργή, ο οποίος φυσικά απουσιάζει. 

Βέβαια, ο Γιωργής – μαθαίνουμε το όνομά του αφηγητή – είχε μεν υποσχεθεί 

πως θα θρέψει την ίδια και το ψυχοπαίδι της, με τη διαφορά πως εννοούσε την 

πρώτη κόρη. Η μητέρα σκόπιμα παραποιεί τα λόγια του, για να εξυπηρετήσει 

το πάθος της. 

Ακολουθεί αναδρομική αφήγηση (αναφορά στο παρελθόν), όταν ο Γιωργής 

είχε δώσει την υπόσχεση στη μητέρα του. 

 

Σκηνή διάσωσής του από εκείνη, όταν κινδύνευσε να πνιγεί στο ποτάμι (§22 – 

27). 

§22: Αναδρομική αφήγηση. Συχνά ο Γιωργής ακολουθούσε τη μητέρα που 

εργαζόταν στα χωράφια. Έντονη περιγραφή των καιρικών συνθηκών, που 

ευθύνονταν (ήταν η αφορμή) για το περιστατικό. Πληθώρα και ποικιλία 

επιθέτων, που δηλώνουν γνώση της φύσης από τον αφηγητή: (αφόρητον 

καύσωνα, ραγδαιοτάτης βροχής, υπεροβολικήν ζέστην, ορμητικώτατος 

χείμαρρος). Η μητέρα θέλησε να τον σηκώσει στα χέρια, κατά τη διάβαση του 

χειμάρρου, ο ίδιος αρνήθηκε. 

§24: Η μητέρα βγάζει μια κραυγή και σπεύδει να τον σώσει – ένδειξη πως 

νοιάζεται για εκείνον. 

§25: Περιγράφεται το μέγεθος του κινδύνου. Συνδυάζει το γνωμικό με την 

παράδοση του τόπου του (εμφανής η γνώση της λαογραφίας). 

§26: Τονίζει την πράξη αυτοθυσίας της μάνας, με δεδομένο πως τα ρούχα της 

ήταν βαριά και την εξέθεσαν σε κίνδυνο. Βλέπουμε την ανάγκη του αφηγητή 

να συμπεράνει την αγάπη της για τον ίδιο. Στο τέλος της παραγράφου θυμάται 

ξανά το επεισόδιο που οδήγησε στην 1η ρήξη με τη μητέρα. Η πράξη της τώρα 

αναιρεί τα λεγόμενά της τότε και αποδεικνύει την αγάπη της για το Γιωργή. 

§27: Η αντίδρασή του, όταν επέστρεψαν στο σπίτι, είναι χαρακτηριστική της 

μετάθεσης ευθυνών. Θεωρεί πως για το επεισόδιο ευθύνεται το γεγονός πως η 

μητέρα του εργάζεται. Έτσι, η φιλοτιμία του τον ωθεί να της υποσχεθεί πως ο 

ίδιος θα τρέφει την ίδια και το θετό της παιδί, αρκεί εκείνη να πάψει να 

εργάζεται. 

Στην παράγραφο αυτή εξηγεί, λοιπόν, πότε και κάτω από ποιες συνθήκες 

δόθηκε η συγκεκριμένη υπόσχεση, την οποία η μητέρα σκόπιμα παρανόησε 

(αυτή η σκοπιμότητα εξυπηρετεί η συγκεκριμένη αναδρομική αφήγηση). 
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§28: Η αντίδραση της μητέρας στα λεγόμενα του παιδιού. Τότε δεν έδειξε να 

τον πιστεύει, ούτε έδωσε σημασία στα λόγια του. αργότερα, όμως, 

χρησιμοποίησε την υπόσχεση εκείνη, για να εξυπηρετήσει το σκοπό της. 

 

Παρατηρήσεις 

1) Χαρακτηριστικό της αναδρομικής αυτής αφήγησης είναι η αυταπάρνηση της 

μητέρας. 

2) Τονίζεται συνεχώς η θετική πλευρά της σχέσης μητέρας – Γιωργή, ο πολύ 

στενός σύνδεσμός τους (δείγμα ενοχοποιημένου ψυχισμού). 

3) Για την παρουσίαση του χαρακτήρα της μητέρας ακολουθείται δραματική 

μέθοδος. 

 

§29 – 30: Ο αφηγητής σχολιάζει το περιστατικό. Αναφέρει πως η μητέρα 

αδιαφόρησε για εκείνη την υπόσχεση, ενώ ο ίδιος, επειδή υποχρεώθηκε που 

τον έσωσε, τη θυμόταν πάντα. 

 

§31: Σχήμα κύκλου: Η αναδρομική αφήγηση αρχίζει και τελειώνει με την 

υπόσχεση. 

Αναφέρεται στις στιγμές της αναχώρησής του για την ξενιτιά, στα τελευταία 

του λόγια. 

 

§32 – 37: Προδρομική αφήγηση. Μιλά για τις μελλοντικές του περιπέτειες 

στην ξενιτιά. Στόχος προδρομικής αφήγησης: Θέλει να τονίσει ότι τον καιρό 

της απουσίας του η μητέρα πέρασε πολλές δοκιμασίες για χάρη του, 

ακούγοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν. Η αγωνία που παρουσιάζεται να 

εκδηλώνει για εκείνον αποτελεί ένδειξη της αγάπης της και ο αφηγητής 

αρέσκεται να την επισημαίνει, όποτε του παρέχεται η ευκαιρία. 

§33: Η σιωπή του Γιωργή κατά την απουσία του οδηγούσε τη μητέρα σε 

ενέργειες, με σκοπό να μάθει νέα του. 

§34: Φήμες, ότι δυστύχησε στην Κωνσταντινούπολη κι ετούρκευσε. 

Αντίδραση μητέρας:  

1) Επιθετική και αρνητική προς όσους έλεγαν αυτά. 

2) Φοβισμένη κατέφευγε στην προσευχή, ώστε, εάν οι φήμες ήταν αληθινές, ο 

γιος της να επανέλθει στην πίστη των πατέρων του. 

§35: Φήμες, ότι ναυάγησε στην Κύπρο και ότι κατέληξε επαίτης. 

§36: Αντίδραση μητέρας:  
1) Επιθετική και αρνητική προς όσους έλεγαν αυτά. 

2) Φοβισμένη μήπως αληθεύουν, τάιζε τους ζητιάνους με την ελπίδα αυτό να 

λειτουργήσει ανταποδοτικά προς το παιδί της. 

§37: Επανέρχεται στην υπόσχεση. 

 

Παρατηρήσεις 
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Οι πρώτες αντιδράσεις της μητέρας αποκλείουν την πιθανότητα να απέτυχε ο 

γιος της. Είναι εμφανής η εμπιστοσύνη τους προς αυτόν. Έχοντας, ωστόσο, 

έντονη συναίσθηση της οικογενειακής τιμής, καταφέρεται εναντίον όσων των 

διαβάλλουν. Τονίζεται το ενδιαφέρον και η αγάπη της προς αυτόν. (Βασικό 

προβαλλόμενο μοτίβο: η σχέση μητέρας – Γιωργή, στη θετική της πτυχή). 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

(Ευτυχώς … ετελείωσε) 

Σελ. 145 – 151 

Επιστροφή Γιωργή από την ξενιτιά – Αποκάλυψη μυστικού – αμαρτήματος 

μητέρας. 

 

§1: Μετά την επιστροφή του ο Γιωργής εκδηλώνει απροθυμία να συντηρήσει 

οικονομικά τη δεύτερη θετή κόρη της μητέρας του, την οποία δεν είχε γνωρίσει 

ποτέ, εφόσον η υιοθεσία της πραγματοποιήθηκε κατά την απουσία του. 

Μάλιστα, εξέφρασε ανοιχτά τις αντιρρήσεις του για τη διατήρηση του 

συγκεκριμένου κοριτσιού στο σπίτι τους. Αυτό προκάλεσε έκπληξη στη 

μητέρα, η οποία είχε παρανοήσει τις υποσχέσεις του Γιωργή πως θα συντηρεί 

το ψυχοπαίδι της. Εκείνος αναφερόταν στην πρώτη κόρη και όχι σε όσες κόρες 

θα υιοθετούσε η μητέρα. Η διάψευση των προσδοκιών της προκαλεί την κρίση 

των σχέσεων μητέρας – γιου, τη δεύτερη ρήξη μεταξύ τους (η πρώτη είχε 

επέλθει λόγω της σκηνής στην εκκλησία). 

 

§2: Εκφράζει την αρχική ταύτισή του με τις προτιμήσεις της μητέρας. 

 

§3 – 4: Περιγράφει πως είχε φανταστεί τη σχέση του με τη δεύτερη θετή 

αδερφή του. Η διάψευση της φαντασίωσής του αποτελεί και τη βασική αιτία 

που αντιτάχθηκε στη διατήρησή της στο σπίτι. Σ’ αυτές τις παραγράφους 

παρατηρείται επιβράδυνση της εξέλιξης της αφήγησης, η οποία επιτείνει την 

αγωνία του αναγνώστη. 

 

§5: Παρουσιάζονται συνοπτικά τα αίτια της αντιπάθειά του προς τη δεύτερη 

θετή αδερφή: 

1) Εξωτερική εμφάνιση (αισθητοποιείται με τα επίθετα: «μικρά, καχεκτική, 

κακοσχηματισμένη»). 

2) Χαρακτήρας («κακόγνωμος»). 

3) Πνευματική κατάσταση («δύσνους» = αργόστροφη). 

 

§6: Τεχνική της κίνησης. Ευθύς λόγος (εξασφαλίζει ζωντάνια, αμεσότητα, 

παραστατικότητα, αληθοφάνεια). 

Για να δελεάσει τη μητέρα να επιστρέψει το Κατερινιώ στους φυσικούς του 

γονείς, της υπόσχεται να της φέρει από την Πόλη άλλη κόρη, που θα 
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συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που λείπουν από αυτή που έχει (εύμορφο 

και έξυπνο κορίτσι). 

 

§7: Με συμπύκνωση παρατίθεται η προσπάθειά του να πείσει τη μητέρα. 

 

§8 – 14: Περιγράφεται η αντίδραση της μητέρας στην προσπάθειά της να 

μεταπείσει το Γιωργή. Παρατηρείται κλιμάκωση στην επιχειρηματολογία της 

μητέρας. 

§8: 1
η
 αντίδραση: 

Χρησιμοποιεί τα δάκρυα, για να τον συγκινήσει. Κλασικό τέχνασμα. 

 

§9: 2
η
 αντίδραση: 

Αρχικά τον ομαδοποιεί με τα αδέρφια του, επιπλήττοντάς τους. Έπειτα, 

επικαλείται το φιλότιμό του, λέγοντάς του πως αν είχε μια φυσική αδερφή με 

τα ίδια χαρακτηριστικά, δε θα την απέρριπτε, ούτε θα επεδίωκε να την 

αντικαταστήσει με μιαν άλλη, καλύτερη. Η επίπληξή της είναι έμμεση και 

ήπια. Υποδηλώνει πως την απογοητεύει.  

Αυτό το 1
ο
 επιχείρημα που χρησιμοποιεί είναι αβάσιμο, γιατί στηρίζεται σε 

υποθετικό συλλογισμό. Χαρακτηριστικό της φόρτισής της είναι η συσσώρευση 

σύντομων ρητορικών ερωτήσεων στις οποίες η απάντηση είναι εξ ορισμού 

αρνητική. 

 

§10: Ο Γιωργής αναιρεί το 1
ο
 επιχείρημα της μητέρας. 

3
η
 αντίδραση μητέρας 

 

§11: Έντονος λόγος. Εκφράζεται η θέση της μητέρας που επιχειρεί να 

αποδείξει πως το παιδί είναι δικό της. Η απόφανσή της «Δεν είναι ξένο το 

παιδί! Είναι δικό μου!» και το συμπέρασμά της: «Είναι δικό μου το παιδί, και 

είναι αδελφή σας!» αποδίδονται με στίχους ιαμβικούς 13σύλλαβους. Με το 

ρυθμό αυτό αισθητοποιείται η φόρτισή της. Η απόδειξη της μητέρας 

συμπεριλαμβάνει τις εξής τοποθετήσεις: 

1) Πήρε το παιδί τριών μηνών από το λείψανο της μάνας του. 

2) Το θήλαζε, έστω στα ψέματα, για να το παρηγορήσει οσάκις έκλαιγε. 

3) Το τύλιξε στα βρεφικά ρούχα των παιδιών της. 

4) Το κοίμιζε στην κούνια των παιδιών της. 

 

Παρατήρηση  

Τα 1, 2 αποδεικνύουν το α’ σκέλος του συμπεράσματός της, πως το παιδί είναι 

δικό της. 

Τα 3, 4 αποδεικνύουν πως το παιδί είναι αδερφή με το υπόλοιπα τέκνα της. 

 

§12: Η μητέρα βολιδοσκοπεί το Γιωργή, ο οποίος ήδη έχει αρχίσει να 

υποχωρεί. Η αντίδρασή του αυτή αποτελεί δείγμα ενοχοποιημένου ψυχισμού 
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και πηγάζει από την ανάγκη του να κερδίσει την αγάπη και το ενδιαφέρον της, 

που αισθάνεται ότι τα έχει στερηθεί. Μετά την υποχώρησή του οι τόνοι της 

μητέρας χαμηλώνουν, εφόσον φαίνεται να πέτυχε το στόχο της. 

 

§13: 4
η
 αντίδραση μητέρας: Για να διασφαλίσει ότι ο Γιωργής θα αποδεχτεί τη 

δεύτερη θετή της κόρη, χρησιμοποιεί το έσχατο μέσο, το μόνο επιχείρημα που 

μπορεί να έχει ισχύ στη συνείδηση του Γιωργή.  

Αναφέρεται στην «αμαρτία» της. Πρόκειται για συγκεκριμένο θέμα, κατά τη 

διάρκεια του έργου. Ο Γιωργής πάλι την αγνοεί, δεν αντιλαμβάνεται πως κάτι 

θέλει να του εξομολογηθεί. Παρά ταύτα, η αναφορά στην αμαρτία της αποτελεί 

προσήμανση. Το γεγονός πως ο Γιωργής δεν αντιλαμβάνεται τι θέλει να του πει 

η μητέρα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της παράλληλης πορείας που 

ακολουθούν τα πρόσωπα του έργου, τα οποία ποτέ δεν έρχονται σε ουσιαστική 

επαφή. Αυτή η μοναξιά τους αποτελεί στοιχεία τραγικότητας. 

 

Παρατήρηση 

Τα επιχειρήματα της μητέρας: 

1) Απευθύνονται στο συναίσθημα. 

2) Απευθύνονται πρωτίστως στη λογική και έμμεσα στο συναίσθημα. 

 

§14 – 16: => Το επεισόδιο που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό της 

παράλληλης πορείας που ακολουθούν τα πρόσωπα και της ασυνεννοησίας που 

τα χαρακτηρίζει. Η μητέρα ακουμπάει το στήθος της, στην πλευρά της καρδιάς. 

Με την κίνηση αυτή υποδηλώνει πως υποφέρει ψυχικά. Ο Γιωργής 

αντιλαμβάνεται αυτή τη χειρονομία ως ένδειξη ότι η μητέρα πάσχει από κάτι 

οργανικό. Επιχειρεί να εξιλεωθεί που την τάραξε. 

«Κάτι θα έχεις στην καρδιά» => αμφισημία. 

 

§16: Όταν η μητέρα καταφάσκει στην παρατήρηση του Γιωργή ότι κάτι θα έχει 

η καρδιά της, μιλάει μεταφορικά. Όσα λέει στη συνέχεια υποδηλώνουν τη 

βαρύτητα του μυστικού που πρόκειται να του αποκαλύψει. 

Τέτοια στοιχεία είναι: 

1) Το επίθετο «βαρύ» που χρησιμοποιεί, για να περιγράψει αυτό που έχει μέσα 

της. 

2) Η παρατήρηση πως το μυστικό της το γνωρίζει μόνο ο Θεός και ο 

πνευματικός (εξομολόγος) της. (Η παντογνωσία του Θεού αποτελεί στοιχεία 

αναφοράς για τη χριστιανική πίστη. Η μητέρα έχει ξαναχαρακτηριστεί ως 

ευλαβής». 

Παρεμβάλλεται μια παρατήρηση που αιτιολογεί για ποιο λόγο το 

εκμυστηρεύεται στο Γιωργή και όχι σε κάποιο άλλο παιδί της: ο Γιωργής είναι 

μορφωμένος κι αυτό αποτελεί εγγύηση πως θα την καταλάβει. 

3) Η προτροπή της να κλείσει ο Γιωργής την πόρτα (ατμόσφαιρα μυστηρίου). 
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Κατόπιν η μητέρα αναφέρει τους στόχους που θέλει να επιτύχει από τη 

συγκεκριμένη εξομολόγηση του μυστικού της: 

α) Να την παρηγορήσει – ένα μυστικό που το μοιραζόμαστε γίνεται 

ελαφρύτερο – μας ανακουφίζει η αποκάλυψή του σε κάποιον έμπιστο. 

β) Να τη λυπηθεί. 

γ) Να αποδεχθεί το Κατερινιώ. 

Με την εισαγωγή της η μητέρα δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα. 

 

§17: Ο Γιωργής σχολιάζει την εισαγωγή που έχει κάνει η μητέρα. Με τα 

στοιχεία που παραθέτει σε επανάληψη των λόγων της μητέρας, προϊδεάζει, 

προβάλλει τη σοβαρότητα του προς εκμυστήρευση γεγονότος. Οι ρητορικές 

ερωτήσεις συνιστούν την τεχνική του μονολόγου (μιλάει κατ’ ιδίαν). Με την 

τεχνική αυτή εκφράζεται η ψυχική του κατάσταση. 

 

§18: Η υποβλητική ατμόσφαιρα συνεχίζει να υφίσταται, με την αφήγηση των 

συναισθημάτων αγωνίας του Γιωργή. Οι τόσες λεπτομέρειες δημιουργούν μια 

μικρή / υποτυπώδη επιβράδυνση που επιτείνει και την αγωνία του αναγνώστη. 

 

§19: Περιγράφονται οι αντιδράσεις της μητέρας.  

Με την παρομοίωση «εκρέμασε την κεφαλήν, ως κατάδικος» και με την 

εικονοπλασία (η μορφή του κατάδικου μπροστά στον κριτή του) επιτυγχάνει να 

αποδώσει τα μύχια συναισθήματα της μητέρας: αισθάνεται ως κατάδικος 

εξαιτίας του αμαρτήματός της. 

 

§20 – 22: Αρχίζει την εξομολόγηση, αρχικά με τη μέθοδο των 

ερωταποκρίσεων. Στην ερώτηση της μητέρας αν θυμάται την Αννιώ, ο Γιωργής 

σχολιάζει πως ήταν η μόνη τους αδερφή. Η βεβαιότητά του αυτή αποτελεί 

τραγική ειρωνεία. Σύντομα θα διαψευστεί, από τα λεγόμενα της μητέρας, η 

οποία αποκαλύπτει πως είχε κι άλλη κόρη. Παράλληλα, διευκρινίζονται και οι 

ηλικίες των παιδιών της.  

Η πληροφορία για την ύπαρξη και άλλης κόρης αποτελεί την 1η αποκάλυψη 

της μητέρας (υπάρχει κλιμάκωση). 

 

Ακολουθεί αναδρομική αφήγηση: §23. 

 

§23: Αρχίζει η αφήγηση. Σε όλη την πορεία της αφήγησης η μητέρα τηρεί 

απόλυτη χρονική ακολουθία (ομαλή γραμμική σειρά). Ξεκινάει από ένα 

περιστατικό φαινομενικά άσχετο και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέσα από 

αυτό το περιστατικό σκιαγραφείται και η προσωπικότητα του πατέρα.  

Ποια στοιχεία παρέχονται για το χαρακτήρα του; 

1) Ως άνθρωπος: Είναι κοινωνικός και προοδευτικός. 

2) Ως σύζυγος: Αγαπούσε τη γυναίκα του, νοιαζόταν, την υπολόγιζε, είχε 

αίσθηση της συντροφικότητας, ενδιαφερόταν και επεδίωκε να διασκεδάζει και 
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εκείνη. Από τη στάση του αυτή φαίνεται και προοδευτικός, δεδομένης της 

θέσης της γυναίκας στην κοινωνία της εποχής. 

Ταυτόχρονα παρέχονται και πληροφορίες για τη θέση της γυναίκας τότε: τα 

κορίτσια ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα. Ο περιορισμός αυτός είχε ως στόχο την 

προστασία της τιμής τους. 

 

§24: Παρατίθενται στοιχεία πολιτισμού που αφορούν το γαμήλιο γλέντι. 

Ταυτόχρονα περιγράφεται ο χαρακτήρας του πατέρα και της μητέρας 

(άνθρωποι κοινωνικοί που αγαπούσαν το γλέντι) και η σχέση μεταξύ τους 

(ερωτευμένοι, αγαπημένοι). Η γλώσσα που χρησιμοποιεί η μητέρα είναι 

αξιοσημείωτη (λαϊκή, ιδιωματική => εξασφαλίζει αληθοφάνεια). 

 

§25: Η μητέρα κουρασμένη και ταλαιπωρημένη, σκεπτόμενη και το μωρό της, 

ζητά να φύγει, να επιστρέψει στο σπίτι. 

 

§26: Ο άντρας της της ζητά να μείνει λίγο ακόμα. Είναι ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική του η αίσθηση της συντροφικότητας (επαπάρισε = ηχητική 

λέξη / «Το κρασί άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι» = ιδιωτισμός και μεταφορά). 

 

§27 – 28: Περιγράφεται η επιστροφή τους στο σπίτι, με τις αρμόζουσες τιμές, 

εφόσον ήταν κουμπάροι (στοιχείο πολιτισμού). Δίνεται κι άλλο ένα στοιχείο 

της προσωπικότητας του πατέρα: είναι προστατευτικός, και μοιράζεται τα βάρη 

με τη γυναίκα του, συμμετέχει στις δουλειές του σπιτιού – πολύ προοδευτικός 

για την εποχή («βαλ’ ακόμα κομμάτι δύναμι» = ιδιωτισμός). 

 

§29: Αποδίδεται αναλυτικά η διανομή των οικιακών δραστηριοτήτων 

(επιβράδυνση). Τώρα, εισάγεται στο περιστατικό με το παιδί, ενώ έως τώρα 

κωλυσιεργούσε. 

 

§30 – 32: Αναφέρεται η ακούσια δολοφονία του βρέφους από την ίδια. 

 

§33: Ο πατέρας της απευθύνει άμεση, ευθεία κατηγορία (1η κατηγορία). 

Αργότερα την αποκαλεί «βόδι» και κατόπιν της απευθύνει 2η κατηγορία 

(«μέθυσες κ’ επλάκωσες το παιδί σου»). 

SOS Η εναλλαγή των κτητικών αντωνυμιών στις 2 κατηγορίες => εκφραστική 

ποικιλία. 

Η μητέρα δικαιολογεί τη συμπεριφορά του, που είναι απότομη, επισημαίνοντας 

πως ποτέ ξανά δεν της είχε πει άσχημο λόγο. 

Ο πατέρας παρουσιάζεται ως άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τη γνώμη του 

κόσμου, παράλληλα, όμως θέλει να προστατεύσει και τη γυναίκα του. 

 

§34: Ολοκληρώνεται η δικαιολόγηση της συμπεριφοράς του πατέρα, από τη 

μητέρα 
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§35: Για πρώτη φορά αναφέρεται η λέξη αμαρτία και μάλιστα 2 

επανειλημμένες φορές, όχι ως προσήμανση, αλλά ως δηλωμένο πια γεγονός. 

Στην παράγραφο περιγράφεται το πρώτο διάστημα μετά το θάνατο του παιδιού. 

α) Εκδηλώσεις και συναισθήματα μητέρας 

Θρηνούσε φανερά πια, επειδή είχε γνωστοποιηθεί το πένθος της (γνωρίζουμε 

ήδη, όμως, ότι μετά το θάνατο του άντρα της ήταν πιο συγκρατημένη στις 

εκδηλώσεις πένθους κι αργότερα, μετά το θάνατο της Αννιώς, οι αντιδράσεις 

της ήταν πάλι έντονες. Είναι φανερό πια πως οι θάνατοι των κοριτσιών της, της 

δημιουργούσαν τόσο μεγάλη οδύνη, που αδυνατούσε να αυτοσυγκρατηθεί). 

Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση το «φανερά» αντιτίθεται στην αμέσως 

προηγούμενη παράγραφο, που της επιβλήθηκε σιωπή, για να μην προδοθεί. 

Θεωρούσε αυτό που της συνέβη (το γεγονός πως δεν έκανε άλλα παιδιά) ως 

θεία τιμωρία, που δεν προφύλαξε το παιδί της. (Βλέπουμε πως η μητέρα θεωρεί 

κάθε αντιξοότητα ως θεία δίκη, ως τιμωρία. Από την αρχή περίμενε πως θα 

τιμωρηθεί. Με τις δυο υιοθεσίες, φρόντισε να αυτοτιμωρηθεί, δηλαδή να 

παιδευτεί, για να περιοριστεί η μετά θάνατον τιμωρία της. Οι υιοθεσίες ήταν 

μορφή εξιλέωσης). 

Ντρεπόταν τον κόσμο => ένιωθε ενοχές για το έγκλημα που είχε διαπράξει, 

έστω ακούσια. 

Φοβόταν τον άντρα της – η φράση μοιάζει με αμφισημία.  

Μπορεί να σημαίνει α) φοβόταν μήπως της συμπεριφερθεί άσχημα. Όμως, από 

το κείμενο δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν πιθανότητα άσκησης 

βίας από μέρους του. 

β) Φοβόταν μήπως πάθει κάτι ο ίδιος. Αυτή είναι η σημασία της φράσης της, η 

οποία αποδεικνύεται από τα συμφραζόμενα. Επομένως «εφοβούμην τον» 

σημαίνει «ανησυχούσα για τον». 

Είναι φυσικό να ανησυχεί μήπως πάθει κάτι ο άντρας της, ως τιμωρία του θεού 

προς την ίδια. 

β) Εκδηλώσεις και συναισθήματα πατέρα    

Αρχικά προσπαθούσε να την παρηγορήσει κι έκρυβε τη λύπη του. Βλέπουμε  

πως παρέμεινε στοργικός απέναντί της, παρόλο που τη θεωρούσε υπαίτια. 

Κλείστηκε στον εαυτό του κι άρχισε να απομακρύνεται (η εσωστρέφεια = πολύ 

συχνή αντίδραση για κάποιον που υποφέρει ψυχικά). 

 

§36: Συνεχίζεται η περιγραφή των αντιδράσεων της μητέρας ως τη στιγμή που 

γέννησε το Γιωργή. 

Ιδιωτισμοί: 1) «να φάγω ψωμί να πάγη στην καρδιά μου» (και μεταφορά) 

        2) «ήταν οι πολλαίς οι χαραίς που επήγα» (= έκανα πολλά τάματα). 

=> 

=> Επομένως, η γέννηση του Γιωργή θεωρήθηκε από τη μητέρα ως, εν μέρει, 

άφεση της αμαρτίας της και ως αποτέλεσμα της προσευχής της (θεϊκή 

παρέμβαση). 
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§37 – 38: Μετά τη γέννηση του Γιωργή η μητέρα εκφράζει πως ένιωσε. 

Χαλάρωσε λίγο, αλλά δεν ηρέμησε εντελώς. Τα συναισθήματά της 

εκφράζονται ξανά με ιδιωτισμό «κατάκατσεν η καρδιά μου, μα δεν ημέρεψε». 

Αναφέρεται, επίσης, η αντίδραση του πατέρα, ο οποίος δήλωσε ευθέως ότι 

προτιμούσε κορίτσι. 

Η σημασία της δήλωσης του πατέρα 

Μπορεί να συμβάλλει και στην εξήγηση / αιτιολόγηση / ερμηνεία της εμμονής 

της μητέρας στα θηλυκά παιδιά. Ταυτίστηκε με τις προτιμήσεις του άντρα της. 

 

§39: Αναφέρεται στην περίοδο κατά την οποία η μητέρα ήταν έγκυος στην 

Αννιώ. Επεδίωξε, τότε, να αποκτήσει ένα συγχωροχάρτι, από την Ιερουσαλήμ. 

Ευελπιστούσε πως θα πάψει ο θεός να την τιμωρεί για την τιμωρία της. 

Πράγματι, έλαβε το συγχωροχάρτι. 

 

§40: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αγωνιούσε για το φύλλο του παιδιού. 

Συμβουλευόταν τη μαμή του χωριού, η οποία, από το μέγεθος της κοιλιάς, 

επιβεβαίωνε πως θα έκανε κορίτσι, όπως η μητέρα λαχταρούσε. 

Αντλούμε στοιχείο πολιτισμού: εμπειρική πρόβλεψη του φύλου από το μέγεθος 

της κοιλιάς. Η μητέρα εκφράζει τη χαρά της, η οποία εξηγείται από την εμμονή 

της στα κορίτσια. 

 

§41: Το παιδί γεννήθηκε – ήταν όντως θηλυκό. Ονομάστηκε Αννιώ, όπως το 

παιδί που είχε πεθάνει. Αυτό έδινε στους γονείς της την αίσθηση ότι είχε 

αναπληρωθεί το κενό. 

Η ευτυχία της μητέρας αισθητοποιείται με έναν ιδιωτισμό που είναι 

ταυτόχρονα και μεταφορά: «τότε πια ήρθεν η καρδιά στον τόπο της». 

Εκφράζεται η ευγνωμοσύνη της στο θεό (θεοσέβεια μητέρας). 

Γίνεται διπλή αναφορά στην αμαρτία της («αμαρτωλή», «εξάλειψες την 

αμαρτία μου»). Για μια ακόμα φορά η μητέρα συνδέει ό,τι της συμβαίνει με το 

θεό και το αμάρτημά της. Επειδή τώρα της συνέβη κάτι ευχάριστο, το 

εκλαμβάνει ως άφεση – συγχώρεση της αμαρτίας της από το θεό.  

 

§42: Ιδιωτισμός: όλα τα λόγια της. 

 Πρώτον, επισημαίνει πως φρόντιζαν ιδιαίτερα την Αννιώ. Δεύτερον, 

αναφέρεται στην αντίδραση του Γιωργή. Η παρατήρησή της έρχεται σε 

αντίφαση με όσα είπε ο αφηγητής στην αρχή του διηγήματος σχετικά με το πώς 

τα παιδιά, τα αδέρφια του και ο ίδιος αντιμετώπιζαν την Αννιώ και τις 

ιδιαίτερες περιποιήσεις που απολάμβανε. Τότε είχε πει πως δε ζήλευαν. Τώρα η 

μητέρα λέει πως ζήλευε ο Γιωργής. 

Πως εξηγείται αυτό: 

Στην αρχή του έργου, ο αφηγητής αναφερόταν στην παιδική του ηλικία, ενώ 

τώρα η μητέρα αναφέρεται στη βρεφική ηλικία. Στην παράγραφο 43 λέει 
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χαρακτηριστικά πως τον «απέκοψε», δηλαδή έπαψε να τον θηλάζει. Έτσι 

ερμηνεύεται αυτό που η μητέρα αποκαλεί ζήλια του. Δεν ήταν συνειδητή 

αντίδραση, αλλά η ενστικτώδης αντίδραση ενός μωρού. Εξάλλου, στην αρχή 

του διηγήματος, τα συναισθήματα του αποδίδονται από την σκοπιά του ώριμου 

αφηγητή, ενώ εδώ δίνεται η οπτική γωνία της μητέρας. Επομένως, η αντίφαση 

είναι φαινομενική, γιατί αποτυπώνονται δύο πραγματικότητες, του Γιωργή που 

δε θυμάται πως συμπεριφερόταν ως βρέφος, ενώ θυμάται πως ένιωθε ως παιδί 

και της μητέρας. (Άσκηση 2 σχολικού βιβλίου). 

 

§43: Η μητέρα περιγράφει τη συμπεριφορά του πατέρα, τη στάση του απέναντι 

στο Γιωργή και τη νεογέννητη αδερφή του. Τώρα μαθαίνουμε γιατί ο πατέρας 

αποκαλούσε το Γιωργή «το αδικημένο του». Το έκανε, επειδή η μητέρα είχε 

πάψει να τον θηλάζει, για να θηλάζει την Αννιώ. Ότι ο πατέρας χαρακτήριζε το 

Γιωργή με αυτό τον τρόπο. Έχει αναφερθεί και προηγουμένως στο διήγημα, 

από τον ίδιο (σελ. 134, μετά την σκηνή στην εκκλησία). Ο Γιωργής γνώριζε 

πως ο πατέρας του τον αποκαλούσε έτσι, όμως τώρα μαθαίνει το λόγο. 

Ο πατέρας μάλωνε τη μητέρα, όπως η ίδια αφηγείται, επειδή παραμελούσε το 

Γιωργή, παρά το γεγονός πως, όταν γεννήθηκε ο Γιωργής, είχε δηλώσει πως 

προτιμούσε κορίτσι. Παρουσιάζεται ως δίκαιος και καλός πατέρας απέναντι σε 

όλα τα παιδιά του. 

Κατόπιν η μητέρα εξομολογείται πως και η ίδια στεναχωριόταν που ο Γιωργής 

αντιδρούσε άσχημα. Ομολογεί όμως πως δεν μπορούσε να αφήσει την Αννιώ 

από τα χέρια της, από φόβο μήπως πάθει κάτι κακό. Δικαιολογεί τον εαυτό της, 

ακόμα και τώρα που μιλάει εκ του ασφαλούς, εφόσον γνωρίζει πια όλη την 

αλήθεια, λέγοντας πως και ο πατέρας, αν και τη μάλωνε, είχε κι αυτός 

αδυναμία στο κορίτσι. 

Βλέπουμε πως ο ψυχικός κόσμος της μητέρας ήταν ταραγμένος, αφότου 

γέννησε την Αννιώ. Παρόλο που είχε πιστέψει ότι με το συγχωροχάρτι που 

έλαβε και με τη γέννηση μιας κόρης, ο θεός είχε στείλει μήνυμα πως τη 

συγχωρεί παρά ταύτα κυριαρχεί στην ψυχή της ο φόβος, σαν να διαισθάνεται 

ότι η Αννιώ θα αρρωστήσει και θα πεθάνει. 

 

§44: Κυριαρχεί η αντίθεση στα λεγόμενα της μητέρας: «Όσο περισσότερα 

χάδια, τόσο ολιγώτερην υγεία» (1η αντίθεση). 

Τα αγόρια «κόκκινα, ζωηρά και σερπετά» (= κινητικά) – Η Αννιώ «ήσυχο, 

σιγανό και αρρωστιάρικο». (2
η
 αντίθεση). 

Η μητέρα, για μια φορά ακόμα, εκλαμβάνει την ασθένεια της Αννιώς ως θεϊκή 

τιμωρία. 

Αναφέρει πως την κυνηγούσαν οι τύψεις. Η ασθένεια της Αννιώς της 

υπενθύμιζε το αμάρτημά της. η σύνδεση της Αννιώς με την πεθαμένη κόρη στη 

συνείδηση της μητέρας λειτουργεί ως μακάβρια προσήμανση αλλά εκφράζει, 

ταυτόχρονα, τη φοβία, τον ταραγμένο ψυχισμό της. 
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Η παράγραφος τελειώνει με συμπύκνωση («Ώσπου μια μέρα πέθανε και το 

δεύτερο»). 

 

§45: Με δεδομένο πως ο πατέρας ήταν ήδη νεκρός, δεν υπήρχε ελπίδα πως θα 

μπορέσει να γεννήσει άλλο κορίτσι. Αυτό αιτιολογεί την καταφυγή της σε 

υιοθεσίες ξένων παιδιών. Θεωρεί πως ήταν η μόνη λύση, για να μην τρελαθεί. 

Η πρώτη περίοδος λόγος της παραγράφου τονίζει πως μόνο όποιος έχει 

ανάλογη βιωματική εμπειρία μπορεί να καταλάβει το μαρτύριό της. αυτή η 

τοποθέτηση της μητέρας αιτιολογεί τη στάση της στο τέλος του έργου, μετά 

την εξομολόγηση στον Πατριάρχη. Δεν επιτυγχάνεται λύτρωση, επειδή κατά τα 

λεγόμενά της, ο Πατριάρχης είναι καλόγηρος και δεν έχει ανάλογο βίωμα ως 

άτεκνος. Μένει ως το τέλος συνεπώς στις πεποιθήσεις της. 

 

§46: Επαναλαμβάνεται η πληροφόρηση για την ποιότητα του χαρακτήρα της 

πρώτης θετής κόρης. Παρά ταύτα, με το παιδί αυτό αναπλήρωνε το κενό των 

κοριτσιών που είχε χάσει και «ημέρωνε τη συνείδησή της» (= ιδιωτισμός), 

δηλαδή η παρουσία αυτού του παιδιού συνέβαλε στην απενοχοποίησή της. 

 

§47: Ξεκινά με μια παροιμία, στην οποία εμπεριέχεται το ζήτημα της 

εξιλέωσης της μητέρας. Θεωρεί πως η ενοχή θα ξεπεραστεί όσο περισσότερο 

τιμωρηθεί. Κάθε πλήγμα το θεωρεί τιμωρία, θεία δίκη. Έτσι ανακουφίζεται 

συνειδησιακά και γι’ αυτό επιδιώκει την τιμωρία μέσω των δύο υιοθεσιών. 

Θεωρεί πως θα εξιλεωθεί εν ζωή και θα αποφύγει έτσι την κόλαση. 

Ταυτόχρονα αναπληρώνει και την απώλεια. 

 

Παρατήρηση 

Δύο οι σκοπιμότητες των υιοθεσιών: 

1) Αναπλήρωση της απώλειας. 

2) Εξιλέωση μέσω της «παίδεψης» που υφίσταται μεγαλώνοντας ξένα παιδιά. 

 

§48: Φτάνει στον άμεσο στόχο της: να κάμψει την αντίδραση του Γιωργή για 

τη δεύτερη υιοθετημένη κόρη της. 

 

§49: Η αντίδραση του Γιωργή, η υποχώρησή του και η μετάνοιά του δείχνουν 

ότι η μητέρα πέτυχε το στόχο της. 

 

§50: Η μητέρα απευθύνει ευχές στο Γιωργή και εκ του ασφαλούς πια 

αναγνωρίζει τα ελαττώματα της δεύτερης ψυχοκόρης της, προσπαθώντας, 

ταυτόχρονα, να εμπνεύσει στο Γιωργή οίκτο προς το κορίτσι, για να 

διασφαλίσει ακόμα περισσότερο την παραμονή του. 

«Της τύχης ήτανε; Του θεού ήτανε;» 

Με τις δύο έννοιες η μητέρα αναφέρεται σ’ αυτό που ευρύτερα ονομάζεται 

Μοίρα. Πρόκειται για λαογραφικό στοιχείο. Εκφράζεται η λαϊκή αντίληψη για 
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το ρόλο της Τύχης, η οποία από τα αρχαία χρόνια εθεωρείτο θεά, η οποία όμως 

είναι κατώτερη από τη Μοίρα, γι’ αυτό και η βούλησή της μπορεί να 

ανατραπεί. Ο θεός ταυτίζεται περισσότερο με τη Μοίρα, που αντιτίθεται προς 

την Τύχη, διότι είναι μη ανατρέψιμη δύναμη. 

Η μητέρα αναφερόμενη σε υπέρτατες δυνάμεις αποποιείται της ευθύνης των 

επιλογών της. Έτσι, διασφαλίζει την αποδοχή των πράξεών της από το Γιωργή. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Η εξομολόγηση της μητέρας στον Πατριάρχη. 

§1: Ο Γιωργής ερμηνεύει αναδρομικά, από τη σκοπιά του ώριμου αφηγητή, 

την ως τότε συμπεριφορά της μητέρας του. Του λύνονται όλες οι απορίες και 

αποκαθίστανται οι παρεξηγημένες ερμηνείες της στάσης της, τις οποίες 

επιχειρούσε παλαιότερα. Αξιολογεί το αμάρτημα ως τρίτο πρόσωπο. Υπάρχει 

μια αντίθεση ανάμεσα στις ερμηνείες που έδινε τότε και στην ερμηνεία που 

δίνει τώρα, η οποία αισθητοποιεί τη διάσταση παιδιού – ώριμου αφηγητή 

συμπυκνωμένα. 

Στο παρελθόν θεωρούσε τις πράξεις της ως α) δεισιδαιμονίες 

                 β) αποτελέσματα   

                                                                              μονομανίας. 

Στο παρόν εντοπίζει τα βαθύτερα αίτια της συμπεριφοράς της: 

α) Η συναίσθηση του αμαρτήματος, δηλαδή η συνειδητοποίηση του μεγέθους 

του. 

β) Η ηθική ανάγκη του εξαγνισμού που την πίεζε εσωτερικά – ψυχολογικά. 

γ) Το αδύνατον της εξαγνίσεως, δηλαδή το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούσε κάθε 

προσπάθειά της. 

Όλα αυτά ωθούσαν τη μητέρα στην παράδοξη συμπεριφορά που έχει ήδη 

περιγραφεί και ταυτόχρονα σε όλα αυτά συμπυκνώνεται και η τιμωρία της, η 

κόλαση, όπως τη χαρακτηρίζει ο αφηγητής. 

Κατακλείδα παραγράφου: συμπύκνωση και απόδοση της ψυχολογικής της 

κατάστασης. Η αίσθηση του αδιεξόδου είναι έντονη. 

 

§2: Μετά την εξομολόγηση της μητέρας στο Γιωργή, εκείνος επικεντρώθηκε 

στην προσπάθεια να την παρηγορήσει και να την ανακουφίσει. Θέλησε να 

βοηθήσει τη μητέρα του να αντιληφθεί τα εξής (τα οποία ο ίδιος, μέσω του 

ορθού λόγου και της αποστασιοποίησης από το γεγονός μπορούσε  να 

καταλάβει). 

1) Για το «απρομελέτητον και αβούλητον το αμαρτήματος». 

2)  Για την ευσπλαχνία, δηλαδή την επιείκεια και τη δικαιοσύνη του θεού, ο 

οποίος λαμβάνει υπόψη του τα ελαφρυντικά, δηλαδή αξιολογεί περισσότερο 

την πρόθεση παρά την πράξη. 

Η υποκειμενική σκοπιά του αφηγητή, όπως ο ίδιος τη σχολιάζει εκ των 

υστέρων, τον έκανε να πιστεύει, για κάποιο χρονικό διάστημα, ότι οι 

προσπάθειές του είχαν τελεσφορήσει. Βέβαια, επρόκειτο για πλάνη. 
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§3: Αρχίζει την αναφορά στο επεισόδιο της εξομολόγησης της μητέρας στον 

Πατριάρχη. Η αφορμή ήταν μια επίσκεψη της μητέρας στην 

Κωνσταντινούπολη, για να τον δει. 

 

§4: Περιγράφει πως ο ίδιος γνωρίστηκε με τον Πατριάρχη και του εξέθεσε την 

ιστορία της μητέρας του και του ζήτησε τη βοήθειά του. Ο αφηγητής υπέθετε 

τότε πως το κύρος του Πατριάρχη θα βοηθούσε, ώστε η μητέρα του να 

πιστέψει ότι κέρδισε την άφεση των αμαρτιών της. 

 

§5 – 6: Πραγματοποιείται  εξομολόγηση και ο αφηγητής συμπεραίνει από τα 

νεύματα του Πατριάρχη ότι, ναι μεν δυσκολεύτηκε, αλλά πέτυχε το σκοπό του. 

 

§7: Εκφράζεται η χαρά του Γιωργή, εφόσον, κατά την άποψή του, η  

μητέρα του ένιωσε ότι εξιλεώθηκε (υποκειμενική τοποθέτηση). 

 

Παρατήρηση 

§4 – 7: Είναι εμφανής η πλάνη του Γιωργή, η οποία πηγάζει: 

α) Από την επιθυμία του να ανακουφίσει τη μητέρα του (αλτρουιστικό – 

ανιδιοτελές κίνητρο). 

β) Από τον πόθο του να κερδίσει την εύνοια και να εξασφαλίσει την αγάπη της 

για το μέλλον (ιδιοτελές κίνητρο που εμπορεύεται από τον πληγωμένο ψυχισμό 

του, εξαιτίας της αδιαφορίας που εισέπραξε από τη μητέρα κατά το παρελθόν). 

 

§8 – 13: Η απόπειρα του Γιωργή αποδεικνύεται μάταιη – Δεν επετεύχθη η 

εξιλέωση της μητέρας. 

§8: «βυθιζόμενη … εις σκέψεις». 

§10: «Η μήτηρ μου δεν απεκρίθη». 

Το γεγονός ότι η μητέρα μένει σκεφτική και δεν αποκρίνεται στα λεγόμενα του 

Γιωργή αποτελεί προοικονομία πως δεν πέτυχε η προσπάθειά του. 

§12: Αποδεικνύεται αυτό που ο Γιωργής φοβόταν. Η μητέρα δεν εξιλεώθηκε. 

Κανένας εξωγενής παράγοντας δεν κατόρθωσε να εξαλείψει την ενοχή της, 

ούτε καν ο ανώτατος εκπρόσωπος του Θεού, ο Πατριάρχης. 

§13: Το τέλος είναι λιτό, όπως και η αρχή, απότομο, απροσδόκητο και χωρίς 

επίλογο. Αυτό επιτείνει ακόμη περισσότερο το αδιέξοδο. 

 

Σχόλιο 

§1 και §3 (ενότητα 4). 

Έχουμε δύο συμπυκνώσεις – δύο αφηγηματικά κενά (28 έτη, 2 έτη). Στις 

περιόδους που δεν αναφέρονται διεξοδικά, τα γεγονότα που έχουν εκτυλιχθεί 

ήταν επουσιώδη. Όσα συνέβησαν σε αυτά τα διαστήματα δεν έχουν καμία 

σημασία για την εξέλιξη της υπόθεσης του έργου, γι’ αυτό και παραλείπονται 
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(δε συνάπτονται προς το θέμα του έργου). Γι’ αυτό και δε θίγει τι απέγινε με το 

Κατερινιώ. 

 

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου. 

Διάσταση ανάμεσα στον ώριμο αφηγητή και στην παιδική συνείδηση που 

προσλαμβάνει τα συμβάντα. 

1.  Στο πρώτο μέρος του έργου, ο αφηγητής παρουσιάζει ωραιοποιημένη την 

οικογενειακή του κατάσταση και δηλώνει πως κατά βάθος η μητέρα, παρά τις 

ιδιαίτερες περιποιήσεις της προς την Αννιώ, αγαπούσε το ίδιο όλα της τα  

παιδιά. Ωστόσο, αυτή η βεβαιότητα του αφηγητή ανατρέπεται μετά τη σκηνή 

στην εκκλησία, όταν ο Γιωργής ακούει τη μητέρα να προσφέρει ως θυσία στο 

θεό ένα από τα αγόρια της, με αντάλλαγμα τη ζωή της Αννιώς. Στο σημείο 

αυτό η πεποίθησή του πως η μητέρα αγαπά όλα τα τέκνα της το ίδιο 

κλονίζεται, αναθεωρείται, ο μικρός θυμάται ότι και στο παρελθόν ο πατέρας 

του τον αποκαλούσε το «αδικημένο του», φτάνει μάλιστα στο σημείο να 

αισθάνεται απειλούμενος από την ίδια του τη μητέρα. Υπάρχουν, ωστόσο, 

ορισμένα σημεία στο διήγημα, όπου η αντίληψη αυτή αποκαθίσταται, ή 

τουλάχιστον ο Γιωργής θέλει να θεωρήσει πως αποκαθίσταται: 

Στη σκηνή στο ποτάμι, όταν η μητέρα του του σώζει τη ζωή 

Στις αντιδράσεις της μητέρας, όσο αυτός έλειπε στα ξένα 

Στην εξομολόγηση της μητέρας προς το Γιωργή, όταν του αποκαλύπτει το 

μυστικό που ερμηνεύει τις «αδικίες» εις βάρος των γιων της. 

 

2. Οπτική γωνία μητέρας: Η μητέρα λέει πως ο Γιωργής ζήλευε την αδερφή 

του, την Αννιώ, γιατί όταν αυτή γεννήθηκε, τον απόκοψε νωρίς και τον 

παραμελούσε. 

 Οπτική γωνία αφηγητή: δηλώνει πως δεν αισθανόταν καμία ζήλια για την 

αδερφή του, κατά την παιδική του ηλικία, γιατί ήξερε πως στο βάθος η μητέρα 

τους αγαπούσε όλους το ίδιο. 

Φαινομενικά, οι δύο οπτικές γωνίες δε συμπίπτουν, αντίθετα, βρίσκονται σε 

διάσταση μεταξύ τους.  

Βέβαια, αυτό ερμηνεύεται, αν σκεφτούμε πως ο Γιωργής, ακόμα κι αν ζήλευε, 

δε θέλησε να το παραδεχτεί ποτέ, από αγάπη προς την αδερφή του και από 

συμπόνια, λόγω της ασθένειας και κατόπιν του θανάτου της.  

Από την άλλη, πρέπει να διευκρινίσουμε πως η Μητέρα αναφέρεται στη 

βρεφική ηλικία του Γιωργή, ενώ ο ίδιος αναφέρεται στην παιδική του ηλικία. 

Επομένως, δεν μιλούν για την ίδια περίοδο της ζωής του αφηγητή. Μπορούμε 

να θεωρήσουμε πως ο Γιωργής, πέρα από μια προσπάθεια ωραιοποίησης της 

κατάστασης, ως παιδί δεν αισθανόταν πράγματι ζήλια για την αδερφή του, 

γιατί κατανοούσε την κρισιμότητα της κατάστασης και δικαιολογούσε τη 

συμπεριφορά της μητέρας του. 
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3. Όπως είναι φυσικό, η οπτική γωνία του ώριμου αφηγητή που σχολιάζει τα 

συμβάντα του παρελθόντος εκ των υστέρων διαφέρει από τον τρόπου που τα 

αντιλαμβάνεται ως παιδί, το οποίο τα ερμηνεύει τη στιγμή που συμβαίνουν. 

Κάθε μικρό παιδί, με την ανωριμότητα και την απειρία που το χαρακτηρίζει, 

αντιδρά συνήθως παρορμητικά και συναισθηματικά. Ένας ώριμος άνθρωπος 

είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα δεδομένα με ψυχραιμία. Χαρακτηρίζεται από 

ικανότητα να δει σφαιρικά και ολοκληρωμένα τα τεκταινόμενα, ειδικά όταν 

έχει περάσει σεβαστό χρονικό διάστημα ανάμεσα στο χρόνο που 

πραγματοποιήθηκαν και στο χρόνο κατά τον οποίο ερμηνεύονται. 

Συγκεκριμένα , στο κείμενο: 

Σελ. 125 

Κατατίθεται η ερμηνεία του ώριμου αφηγητή, ως προς τα συναισθήματα που 

προκαλούσε στον ίδιο και τον αδερφό του η εμφανής αδυναμία της μητέρας 

στην Αννιώ. Βλέπουμε ότι δηλώνει πως δεν αισθάνονταν ζήλια και πως ήταν 

βέβαιοι για την αγάπη της μητέρας τους. 

Σελ. 128 

Καθώς περιγράφεται η επιδείνωση της κατάστασης της Αννιώς, ο συγγραφέας, 

από τη σκοπιά του ώριμου αφηγητή, θυμάται πως η μητέρα παραμελούσε τα 

αρσενικά παιδιά της και εκφράζει παράπονο γι’ αυτό. Παρόλο που είναι σε 

θέση να αντιληφθεί την απόγνωση της μητέρας του, είναι εμφανής η πικρία 

που αισθάνεται ακόμη. Στο σημείο αυτό εισπράττει τις ενέργειες της όπως όταν 

ήταν παιδί, βέβαια με μεγαλύτερη ψυχραιμία, όχι όμως με απόλυτη 

συναισθηματική αποστασιοποίηση. Στο σημείο αυτό, δεν είναι έντονη η 

διάσταση ανάμεσα στον τρόπο πρόσληψης της στάσης αυτής της μητέρας κατά 

την παιδική και κατά την ώριμη ηλικία του. 

Σελ. 133 – 134 

Καθώς περιγράφει τη σκηνή της εκκλησίας, όταν άκουσε τη μάνα να παρακαλά 

το Χριστό να της πάρει όποιο αγόρι θέλει, αλλά να της αφήσει το κορίτσι, 

προσεγγίζει το περιστατικό από την πλευρά του εαυτού του, όταν ήταν παιδί. 

Περιγράφει τα έντονα και αρνητικά συναισθήματα που του προκλήθηκαν.  

Ως παιδί θεώρησε τα λόγια της μητέρας ως ένδειξη πω δεν αγαπούσε τα 

αρσενικά της παιδιά. Ακόμα, περιγράφει τις προσπάθειες που έκανε ο ίδιος για 

να θυμηθεί περιστατικά που θα αποδείκνυαν πως η μητέρα του τον αγαπούσε. 

Δεν το κατόρθωσε. Συνέχισε να νιώθει παραγκωνισμένος. Θυμήθηκε πως ο 

πατέρας του τον χαρακτήριζε «το αδικημένο του». Αυτό επιδείνωσε την 

απόγνωσή του. Βεβαιώθηκε πως η μητέρα του δεν τον αγαπά. Όταν όμως 

σχολιάζει το περιστατικό από την πλευρά του ώριμου αφηγητή, ερμηνεύει με 

διαφορετικό τρόπο τη στάση της μητέρας. 

Συγκεκριμένα, αφηγείται πως η μητέρα του, μετά το περιστατικό της 

εκκλησίας, του φέρθηκε με μεγάλη τρυφερότητα, για να εξιλεωθεί, επειδή, 

κατά την ερμηνεία του, αντιλήφθηκε πως δε φέρθηκε σωστά. 

Σελίδα  136 

Τα σχόλιά του, όταν η Αννιώ ξεψύχησε 
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Σελίδα 143 

Δίνει υπόσχεση που αφορά την πρώτη υιοθεσία (σκοπιά αφηγητή-παιδιού). Ως 

ώριμος, δυσανασχετεί που η μητέρα του το εκμεταλλεύεται και τον δεσμεύει 

με αυτό, στην 2η υιοθεσία, όταν εκείνος εκφράζει την αντίρρησή του. 

 

4.γλωσσικές επιλογές του αφηγητή: βλέπε σημειώσεις 

 

5. Σημεία που δείχνουν κοινωνική καταπίεση γυναίκας την εποχή εκείνη: 

Σελ. 126: «Αφ’ ότου… πολύτεκνον μητέρα». Είναι εμφανές πως τηρούνται τα 

τουρκικά ήθη που επικρατούν στην περιοχή, σύμφωνα με τα οποία μια νέα 

γυναίκα, όταν χηρεύει, υποχρεώνεται να μένει εγκλωβισμένη στο σπίτι. 

Σελ. 138: «Πολλοί είχον κατηγορήσει τη μητέρα μου … σπαραξικάρδιούς της 

θρήνους». Βλέπουμε πως η κοινωνία επιβάλλει σε μια νέα γυναίκα που χηρεύει 

να εκδηλώνει μεγαλόφωνα το θρήνο της, ειδάλλως παρεξηγείται. Η μητέρα, 

απ΄’ την πλευρά της, αντιδρά ήπια, όχι γιατί δεν αισθάνεται οδύνη, αλλά γιατί 

ανησυχεί μήπως υπερβεί τα όρια της σεμνότητας και παρεξηγηθεί. Η 

κοινωνική καταπίεση που υφίσταται η γυναίκα της εποχής εκείνης πηγάζει από 

αυστηρούς κανόνες καθωσπρεπισμού. Παρά ταύτα, όταν πια χάνει την κόρη 

της, η οδύνη της είναι τέτοια που ξεχνά το φόβο «για το τι θα πει ο κόσμος». 

Σελ. 139: «Εμετρίασεν … βίον». Το γυναικείο φύλο παρουσιάζεται άτολμο. 

Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής οι γυναίκες δεν έπρεπε να εργάζονται 

εκτός οικείας, εκτός και αν ήταν μεγάλη ανάγκη, όπως στην προκειμένη 

περίπτωση. 

Σελ. 140: «Δεσποινιώ ή Μηχαλιέσσα». Για πρώτη φορά αναφέρεται το όνομα 

της μητέρας του αφηγητή. Βλέπουμε, ωστόσο, πως σύμφωνα με τον τρόπου 

που την αποκαλούν, δεν αντιμετωπίζεται ως αυτόνομη οντότητα, αλλά 

επωνομάζεται από το μικρό όνομα του συζύγου. Δεν έχει δική της ταυτότητα. 

Αυτός ο τρόπος επονομασίας των γυναικών από το όνομα του συζύγου 

συνηθίζεται ακόμα και σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. 

σελ 147 ¨αφού κορίτσι....χαρώ¨: Οι νέες γυναίκες, όσο ήταν ανύπανδρες, 

βρίσκονταν υπό την προστασία της μητέρας και γενικά της οικογένειας και δεν 

είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε γιορτές και δημόσιες εκδηλώσεις. 

 

6. Αρχικό γεγονός: αυτό που δηλώνεται στο τέλος, ο ακούσιος φόνος από τη 

μητέρα του πρώτου της παιδιού. 

Πώς δραματοποιούνται οι συνέπειές του: Αυτό σχετίζεται με τη συμπεριφορά 

της μητέρας προς τους γιους της και με τις επιπλοκές που αυτή η συμπεριφορά 

επιφέρει στις σχέσεις τους και στον ψυχισμό τους, ιδιαίτερα στον ψυχισμό του 

Γιωργή. Άρα, περιγράφουμε αυτή τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα του 

αφηγητή, με βάση τις σημειώσεις. 

 

7. α) Η μητέρα πιστεύει πως, για κάθε συμφορά που τη βρίσκει, ο Θεός την 

τιμωρεί για την αμαρτία της. 
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Ανήκει στους ευσεβείς αλλά και αμαθείς απλοϊκούς ανθρώπους που θεωρούν 

το Θεό ως τιμωρό. Έτσι, οδηγείται στις υιοθεσίες κοριτσιών, για να εξιλεωθεί 

πρώτα απέναντι στο Θεό. Έχει την ιδέα πως, αν παιδευτεί αρκετά 

μεγαλώνοντας ξένα κορίτσια, θα εξιλεωθεί εν ζωή και έτσι θα περιοριστεί η 

μετά θάνατον τιμωρία της. 

Ταυτόχρονα, ευελπιστεί πως με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με την αυτοτιμωρία, 

θα εξευμενίσει το Θεό και ίσως έτσι αποφευχθούν νέες συμφορές. 

Βέβαια, επειδή βασανίζεται από ενοχές για την αμαρτία της, ελπίζει πως αν 

παιδευτεί ανατρέφοντας ξένα παιδιά, θα ανακουφιστεί. Αυτή όμως δεν είναι η 

πρώτη προτεραιότητά της. 

β) Ακόμα και η επαφή της με τον Πατριάρχη οδηγείται σε αδιέξοδο. Ούτε καν 

η εξομολόγησή της προς αυτόν δεν συντελεί στην απενοχοποίηση της 

ενοχοποιημένης συνείδησής της. Είναι προφανές ότι η μητέρα έχει 

αυτοπαγιδευθεί και κατά βάθος δε θέλει να λυτρωθεί. Δεν μπορεί κανένας 

εξωγενής παράγοντας να εξαλείψει την ενοχή της, αν η ίδια δε συγχωρήσει τον 

εαυτό της. 

 

Άρα: α) Η αυτοτιμωρία της μητέρας συνιστά πράξη εξιλέωσης και απέναντι 

στο Θεό και απέναντι στον εαυτό της, αν και, όπως αποδεικνύεται, είναι 

αδύνατο γι’ αυτή να εξιλεωθεί απέναντι στον εαυτό της, δεν το θέλει και δεν το 

μπορεί.  

     β)Γι’ αυτό και η συνάντησή της με τον Πατριάρχη δεν την οδηγεί σε 

απολύτρωση, δεν επαρκεί για να καθησυχάσει τη συνείδησή της και δείχνει 

πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να επιτύχει κάτι τέτοιο. Η μητέρα είναι 

εγκλωβισμένη και δεν έχει καμία διάθεση να λυτρωθεί. 

     γ) Έχει το ελαφρυντικό της ψυχοπάθειας, αλλά δεν παύει να προκαλεί στον 

αναγνώστη αρνητικά συναισθήματα η στάση απέναντι στα παιδιά της, το 

γεγονός πως δεν προσπάθησε να συνέλθει, για χάρη τους και τους προκάλεσε 

ψυχικά τραύματα. 

 

8. Αυτοβιογραφικό στοιχείο: βλέπε σημειώσεις. 

 

9. Φράση – κλειδί (μοτίβο α΄μέρους) 

α) Σελ. 126: «η ασθένεια της Αννιώς ολοέν εδεινούτο». 

Σελ. 127: «Η κατάστασις της Αννιώς έβαινεν αργά μεν και απαρατηρήτως, 

αλλ’ ολοέν επί τα χείρω». 

Σελ. 128: «Η κατάστασις της ασθενούς εδεινούτο». 

«Το παιδίον εχειροτέρευεν αδιακόπως». 

Σελ. 129: «Πλην όλα, όλα ταύτα απέβαινον ανωφελή. Η ασθένεια της πτωχής 

μας αδελφής ήτον ανίατος». 

Σελ. 132: «Απ’ εναντίας η κατάστασις ήρχισε να εμπνέη τώρα τους εσχάτους 

φόβους». 

Σελ. 137 – 138: «Διότι μόλις … βάσανά του!». 
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β) Ο αφηγητής την επαναλαμβάνει γιατί το κυρίαρχο μοτίβο του πρώτου 

μέρους του διηγήματος είναι η κατάσταση της υγείας της Αννιώς. Αφηγείται, 

λοιπόν, την εξέλιξη της κατάστασης αυτής και οι επαναλήψεις τον 

εξυπηρετούν για να συνδέσει τα γεγονότα μεταξύ τους, ώστε να επαναφέρει 

και να υπενθυμίζει στον αναγνώστη ποιο είναι το κεντρικό θέμα. Εδώ οδηγεί 

σε κορύφωση. 

Υπηρετεί, λοιπόν, και τη δομή του κειμένου. Εξάλλου, όσο επιδεινώνεται η 

κατάσταση της υγείας της Αννιώς επιτείνεται ταυτόχρονα και η παραμέληση 

των αγοριών από τη μητέρα, που αποτελεί το κεντρικό θέμα του έργου. Αυτή η 

κλιμακούμενη αδιαφορία της μητέρας προς τα παιδιά της, που γίνεται 

εντονότερη όσο χειροτερεύει η κατάσταση της κόρης της, κορυφώνεται με το 

θάνατό της και αποτελεί την αιτία παραπόνων και ενοχοποιημένου ψυχισμού 

του αφηγητή, επομένως και το κεντρικό ζήτημα του έργου του. 

 

10. για τη σκηνή της εκκλησίας και τον τραυματισμό του ψυχισμού του Γιωργή 

βλέπε σημειώσεις. 

 

11. α) Ειρωνικές αποχρώσεις στη «φωνή» του αφηγητή συναντούμε στα 

σημεία του έργου όπου θίγεται η ευπιστία του απλού λαού και η εκμετάλλευσή 

του από επιτήδειους. 

Χαρακτηριστική τέτοια σκηνή στη σελίδα 127, στη σκηνή με τον κουρέα του 

χωριού, ο οποίος αυτόκλητα επιτελεί χρέη γιατρού. Ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί γλώσσα καυστική και ειρωνική, όταν αναφέρεται στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο χωρίς καμία δικαιοδοσία και, φυσικά, χωρίς 

τις απαιτούμενες γνώσεις, παριστάνει το γιατρό, εκμεταλλευόμενος την 

απόγνωση και την ανάγκη των αμαθών χωρικών καθώς και την έλλειψη 

ειδικού γιατρού στην περιοχή. Πρόκειται για κλασική περίπτωση 

κομπογιαννίτη, η οποία στηλιτεύεται από το συγγραφέα. 

Ειρωνικό ύφος χρησιμοποιείται και για να περιγραφεί η καταφυγή της μητέρας 

σε μαγγανείες, υποκινούμενη από την απόγνωση, την αμάθεια και τη 

δεισιδαιμονία της.  

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 128 αναφέρονται και οι δεισιδαιμονίες με τις οποίες 

οι άνθρωποι επιχειρούν να ερμηνεύσουν αυτά που δεν κατανοούν βάσει της 

λογικής. «ο ασθενής … μεταμορφωμένος». Στην ίδια σελίδα, λίγο πιο κάτω, 

περιγράφονται στο ίδιο ύφος οι μαγείες στις οποίες κατέφυγε η μητέρα: 

«Πλησίον … μαγισσών». 

β) Η ειρωνεία χρησιμοποιείται από τον αφηγητή, για να στηλιτεύσει τα 

παραπάνω φαινόμενα, για να επισημάνει τη ματαιότητα των εγχειρημάτων της 

μητέρας, τα οποία, ως ώριμος αφηγητής, γνωρίζει ότι δεν απέδωσαν. Επίσης, 

επικρίνει τη διάθεση ορισμένων να εκμεταλλευτούν τον απλό κόσμο και να 

κερδοσκοπήσουν σε βάρος του. 

 

12. Η αληθοφάνεια των χαρακτήρων του διηγήματος 
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 Ο συγγραφέας επιτυγχάνει να παρουσιάσει τους χαρακτήρες του 

διηγήματος του με ιδιαίτερη αληθοφάνεια, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα 

μέσα: 

1) Χρησιμοποιεί την αφηγηματική τεχνική της μίμησης, δηλαδή το διάλογο, 

τον ευθύ λόγο, για να αποδοθούν άμεσα τα λόγια των προσώπων. 

2) Εκτός από το διάλογο, χρησιμοποιεί και την τεχνική του ελεύθερου πλάγιου 

λόγου, όταν μεταφέρει τα λόγια της μητέρας του όπως ακριβώς εκείνη τα είπε, 

χωρίς όμως να τα τοποθετεί μέσα σε εισαγωγικά. 

Με τους δύο προηγούμενους τρόπους, εκτός από αληθοφάνεια, επιτυγχάνεται 

αμεσότητα και παραστατικότητα. 

3) Τα λόγια των προσώπων όχι μόνο μεταφέρονται αυτούσια, όπως ακριβώς 

ειπώθηκαν, αλλά και στη φυσική γλώσσα των προσώπων που τα εκφέρουν. 

Έτσι, στους διαλόγους, όταν μιλάνε οι απλοί άνθρωποι της υπαίθρου, 

χρησιμοποιεί γλώσσα δημοτική και μάλιστα ιδιωματική των κατοίκων της 

Θράκης. Επίσης, όταν ο ίδιος παρουσιάζεται δραματοποιημένος, χρησιμοποιεί 

δύο ειδών γλώσσες: α) στη μικρή ηλικία που ζει στο χωριό του μιλάει δημοτική 

με θρακικό ιδίωμα, β) στην ώριμη ηλικία, που έχει πια μορφωθεί, χρησιμοποιεί 

λόγια γλώσσα, δηλαδή καθαρεύουσα. 

4) Την αληθοφάνεια υπηρετεί, επίσης, η έντονη παρουσία του 

αυτοβιογραφικού στοιχείου στο διήγημα. Τα γεγονότα μοιάζουν πιο αληθινά, 

εφόσον αντλούνται από τα βιώματα και τη ζωή του συγγραφέα και δεν 

αποτελούν επινοήματά του. 

5) Το ηθογραφικό στοιχείο και ο ρεαλισμός που αυτό εξασφαλίζει λειτουργούν 

επίσης υπέρ της αληθοφάνειας του συγκεκριμένου έργου. 

6) Τέλος, αληθοφάνεια εξασφαλίζει και η πρωτοπρόσωπη αφήγηση που 

χρησιμοποιείται, εφόσον ο αφηγητής είναι δραματοποιημένος, δηλαδή 

συμμετέχει στα δρώμενα, αποτελεί ήρωα του διηγήματός του. 

 

13. Στοιχεία θεατρικής λειτουργίας του διηγήματος 

1) Τεχνική της μίμησης (διάλογος – ελεύθερος πλάγιος λόγος). 

2) Η ύπαρξη ζωντανών χαρακτήρων που δρουν – η παρουσίαση των 

χαρακτήρων με δραματοποίηση / δραματική μέθοδος. 

3) Σκηνικό φόντο (ύπαιθρος, ηθογραφικό στοιχείο) - 

4) Δράση – κινητικότητα και εξέλιξη. εναλλαγή σκηνικών 

5) Δομικές ενότητες ανάλογες των πράξεων ενός θεατρικού έργου 

6) Ύπαρξη πολλών δρώντων προσώπων 

 

14. Αντίθεση κλειστού – ανοιχτού χώρου 

Οι εσωτερικοί χώροι αισθητοποιούν τη ασφυκτική διάθεση, το αδιέξοδο του 

ψυχισμού του αφηγητή. Πρόκειται για χώρους επιφορτισμένους με αρνητικά 

συναισθήματα. 

Οι ανοιχτοί χώροι, οι εξωτερικοί είναι αυτοί, στους οποίους βρίσκει διέξοδο 

και ανακουφίζεται ψυχικά. 
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Ο χώρος, δηλαδή, με τις εναλλαγές του αντιστοιχεί προς τις εναλλασσόμενες 

ψυχικές διαθέσεις του αφηγητή. 

 

Συγκεκριμένα: 

1) Σελ. 131 – 133: Εκκλησία – ο τόπος όπου επέρχεται η 1
η
 ρήξη με τη μητέρα 

– αντιθετικά λειτουργεί ο ανοιχτός χώρος της υπαίθρου, όπου καταφεύγει 

καταδιωκόμενος, επιδιώκοντας τη λύτρωση. 

2) Σελ. 134: Βρίσκεται στο σπίτι (εσωτερικός χώρος) – πραγματοποιείται στον 

χώρο αυτό η τελετουργία της επίκλησης της ψυχής του πατέρα και ο θάνατος 

της Αννιώς (αρνητική λειτουργία χώρου: φόβος, δέος, θρήνος – πένθος). 

3) Σελ. 142: (Θετική λειτουργία) – Σκηνή διάσωσής του σε ανοιχτό χώρο από 

τη μητέρα (στο ποτάμι). => Αποκατάσταση σχέσεων μητέρας – Γιωργή. 

4) Σελ. 147: Κλειστός είναι ο χώρος όπου λαμβάνει χώρα η εξομολόγηση της 

μητέρας προς το Γιωργή (μέσα στο σπίτι) – για 1η φορά δε λειτουργεί 

επιβαρυντικά για τον ψυχισμό του ο κλειστός χώρος. 

5) Σελ. 153: Ο κλειστός χώρος του Πατριαρχείου, όπου η μητέρα 

εξομολογείται στον Πατριάρχη, αλλά μάταια. Δεν επέρχεται λύτρωση. 

 

Παρατήρηση: 

Είναι φανερό πως δεν μπορούμε να πούμε ότι σε όλο το διήγημα ο ανοιχτός και 

ο κλειστός χώρος λειτουργούν μονοσήμαντα, με μονίμως θετική λειτουργία ο 

πρώτος και αρνητική ο δεύτερος. 

Για παράδειγμα: 

. η υιοθεσία της πρώτης κόρης είναι ευχάριστο γεγονός και συντελείται και σε 

ανοιχτό, αλλά και σε κλειστό χώρο, στην εκκλησία. 

. η εξομολόγηση της μητέρας στο Γιωργή, η οποία σηματοδοτεί την οριστική 

αποκατάσταση των σχέσεών τους και γι’ αυτό έχει θετική λειτουργία, 

συμβαίνει μέσα σε κλειστό χώρο. 

. η εξομολόγηση στον Πατριάρχη, που αποτελεί απόπειρα εξιλέωσης, έστω κι 

αν δεν επιτυγχάνεται, πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο(θετική λειτουργία 

του). Εδώ, βέβαια, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η αρνητική 

λειτουργία του κλειστού χώρου υφίσταται, εφόσον δεν επετεύχθη η άρση του 

αδιεξόδου, ο επιδιωκόμενος στόχος. 

. ο κίνδυνος πνιγμού του Γιωργή συμβαίνει σε ανοιχτό χώρο(αρνητική 

λειτουργία του ανοιχτού χώρου). Βέβαια, επειδή στην ίδια σκηνή ακολουθεί 

και η διάσωσή του από τη μητέρα, λειτουργεί, επί της ουσίας, θετικά. 

. η σύνθεση του μοιρολογιού από το γύφτο-πένθιμη σκηνή, άρα αρνητικά 

φορτισμένη- γίνεται επίσης σε ανοιχτό χώρο. 

. η λαχτάρα της μάνας, η οποία τριγυρίζει στους δρόμους και ρωτά για τον 

ξενιτεμένο Γιωργή, εκτυλίσσεται σε ανοιχτό χώρο(αρνητική λειτουργία). 

Βέβαια, επειδή αυτό αποτελεί στοιχείο που υποδηλώνει την αγάπη της γι’ 

αυτόν, εν έχει και θετική σημασιολόγηση.  
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15. Δύο επισημάνσεις – προσημάνσεις – αναφορές στην «αμαρτία» από την 

ίδια την μητέρα. 

1) Σελ. 133: Στην σκηνή της εκκλησίας – θεωρεί την αρρώστια της Αννιώς ως 

θεία δίκη, ως αποπληρωμή / τιμωρία για το αμάρτημά της. 

2) Σελ. 146: Αναφέρει την αμαρτία για 2η φορά, όταν κάνει εισαγωγή για να 

την εξομολογηθεί κατόπιν στο Γιωργή. 

 

Παρατήρηση 

 Και τις δύο φορές ο Γιωργής είναι παρών και ακούει τη μητέρα να 

αναφέρεται σε κάποια αμαρτία. Και τις δύο φορές ο Γιωργής αγνοεί το σχόλιό 

της. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η προσοχή του είναι 

αποσπασμένη και δίνει σημασία στα υπόλοιπα λόγια. Πιθανόν όμως να μη 

δίνει σημασία στη συγκεκριμένη αναφορά, γιατί, εφόσον θεωρεί τη μητέρα του 

ευλαβή κι εφόσον οι άνθρωποι τότε εξέφραζαν συχνά την πίστη ότι κάθε 

αντιξοότητα είναι θεόσταλτη, ως τιμωρία για τα αμαρτήματά τους, πιστεύει 

πως πρόκειται για κοινό τόπο, γενικό σχόλιο. 

 Η στάση του αυτή αποτελεί ένδειξη της παράλληλης πορείας που 

ακολουθούν τα πρόσωπα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Αν και διαλέγονται, 

το ένα δεν αντιλαμβάνεται τι λέει το άλλο (στοιχεία τραγικότητας). 

 

16. Ο αφηγητής στο «αμάρτημα» είναι ομοδιηγητικός, δηλαδή συμμετέχει στα 

δρώμενα, είναι ένας από τους ήρωες. Άλλες φορές ξέρει λιγότερα από άλλα 

δρώντα πρόσωπα(πχ από τη μητέρα) –εξωτερική εστίαση - ή όσα και οι 

άλλοι(πχ τα αδέρφια του), δηλαδή η εστίασή του είναι εσωτερική. 

Παντογνώστης δεν είναι ποτέ, δηλαδή μηδενική εστίαση δεν υπάρχει. 

Συγκεκριμένα παραδείγματα: 

. Ένας από τους ήρωες είναι στην αρχή του έργου, όπου δεν αποτελεί ακόμα 

κεντρικό πρόσωπο, μια και το κύριο θέμα είναι η επιδείνωση της υγείας της 

Αννιώς και κεντρικά πρόσωπα θα χαρακτηρίζαμε την Αννιώ και τη Μητέρα. Η 

εστίασή του εδώ είναι εσωτερική. 

. Όταν ζει στα ξένα, γνωρίζει ο ίδιος πως είναι καλά, αλλά η μητέρα του το 

αγνοεί. 

. Σε ορισμένα σημεία είναι βασικός συμπρωταγωνιστής(πχ σκηνή διάσωσης, 

σκηνές εξομολόγησης στον ίδιο και στον Πατριάρχη). 

Το πλεονέκτημα της εσωτερικής εστίασης είναι πως διατηρεί την αγωνία και το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη, ο οποίος, μαζί με τον αφηγητή, παρακολουθεί την 

εξέλιξη κατά βήμα. 
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Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης , «Όνειρο στο κύμα» 
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Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

Όνειρο στο κύμα 

  

Γενικά χαρακτηριστικά 

Α) ηθογραφία: κυριότερος εκπρόσωπος του ηθογραφικού διηγήματος στην Ελλάδα. Ο Π. 

στρέφεται προς την ύπαιθρο με στόχο την περιγραφή και την απεικόνιση των ηθών και των 

εθίμων του ελληνικού λαού. Η καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων γίνεται πεδίο μελέτης 

για τον Παπαδιαμάντη.  

 

Β) χριστιανική παράδοση: η στενή σχέση του Π. με την Εκκλησία ( παιδί ιερέα , πήγε στο 

Άγιο Όρος να γίνει καλόγερος , ψάλτης) περνάει στα διηγήματά του , που είναι γεμάτα 

εκκλησιαστικά χωρία, θρησκευτικά θέματα. Η γλώσσα του είναι επηρεασμένη από τη 

βυζαντινή υμνογραφία ενώ όλο το έργο του αποπνέει τη βαθιά και αγνή θρησκευτικότητα 

των απλών ανθρώπων.  

 

Γ) Γλώσσα: η γλώσσα του Π. είναι η καθαρεύουσα, το όργανο της τότε ελληνικής 

πεζογραφίας. Τη χρησιμοποιεί για την ακριβολογία της και για το πλούσιο λεξιλόγιό της. 

Όμως ο Π. δεν απομακρύνεται τελείως από τη γλώσσα του λαού του. Οι διάλογοι των απλών 

ανθρώπων αποτυπώνονται στη δημοτική  και μάλιστα στην τοπική διάλεκτο. Ενώ και  στην 

αφήγηση περνούν λέξεις δανεισμένες από τη δημοτική.  

 

Δ) Σκιάθος: Το υλικό των διηγημάτων του το παίρνει από τη ζωή του στο αγαπημένο του 

νησί. Τα παραμύθια, τις ιστορίες που άκουσε από τους μεγαλύτερους, τα  δικά του βιώματα, 

αυτά νοσταλγεί και αυτά μεταπλάθει σε αφηγηματικό υλικό.    

 

Ε) φυσιολατρεία: Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες φυσικού κάλλους, οι λυρικές 

περιγραφές φυσικών τοπίων, η αίσθηση της ελευθερίας και της ευδαιμονίας που χαρίζει η 

ελληνική φύση.  

 

Στ) ψυχογραφία: Ο Π. δεν μένει μόνο στην ηθογραφία. Αναζητά τα βαθύτερα κίνητρα στις 

πράξεις των ηρώων του, ανιχνεύει τους χαρακτήρες , παρουσιάζει γλαφυρά τους πόθους του, 

τις αδυναμίες τους , τα συναισθήματα τους.  

Ζ)Ρεαλισμός – Ρομαντισμός:   δυο αντίθετα σχεδόν ρεύματα ,στοιχεία των οποίων 

διακρίνουμε στο έργο του Π. Η πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας της υπαίθρου 

αποτελεί στόχο του και για την επίτευξή του στηρίζεται στις προσωπικές του εμπειρίες ,στη 

λαογραφία, στις ψυχογραφικές του γνώσεις αλλά και στη χρήση της γλώσσας του ίδιου του 

λαού. Απ’ την άλλη μεριά βαθιά επηρεασμένος από τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό δίνει 

πρωτεύοντα ρόλο στη φύση, προβάλλει πολλές φορές τον ανέφικτο έρωτα, νοσταλγεί το 

παρελθόν και απεχθάνεται τον πολιτισμό των πόλεων.  

 

Η) νοσταλγία για το παρελθόν- αρνητική στάση απέναντι στην εξέλιξη   

Αθεράπευτα ρομαντικός, επηρεασμένος και από τα εκκλησιαστικά διαβάσματά του( Αθ. 

Πάριος, Κολυβάδες) τίθεται αντίθετος σε κάθε ξενόφερτο στοιχείο που φοβάται ότι θα 

αλλάξει το χαρακτήρα της ζωής μας. Η ζωή στην πόλη τον πνίγει και επιθυμεί την 

επιστροφή του στο νησί.  

  

 

 

Όνειρο στο κύμα 



     Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

 
160 

Το κείμενο ανήκει στα αυτοβιογραφικά διηγήματα του Παπαδιαμάντη.  

Ο συγγραφέας δανείζεται το πρόσωπο ενός δικηγόρου για να εκφράσει τα δικά του βιώματα 

, τη δική του νοσταλγία για τον τόπο του , τη δική του δυστυχία απ’ τον αστικό τρόπο ζωής 

που  έχει αποδεχθεί. Πίσω λοιπόν από την ιστορία του δικηγόρου διακρίνουμε τον ίδιο τον 

Π. ο οποίος έζησε μέχρι τη νεότητά του στη Σκιάθο , γνώρισε εκεί τη θρησκεία, δεν 

κατάφερε να γίνει μοναχός, έφυγε για να σπουδάσει στην Αθήνα , έμεινε εκεί για 

βιοποριστικούς λόγους νοσταλγώντας την επιστροφή του στη γενέτειρά του. Δεν πρέπει 

όμως να ταυτίζουμε τα δύο πρόσωπα. Το διήγημα είναι μια μυθιστορία. Ο Π.  δε σπούδασε 

νομική, δε δούλεψε ως δικηγόρος στην Αθήνα ,αλλά μετέφραζε διηγήματα για εφημερίδες 

και περιοδικά, και ούτε βέβαια μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ύπαρξη στη ζωή του  

τού μοναχού Σισώη ή για το επεισόδιο με τη Μοσχούλα. Εξάλλου ο ίδιος ο Π. προσπαθεί να 

αποστασιοποιηθεί από την ταύτιση με τον αφηγητή «δια την αντιγραφήν Αλ. 

Παπαδιαμάντης.  

Το Όνειρο στο κύμα στηρίζεται πάνω σε μια σειρά αντιθέσεις. Βασικότερη είναι αυτή της 

αντίθεσης του «τότε» με το «τώρα». Το «τότε» συνδέεται με την εφηβεία , την ελευθερία , 

την ευτυχία, την ανεμελιά , την κυριαρχία, την αγραμματοσύνη, τη φύση , το όνειρο, ενώ το 

«τώρα» με την ωριμότητα, τη δυστυχία, την καταπίεση, την εργασία, τον περιορισμό, τα 

γράμματα, το αστικό περιβάλλον, την πραγματικότητα. Ο βοσκός και ο δικηγόρος. Πέρα 

από αυτή τη βασική αντίθεση , αντιμέτωποι έρχονται και άλλα πρόσωπα με τον ήρωα, ο 

Σισώης, ο Μόσχος, αλλά και η Μοσχούλα.  

  

1
η
 ενότητα 

Στην πρώτη ενότητα γνωρίζουμε τον πρωταγωνιστή , ο οποίος συστήνεται μόνος τους και 

απ’ την αρχή αυτοπαρουσιάζεται με δύο διαφορετικά πρόσωπα. Απ’ τη μια ο βοσκός, 

φτωχός , έφηβος, αγράμματος , ωραίος , γυμνασμένος , ζει μέσα στη φύση και προπάντων 

είναι ευτυχής. Η ευτυχία του είναι απόρροια όλων των προηγούμενων. Συνδέεται μάλιστα 

και με ένα γεγονός του καλοκαιριού- προσήμανση για το όνειρο στο κύμα , το βασικό 

επεισόδιο του διηγήματος. Απ’ την άλλη ο δικηγόρος. Ζει στην Αθήνα , εργάζεται ως 

βοηθός δικηγόρου χωρίς μεγάλη επαγγελματική και οικονομική επιτυχία, είναι 

περιορισμένος , σχεδόν δεμένος, χωρίς περιθώρια  πρωτοβουλιών , μίζερος και δυστυχής.  

Πώς έχασε την ευτυχία; Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος. Έμαθε γράμματα. Αυτά τον έκαναν 

να παρατήσει την απλή φυσική ζωή , να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον και να καταλήξει 

όμως στη μιζέρια καθώς δε μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον. Έχει 

απαξιώσει στη συνείδηση του τις σπουδές πιστεύοντας ότι τον οδηγούν στη θλιβερή 

πραγματικότητα.  

Έτσι ποθεί να υπερβεί το ασφυκτικό παρόν και βρίσκει καταφύγιο στις παιδικές αναμνήσεις 

και στα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα.  

Σισώης  Το τότε με το τώρα συνδέονται με τη ιστορία του Σισώη, τον άνθρωπο που του 

έμαθε γράμματα. Η ιστορία του Σισώη (μια εγκιβωτισμένη αφήγηση) ξενίζει και με το 

περιεχόμενό της και με την έκταση που παίρνει και με τη θέση της στην αρχή του 

διηγήματος. Η ιστορία όμως αυτή έχει λειτουργική θέση στο κείμενο. Αποτελεί μια 

παράλληλη πορεία που έρχεται σε σύγκριση με αυτή του ήρωα. Ο Σισώης ήταν μοναχός, 

εξαιτίας ενός έρωτα παράτησε τη μοναστική ζωή, έγινε δάσκαλος(ξέπεσε) , αργότερα όμως 

επέστρεψε στο δρόμο του , μετάνιωσε και γύρισε σε αυτό που του ταίριαζε. Ο ήρωάς μας 

ήταν ευτυχής ζώντας στη φύση, το ερωτικό επεισόδιο που θα γνωρίσουμε τον έκανε να 

ξεπέσει στην αστική ζωή αλλά αυτός δε μπόρεσε να γυρίσει πίσω , να λυτρωθεί όπως ο 

Σισώης. Έτσι η ιστορία του μοναχού τονίζει περισσότερο τη δυστυχία του ήρωα καθώς η 

δική του πορεία έμεινε ανολοκλήρωτη.  

Απ, την άλλη μεριά η εκμάθηση των γραμμάτων από έναν μοναχό έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στη ζωή του , αφού διαμόρφωσε τον τρόπο σκέψης και δράσης του, επηρέασε κατά πολύ την 
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ηθική συμπεριφορά του.  Ο Σισώης αποτελεί οδηγό και πρότυπο στη ζωή του αφηγητή γι’ 

αυτό και δικαιωματικά παίρνει τέτοια θέση στην αρχή της ιστορίας του.  

  

Χωρίς να το ηξεύρω: διάσταση μεταξύ βοσκού και δικηγόρου. Η διαφορά τους είναι η 

ώριμη γνώση. Ο βοσκός ζει ασυνείδητα μεν , ευτυχισμένα δε. Ο δικηγόρος μεγάλος πια 

μπορεί να καταλάβει την ευτυχία που βίωνε καθώς έχει να τη συγκρίνει με το θλιβερό του 

παρόν  

  

Η φύση: Η φύση δεν είναι μόνο το ειδυλλιακό περιβάλλον , αλλά απ’ την αρχή κιόλας παίζει 

λειτουργικό ρόλο καθώς είναι η αιτία της ομορφιάς, της δύναμης και της ευτυχίας του ήρωα.  

  

Καποδίστριας : οι ιστορικές αναφορές έχουν στόχο να κάνουν πιο πειστική την ιστορία. 

Ρεαλιστικό στοιχείο – γνωστή η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια. 

  

Εκκλησιαστικά στοιχεία : δείγματα της εμπειρίας του Παπαδιαμάντη από την ορθόδοξη 

χριστιανική ζωή( μοναχός – διάκονος – κοινόβιο Ευαγγελισμού, Ριζάρειος)  

  

Σκύλος – σχοινί: η παρομοίωση αυτή δεν είναι απλό εκφραστικό μέσο. Είναι μια 

προσήμανση για τη συνέχεια. Το σχοινί θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Το 

σχοίνιασμα το δικό του θα συσχετιστεί με το σχοίνιασμα της Μοσχούλας – κατσίκας  

  

187…   ---οριακό σημείο της ευτυχίας του  

             ---προσήμανση. Ο αναγνώστης προειδοποιείται ότι θα ακολουθήσει μια 

εξομολογητική αφήγηση που θα μας παρουσιάσει την τελευταία στιγμή ευτυχίας του 

πρωταγωνιστή.  

  

 2
η
 ενότητα  

παρελθόν- προετοιμασία του βασικού επεισοδίου- γνωριμία των άλλων προσώπων. 

Ξεκινά από μια γενική εικόνα της ζωής του γα να καταλήξει στη γνωριμία με τη Μοσχούλα. 

Βασικό στοιχείο της ζωής του είναι η επαφή με τη φύση «φυσικός άνθρωπος». Ήταν μέρος 

της φύσης «είχα μεγάλη συγγένεια με τους δύο». Η φύση του έδινε τα πάντα. Την αίσθηση 

της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της απόλυτης εξουσίας «ήτον δικόν μου- ήσαν δικά μου 

– οι λόγγοι , οι φάραγγες , αι κοιλάδες , ο αιγιαλός και τα βουνά» όλα αυτά ήταν δικά του 

και μπορούσε όποτε ήθελε να τα καρπωθεί. Κύριο χαρακτηριστικό της φυσικής ζωής η 

έλλειψη της ανθρώπινης ιδιοκτησίας. Στο  χωράφι του γεωργού , στα σταφύλια της χήρας  

είχε και αυτός τα ίδια δικαιώματα. Ο μόνος χώρος που δεν είναι δικός του είναι μια 

περιφραγμένη ιδιοκτησία. Έτσι φτάνουμε αβίαστα(πάλι με ένα αντιθετικό σχήμα) να 

γνωρίσουμε τον κύριο Μόσχο . Ο κυρ Μόσχος σε αντίθεση με το βοσκό είναι πλούσιος , 

κατέχει μεγάλη έκταση γης αλλά αυτοπαγιδεύεται στον περίκλειστο χώρο του στενεύοντας 

έτσι τα όρια της ελευθερίας του. Η αλαζονεία του πλούτου του στερεί την πλήρη ελευθερία 

που αισθάνεται ο βοσκός.  

  Ο κυρ Μόσχος συνδέεται επίσης και με την ανηψιά του , τη Μοσχούλα, εκεί που θέλει να 

καταλήξει ο αφηγητής. Η ομωνυνία μάλιστα των δύο μπορεί να δικαιολογείται από τη 

συνήθεια της εποχής, αλλά για τον Παπαδιαμάντη παίζει διαφορετικός ρόλο. Συνδέει στενά 

αυτούς του δύο και κάνει ακόμα πιο απόμακρη τη Μοσχούλα για το βοσκό αφού ανήκει σε 

έναν άλλο κόσμο και δικαιολογεί έτσι από τη μια την κρυφή επιθυμία να τη γνωρίσει( η 

έλξη του απαγορευμένου) αλλά και την αρχική ντροπή του να έρθει σε επαφή μαζί της.  

  

Πρώτη περιγραφή της Μοσχούλας.  
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Η Μοσχούλα έχει γίνει αντικείμενο της προσοχής και του θαυμασμού του βοσκού. Την έχει 

εξιδανικεύσει και έτσι δικαιολογείται και η έλξη του γι’ αυτήν και η λυρική γεμάτη σχήματα 

λόγου περιγραφή της. Είναι θερμόαιμος(μεταφορά) τα μάτια της σαν περιστέρια, σαν τη 

νύμφη του Άσματος , σα πτηνό του γιαλού ( παρομοιώσεις) , ο λαιμός της απείρως 

λευκότερος (υπερβολή) ωχρά , ρόδινη, χρυσαυγίζουσα(τριμερές ασύνδετο σχήμα, αντίθεση). 

Όλα αυτά τα σχήματα κάνουν έκδηλα τα ερωτικά αισθήματα του βοσκού, ο οποίος επειδή η 

Μ. μοιάζει απλησίαστο αγαθό προβάλλει τα συναισθήματα του στην αγαπημένη του 

κατσίκα που της δίνει το όνομα της κοπέλας. Δεύτερη ομωνυμία που θα προοικονομήσει 

την πρώτη επαφή και θα συνδέσει στο μυαλό του ήρωα τις δυο αγαπημένες του που θα 

γίνουν οι πρωταγωνίστριες του βασικού επεισοδίου του διηγήματος.  

  

Τα δύο πρώτα επεισόδια της γνωριμίας των νέων 

Πρώτο επεισόδιο. η  ομωνυμία είναι αυτή που θα φέρει τους δύο νέους σε επαφή. Ήδη ο 

αφηγητής έχει προοικονομήσει τη γνωριμία τους αφού τα μέρη που ο βοσκός φέρνει τα 

κοπάδια του τα έχει τοποθετήσει κοντά στο παράθυρο της Μοσχούλας. Ενώ όμως δίνεται η 

δυνατότητα στο βοσκό να έρθει σε επικοινωνία μαζί της , αυτός σπεύδει να την κόψει και 

μάλιστα να αποκλείσει και κάθε πιθανή συνέχεια. Δικαιολογείται ίσως από την αγωνία του 

να βρει την κατσίκα του αλλά και από την ντροπή που θα ένιωθε κάθε έφηβος μπροστά στην 

έκφραση και την αποκάλυψη των αισθημάτων του.  

Δεύτερο επεισόδιο. Το θάρρος αυτή τη φορά το παίρνει η Μοσχούλα. Έχοντας από έμμεσες 

πηγές την εικόνα του βοσκού με τη φλογέρα βρίσκει την ευκαιρία να ανοιχτεί στο νέο. Η 

πρωτοβουλία της αυτή αλλά και η προσφορά των δώρων δείχνουν πώς και η νέα 

ενδιαφερόταν για το βοσκό ή τουλάχιστον έψαχνε σύντροφο στη μοναξιά της. Έτσι ο 

βοσκός θα ξεπεράσει και αυτός τη ντροπή του και η σχέση θα προχωρήσει ένα ακόμα βήμα.  

  

Κοινωνικά ζητήματα.  

Δυο αναφορές της ενότητας αναδεικνύουν τους κοινωνικούς προβληματισμούς του 

Παπαδιαμάντη. Στην πρώτη περίπτωση ο συγγραφέας στηλιτεύει τους ανθρώπους της 

εξουσίας τους απλούς υπαλλήλους της που  εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να 

καρπώνονται τους κόπους των πολιτών. Στη δεύτερη περίπτωση ο κυρ Μόσχος γίνεται ο 

εκπρόσωπος της τάξης των πλουσίων με το απέραντο κτήμα του, τον πύργο του, προσπαθεί 

να κρατήσει μακριά του τους φτωχούς ανθρώπους του χωριού με τον περίβολό του αλλά για 

τον Παπαδιαμάντη ο περίβολος αυτός γίνεται σύμβολο της απομόνωσής του και του 

περιορισμού και της ανελευθερίας του.    

  

«μιάν ημέραν» ένδειξη επιτάχυνσης και μάλιστα «παύσης» : ο αφηγητής διαλέγει μόνο τα 

γεγονότα που τον εξυπηρετούν , διευκολύνουν στο πέρασμά του στο βασικό επεισόδιο της 

ιστορίας  

  

απώλεια Μοσχούλας: πρώτος κίνδυνος για τη Μοσχούλα : ευκαιρία συνάντησης με την 

κοπέλα  

-         προσήμανση του τραγικού τέλους της κατσίκας  

-         ένδειξη της σημασίας που έχει για το βοσκό , κάτι που θα παίξει ρόλο αργότερα 

όταν θα βρεθεί στο δίλημμα σωτηρίας ανάμεσα στην κοπέλα και την κατσίκα  

  

  3
η
 ενότητα  

τρεις περιγραφές  : γιαλός – ηλιοβασίλεμα – σπήλαιο  

οι περιγραφές αυτές έχουν ως στόχο αφ ενός να επιβραδύνουν την πλοκή , να 

καθυστερήσουν το βασικό επεισόδιο εντείνοντας την αγωνία του αναγνώστη και αφ ετέρου 

να δημιουργήσουν μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα , το περιβάλλον το κατάλληλο για να 



     Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

 
163 

εξελιχθεί έτσι το ερωτικό – ονειρικό γεγονός, που θα ακολουθήσει. Επίσης η περιγραφή του 

άντρου προοικονομεί την εμφάνιση της Μοσχούλας καθώς ο αφηγητής αναφέρεται στο 

μονοπάτι που οδηγεί στο σπίτι του κυρ- Μόσχου. Τέλος οι περιγραφές αποσκοπούν και στην 

αισθητική απόλαυση των αναγνωστών αφού είναι δείγματα της συγγραφικής τέχνης του 

Παπαδιαμάντη γεμάτες από λυρισμό και εκφραστικά στολίδια του λόγου.  

  

Πρώτη περιγραφή : γιαλός  

Μεταφορές : αγκαλίτσες, ελιγμοί, δαίδαλοι του νερού  

Προσωποποιήσεις: νερό μορμυρίζον , χορεύον  

Παρομοιώσεις : ομοιάζον με βρέφος  

  

Αυτός ο όμορφος γιαλός είναι ο πρώτος πειρασμός στον οποίο υποκύπτει ο βοσκός 

«λιμπίστηκα» «ελαχτάρησα», ο οποίος από τώρα έρχεται σε σύγκρουση με το καθήκον της 

προστασίας του κοπαδιού αλλά εξέρχεται νικητής καταδεικνύοντας την αδυναμία του 

βοσκού να του αντισταθεί.  

  

Δεύτερη περιγραφή : ηλιοβασίλεμα 

Μεταφορές: βασιλέψει  

Παρομοιώσεις: λαμπρά πορφύρα  

                          Τάπης  

Η περιγραφή αυτή διαμορφώνει την ερωτική ειδυλλιακή ατμόσφαιρα που θα παγιδέψει το 

νεαρό βοσκό  

  

Τρίτη περιγραφή : το άντρο 

Επίθετα  

Παρομοιώσεις : νύμφες  

Μεταφορά : έζωνε  

  

Πολλοί τοπικοί προσδιορισμοί : δείγμα ρεαλισμού. Προσπάθεια του Παπαδιαμάντη να 

δείξει την ακριβή θέση του βοσκού , έτσι ώστε στη συνέχεια να δικαιολογήσει τις κινήσεις 

και τους δισταγμούς του.  

  

Μπάνιο: στην αφήγηση του μπάνιου βλέπουμε για άλλη μια φορά τη σύγκρουση της 

σωματικής απόλαυσης ( γλύκα , μαγεία , έν με το κύμα) με το χρέος .Αυτή τη φορά η 

αίσθηση του χρέους και η αγάπη για την κατσίκα του θα υπερτερήσουν.  

  

Σχοινί : προσήμανση του σχοινιάσματος αλλά και προοικονομία  

  

Πλατάγιασμα: πρώτος ήχος που αλλάζει την πλοκή του μύθου. Η ήχοι παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας ( δραματική λειτουργία)  

  

Σατυρίσκος του βουνού: ο ήρωας συναισθάνεται τη ενοχή του και την ομολογεί. 

Καταλαβαίνει ότι εύκολα θα κατηγορηθεί για κρυφές ερωτικές επιθυμίες. Εξάλλου ο ίδιος 

λέει ότι παρακολουθούσε τη Μοσχούλα και ήξερε τις συνήθειές της. Η έκφραση 

«σατυρίσκος» είναι μια προσπάθεια απενοχοποίησης αφού επιχειρεί να μικρύνει το έγκλημά 

του(υποκοριστικό) και να διώξει κάθε υποψία εσκεμμένης ενέργειας. Βέβαια αυτά δεν τον 

αποτρέπουν από το να ανέβει στο βράχο και να δει γυμνή τη Μοσχούλα.  

  

4
η
 ενότητα :  τα διλήμματα του βοσκού  
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το βοσκόπουλο βλέπει μέσα σε ένα ονειρικό τοπίο την αναδυόμενη Μοσχούλα(παρομοίωση 

: ως ποταμός από μαργαρίτες), τραβά την προσοχή του και σχηματοποιεί τον πειρασμό που 

πρέπει να αποφύγει.  

Πρώτη σκέψη : να φύγει    Απορρίπτεται : η Μοσχούλα εξαιτίας της θέσης των θα τον 

έβλεπε και θα τον κατηγορούσε για αθέμιτους ανήθικους σκοπούς  

  

Δεύτερη σκέψη : να φωνάξει  Απορρίπτεται : δεν ήξερε να συμπεριφερθεί κόσμια ( 

αγροίκος)  

  

Τρίτη σκέψη : να μείνει     Απορρίπτεται: ο Σισώης τον είχε συμβουλέψει να αποφεύγει τον 

γυναικείο πειρασμό. Εμφανίζεται πάλι ο Σισώης ο οποίος έχει διαμορφώσει τους ηθικούς 

κανόνες της ζωής του βοσκού και δικαιολογεί την απόρριψη της πιο απλής λύσης  

  

Τέταρτη σκέψη : να πέσει στη θάλασσα  Απορρίπτεται : μεγάλος κόπος ο γύρος του βράχου 

ενώ η ασφάλεια του κοπαδιού θα ετίθετο σε κίνδυνο  

  

Ο βοσκός βρίσκεται ανάμεσα σε τρία προβλήματα, να διαφυλάξει την υπόληψή του, να 

αποφύγει τον πειρασμό και να φροντίσει το κοπάδι του. Θα μπορούσε να φύγει, αλλά έτσι 

θα διακινδύνευε το ήθος και το κοπάδι του. Θα μπορούσε να μείνει, να μην εκτεθεί και να 

γλιτώσει το κοπάδι του αλλά έτσι δε θα απέφευγε τον πειρασμό. 

Αποφασίζει τελικά να περιμένει μέχρι να τελειώσει η Μοσχούλα. Εξάλλου έχει 

δικαιολογήσει τον εαυτό του , αφού συνειδητά δεν έκανε κανένα ηθικό παράπτωμα «ήμην 

εν συνειδήσει αθώος» . Όμως, ο πειρασμός – η περιέργεια δεν τον αφήνει. Θα εκτεθεί στον 

πειρασμό.  

    

Ήτον απόλαυσιν…… η ναυς των ονείρων» : το όνειρο 

Ο βοσκός έκθαμβος ζει εκείνη τη στιγμή το όνειρό του. Η περιγραφή γίνεται από πάνω προς 

τα κάτω. Από τα μαλλιά φτάνει στους κόλπους της.  Πέρα από την όραση ο βοσκός 

επιστρατεύει και τη διαίσθηση. Μαντεύει μέρη του σώματος της κοπέλας που βρίσκονται 

μέσα στο νερό. Ο θαυμασμός του για την κοπέλα καταλήγει σε έκσταση , σε μαγεία και 

μαγεμένος πια αφήνεται στην πλάνη του πειρασμού του. Η περιγραφή δε θα μπορούσε να 

μην ακολουθήσει την έκσταση του ήρωα. Είναι και αυτή γεμάτη στολίδια ,πληθωρική, 

χειμαρρώδης. Ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί κάθε εκφραστικό μέσο που έχει στη 

λογοτεχνική φαρέτρα του.    

  

πλήθος επιθέτων : χρυσίζουσα , αμαυρά , τορνευτούς , λευκάς  

 Τριμερή σχήματα : απόλαυσις, όνειρο , θαύμα / πνοή ίνδαλμα , όνειρο / νηρηίς, νύμφη , 

σειρήν  

 Κλιμάκωση: πνοή ίνδαλμα , όνειρο  

 Μεταφορές : βραχίονας τορνευτούς / χρυσίζουσαν κόμην / κόλποι γλαφυροί/ ναυς των 

ονείρων  

  Παρομοίωση: ως γάλα / ως ναυς μαγική  

  Χιαστί:                αμαυράν           κόμην  

                             Τράχηλον          εύγραμμον  

                             Λευκάς              ωμοπλάτας  

                             Βραχίονας          τορνευτούς  

   Οξύμωρο : αμαυράν κι όμως χρυσίζουσαν  

  

«Ούτε μου ήλθε τότε η ιδέα….πλέον τα επίγεια» η επίδραση του ονείρου στο βοσκό είναι 

καταλυτική. Μένει έκθαμβος. Βρίσκεται σε έκσταση. Απογειώνεται από την 
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πραγματικότητα. Ξεχνάει τους δισταγμούς του , τα διλήμματά του, τη δύσκολη θέση του. 

Μόνο απολαμβάνει. Έτσι δικαιολογεί και στον εαυτό του το ότι δεν άρπαξε την ευκαιρία  

τώρα που η Μοσχούλα κοιτούσε προς την άλλη πλευρά να φύγει και να μην τον αντιληφθεί.  

  

5
η
 ενότητα : επιστροφή στην πραγματικότητα     

«δεν δύναμαι να είπω» ο δικηγόρος ξεχωρίζει τις σκέψεις του από αυτές του βοσκού 

νιώθοντας ντροπή για τους πονηρούς λογισμούς του. Προσπαθεί να απενοχοποιηθεί 

λέγοντας πως δε σκέφτηκε τον κίνδυνο της Μοσχούλας αλλά και μόνο η αναφορά 

αποδεικνύει τις ένοχες σκέψεις του. Απ’ την άλλη μεριά οι σκέψεις αυτές του βοσκού που 

προσπαθεί να αποποιηθεί αποτελούν και προσήμανση του γεγονότος που θα ζήσουμε σε 

λίγο με τον απειλούμενο πνιγμό της Μοσχούλας.  

  

«Ήρχισεν αίφνης να βελάζει» ο δεύτερος ήχος που παίζει δραματικό ρόλο στο διήγημα. Το 

βέλασμα της κατσίκας επαναφέρει το βοσκό από το όνειρο στην πραγματικότητα. Είναι ο 

εξωτερικός παράγοντας που κινεί την πλοκή του μύθου καθώς θα αναγκάσει το βοσκό πάνω 

στην αμηχανία του και στην επιθυμία του να σώσει το αγαπημένο του ζώο να βγει από την 

κρυψώνα του και να γίνει φανερός στη Μοσχούλα – κόρη.  

Η ομωνυμία κόρης - κατσίκας  που έδωσε την ευκαιρία στην αρχή να συναντηθούν για 

πρώτη φορά οι δύο νέοι τώρα παίζει έναν ακόμα δραματικό ρόλο. Γίνονται οι δύο πόλοι 

(κόρη και κατσίκα) στο δίλημμα του νεαρού βοσκού. Να σώσει την κατσίκα του ή να σώσει 

τη σχέση του με τη κόρη που θα βρεθεί σε κίνδυνο αν ανακαλυφθεί; Και αργότερα να σώσει 

τη Μοσχούλα ή την κόρη που θα κινδυνεύσει;    

«δεν εσκέφθην αν ήτον φόβος να με ιδή» ο βοσκός μέσα στην αμηχανία του και 

κυριευμένος από τον φόβο του σχοινιάσματος της κατσίκας του (προσήμανση) σηκώνεται 

από την κρυψώνα του για να γίνει έτσι αντιληπτός από την κόρη.  

  

6
η
 ενότητα : η διάσωση  

«άφηκε μισοπνιγμένην κραυγή φόβου» νέος ήχος που φέρνει τον βοσκό σε νέο δίλημμα. «να 

τρέξω» ή να «ριφθώ»;  

  

«μια βάρκα εφάνη» από το δίλημμά του γλιτώνει πάλι από έναν εξωτερικό παράγοντα. 

Αυτή τη φορά είναι μια βάρκα. Ένα ξένο στοιχείο μέχρι αυτή τη στιγμή στην πλοκή γι’ αυτό 

και ο Παπαδιαμάντης νιώθει την ανάγκη να το δικαιολογήσει « συγκυρίαν όχι παράδοξον». 

Η βάρκα αυτή αντί να δώσει θάρρος στη Μοσχούλα της επιτείνει το φόβο. Δεν πρέπει να 

μας παραξενεύει μια τέτοια αντίδραση. Η νεαρή κοπέλα νομίζει ότι έκανε μπάνιο μόνη της. 

Ξαφνικά ανακαλύπτει την παρουσία ενός ξένου που την παρακολουθεί και την επόμενη 

στιγμή βλέπει κάποιους άλλους με μια βάρκα να την πλησιάζουν. Είναι φυσιολογικό να 

τρομάξει αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι πρόκειται για μια περιορισμένη κοπέλα χωρίς 

πολλές συναναστροφές.  

Η δεύτερη κραυγή της σπρώχνει το βοσκό να πέσει στη θάλασσα για να σώσει την κοπέλα 

των ονείρων του.  

  

Η διάσωση 

Η περιγραφή της διάσωσης από τον ίδιο τον ήρωα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας  

κινηματογραφικής – επικής προσπάθειας.  

Η προσπάθειύ του χαρακτηρίζεται από ταχύτατες κινήσεις ( πάραυτα –με τρία στιβαρά 

πηδήματα εντός ολίγων λεπτών- εγκαίρως) και από υπερβολική δύναμη ( αι δυνάμεις μου 

επολλαπλασιάζοντο θαυμασίως). Η αγωνία του βοσκού για το αν θα προλάβει ζωντανή τη 

Μοσχούλα είναι έκδηλη.(ως μνήμα υγρόν- εγγύτερον του θανάτου- δεν παρείχε σημεία ζωής 

– ήθελε τη ζωή της – ω ας έζη). Η ανακούφισή του επίσης και αυτή ολοφάνερη. (δόξα τω 
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θεώ – ποτέ δε θα εζήτουν αμοιβή). Μα πάνω απ’ όλα αυτό που του μένει από την 

προσπάθεια του είναι η ευτυχία που ένιωσε από την επαφή του σώματός του με αυτό της 

Μοσχούλας. Το αγκάλιασμα αυτό δεν ήταν μια απλή σαρκική επαφή. Ήταν η μόνη 

ευτυχισμένη στιγμή της ανώφελούς ζωής του. Ήταν η μεταφορά του ονείρου στην 

πραγματικότητα. Ο βοσκός κατάφερε να ζήσει το όνειρό του. 

  

«Επί πόσον ---το ίδιον όνειρόν του.» ο δικηγόρος πια κάνει την αποτίμηση αυτής της 

στιγμής του παρελθόντος. Χρόνια μετά και έχοντας ως σύγκριση τις άλλες σαρκικές επαφές 

που έζησε , οι οποίες δεν είχαν κανένα συναισθηματικό δέσιμο, δεν ήταν αληθινές, θεωρεί 

την επαφή με τη Μοσχούλα ως την ευτυχέστερη στιγμή της ζωής του. Για άλλη μια φορά οι 

άσχημες εμπειρίες του παρόντος στρέφουν τον ήρωα στο παρελθόν , το οποίο το 

εξιδανικεύει και το ντύνει με το πέπλο του ονείρου και του άπιαστου.  

  

7
η
 ενότητα:  επίλογος         

ο επίλογος δεν έχει αφηγηματικό χαρακτήρα αλλά ο ήρωας επιστρέφοντας στο παρόν κάνει 

έναν απολογισμό της ζωής του , αναζητά και καταδεικνύει τις αιτίες της δυστυχίας του και 

βέβαια κλείνει όλα τα θέματα που έχουν μείνει ανοιχτά στην  ιστορία του.  

  

« η Μοσχούλα έζησε» η κοπέλα πληροφορούμαστε ότι επέζησε. Η έκπληξή μας όμως 

βρίσκεται στον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τον ήρωα. Η Μοσχούλα δεν είναι πια η 

ονειρώδης ύπαρξη, η μοναδική στη ζωή του αλλά μια  ασήμαντη γυναίκα , κοινή σαν όλες 

της άλλες κουβαλώντας μάλιστα και το προπατορικό αμάρτημα που κουβαλούν όλες οι 

θυγατέρες της Εύας. Η αντίθεση αυτή καταδεικνύει ξεκάθαρα και την αντίθεση του τότε με 

το τώρα στη ζωή του δικηγόρου. Το παρελθόν του , η ζωή στη φύση , η ευτυχία και η 

αθωότητα ήταν το περιβάλλον στο οποίο η Μοσχούλα μπορούσε να πάρει ονειρικές 

διαστάσεις. Το παρόν, η πόλη, η μιζέρια του δεν χωρούν όνειρα, αλλά καθετί το 

περιβάλλουν με τη δυστυχία τους . Έσι και η Μοσχούλα του παρόντος είναι και αυτή ένα 

θλιβερό δείγμα της ωριμότητας , του συμβιβασμού που επιβάλλει, του αποπνικτικού 

κοσμικού περιβάλλοντος το οποίο αποστρέφεται ο αφηγητής.  

  

 «μετρίως ελυπήθην» αν η κοπέλα σώθηκε , η κατσίκα δεν τα κατάφερε , αλλά όπως ήδη 

είχε προσημανθεί σχοινιάσθηκε. Το παράξενο είναι ότι ο βοσκός και για αυτήν την 

πολυαγαπημένη του κατσίκα δε νιώθει καμία λύπη. Βέβαια τα λόγια του αφήνουν να 

εννοηθεί κάποια συμπόνια για το χαμό του ζώου αλλά ο θάνατός του αντισταθμίζεται αφού 

η παραμέληση της κατσίκας του έδωσε την ευκαιρία να απολαύσει το άπιαστο όνειρό του. 

Απ’ την άλλη μεριά το ενδιαφέρον τώρα του δικηγόρου μας επικεντρώνεται στην παρούσα 

κατάστασή του , όπου τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει είναι μεγαλύτερα και πιο 

θλιβερά από το θάνατο της κατσίκας του.  

  

«Κι, εγώ» ο  τρίτος πόλος , ο τρίτος ήρωας του διηγήματος. Μαθαίνουμε και τη δική του 

κατάληξη που βέβαια μας είναι γνωστή από τον πρόλογο. Εδώ όμως ο αφηγητής προχωρά 

σε μια πιο αναλυτική περιγραφή των αιτιών που τον οδήγησαν στη σημερινή του μιζέρια.  

1)      πρώτα απ’ όλα έμαθε γράμματα και έγινε δικηγόρος. Ο ίδιος ο ήρωας 

αντιμετωπίζει ειρωνικά τη μόρφωσή του. Πήγε σε δύο ιερατικές  σχολές και έγινε 

«όπως ήτον επόμενον» δικηγόρος!. Η κοσμική του μόρφωση όμως δε του 

εξασφάλισε τη σωτηρία της ψυχής του. Τα λίγα γράμματα αναγνωρίζει τώρα πια ότι 

θα του ήταν αρκετά.  

2)      Η έξοδός του από το μοναστήρι , η κοσμική ζωή γεμάτη πειρασμούς , το 

επάγγελμά του τον απομάκρυναν και αυτά από τη λύτρωση , την αγνότητα , τον 
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αυθορμητισμό της φυσικής ζωής και τον οδήγησαν στον ασφυκτικό κόσμο της 

πόλης.  

3)     Το όνειρο. Ο αφηγητής αναρωτιέται μήπως το όνειρο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

απόφασή του να μην ακολουθήσει τη μοναστική ζωή. Μήπως οι τύψεις του επειδή 

παρασύρθηκε από τον πειρασμό , η αδυναμία αντίστασης μπροστά στην απόλαυση 

της σάρκας, ήταν αυτά που τον έκαναν να απαρνηθεί τη ζωή  του ιερέα και μάλιστα 

του μοναχού. Οι ενοχές του λοιπόν τον έπεισαν ότι δεν ήταν άξιος για το ιερατικό 

αξίωμα και τον στρέφουν μακριά από τη θρησκευτική ζωή. Όμως, τώρα πια , ο 

δικηγόρος αναγνωρίζει ότι η αδυναμία μπροστά στον πειρασμό θα έπρεπε να τον 

είχαν οδηγήσει στην απόφαση να ακολουθήσει το μοναχισμό. Εκεί θα έβρισκε τη 

συγχώρεση , με την άσκηση και την προσευχή θα έφτανε στη μετάνοια και βέβαια θα 

κρατιόταν μακριά από το γυναικείο πειρασμό. Αλίμονο , όμως, τώρα ( φευ) δεν 

υπάρχει τέτοια διέξοδος.  

 

Από τις παραπάνω σκέψεις καταλαβαίνουμε ότι ο αφηγητής έχει συνδέσει την ευτυχία 

με τη σωτηρία της ψυχής μέσω της θρησκείας και της αφιέρωσης του ανθρώπου στο θεό. 

Η ευτυχία γι’ αυτόν έχει μόνο πνευματικό περιεχόμενο αλλά είναι και τόσο μακρινή 

σχεδόν άφταστη καθώς δε βρίσκεται στην καθημερινή ζωή μας αλλά έχει μόνο 

υπερβατικό χαρακτήρα.  

  

Σχοινί : το σχοινί στο διήγημα παίρνει διαστάσεις συμβόλου. Συμβολίζει την 

αποπνικτική ζωή του αφηγητή , τον περιορισμό του από τη δουλειά του, τη στενοχωρία 

της πόλης αλλά και το δέσιμό του με αυτή την πραγματικότητα από τη οποία δε μπορεί 

να ξεφύγει. Το σχοίνιασμα αυτό του φέρνει στο νου το σχοίνιασμα της κατσίκας του και 

το δέσιμο του σκύλου της παραβολής στης αυλή του αφέντη του και αναλογίζεται μήπως  

όλα αυτά δεν ήταν τυχαία αλλά αποτέλεσαν γι’ αυτόν ένα σχοίνισμα κληρονομιάς. 

Καταδεικνύουν δηλαδή το δικό του μερίδιο στη ζωή, στο οποίο είναι εγκλωβισμένος, 

δεμένος, ανίκανος να ξαναβρεί την ευτυχία του.  

   

«Ας ήμην ακόμη βοσκός εις τα όρη» ( σχήμα κύκλου: το διήγημα τελειώνει με τον ίδιο 

τρόπο που άρχισε) η ευχή έρχεται μετά από όλα τα προηγούμενα ως φυσική κατάληξη. 

Πέρα από τη νοσταλγία που εκφράζει για την προηγούμενη ζωή του , την πίκρα και την 

απογοήτευσή του που τον έχει γεμίσει το παρόν, δείχνει ξεκάθαρα και τη συναίσθηση 

της αδυναμίας του να γνωρίσει πάλι την ευτυχία. Ο ήρωας ξέρει ότι δε θα μπορέσει πάλι 

να γυρίσει πίσω, η ευχή του θα μείνει ανεκπλήρωτη.   

 

«Δια την αντιγραφήν” ο Παπαδιαμάντης βεβαιώνει ότι μετέφερε τα γεγονότα αυτούσια 

, ως απλός αντιγραφέας , και βάζει απλώς την υπογραφή του. Γνωρίζοντας το βίο του 

Παπαδιαμάντη, ο οποίος έχει αρκετά κοινά στοιχεία με αυτό του δικηγόρου του 

διηγήματος καταλαβαίνουμε την προσπάθεια του συγγραφέα να αποστασιοποιηθεί από 

τον ήρωα του. Δεν θέλει να ταυτιστεί μαζί του , δε θέλει τα γεγονότα που εξιστορεί να 

θεωρηθούν αυτοβιογραφικά. Και απ’ την άλλη θέλει να προστατεύσει τον ήρωα του, να 

τον αντιμετωπίσουμε ως ξεχωριστή προσωπικότητα και όχι ως προσωπείο του.  

 

Βέβαια η προσπάθεια του δε μπορούμε να τη θεωρήσουμε επιτυχημένη. Γίνεται 

κατανοητό ότι πίσω από το δικηγόρο κρύβεται ο Παπαδιαμάντης. Ο δικηγόρος είναι το 

προσωπείο το οποίο χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να εκφράσει τα δικά του 

συναισθήματα, τις δικές του σκέψεις , να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της δικής 

του ζωής.  
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Τεχνική κειμένου  

Αφηγητής – εστίαση  

Η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη – ομοδιηγητική. Ο αφηγητής συμμετέχει στην ιστορία 

είναι δραματοποιημένος και η εστίαση του είναι εσωτερική. Υπάρχει όμως μια ιδιοτυπία 

στο διήγημα. Ο αφηγητής είναι ένας αλλά έχει δύο φωνές. Υπάρχει η φωνή του παρόντος 

– του δικηγόρου- της εξιστόρησης ενός γεγονότος και η φωνή του παρελθόντος – του 

βοσκού – της «ζωντανής» δράσης. Έτσι πολλές φορές οι γνώσεις του δικηγόρου είναι 

διαφορετικές απ’ αυτές του βοσκού. Ο δικηγόρος γνωρίζει πράγματα και συναισθήματα 

που  τότε ο βοσκός δε μπορούσε να τα καταλάβει και τα φανερώνει όταν κάνει τον 

απολογισμό της ζωής του « χωρίς να το ηξεύρω , ήμην ευτυχής» «δεν δύναμαι να είπω αν 

μου ήλθον πονηροί και συνάμα παιδικοί ανόητοι λογισμοί». Όταν όμως έχουμε την 

εξιστόρηση του βασικού επεισοδίου- το όνειρο- τότε ακούμε τη φωνή του βοσκού. «ω 

αυτό δεν το είχα προβλέψει» «ω ας έζη και ας ήτον ευτυχής»  

  

Η ιδιοτυπία αυτή βοηθά και στο να καταδειχτεί η διαφορά μεταξύ του βοσκού με το 

δικηγόρο και βέβαια των βίων που αυτοί αντιπροσωπεύουν,  αλλά κυρίως στο να 

παρακολουθήσουν οι θεατές το βασικό επεισόδιο με την ίδια αγωνία που το έζησε και ο 

ήρωας χωρίς να ξέρουν την κατάληξη, ούτε να την υποψιάζονται από τη στάση του 

αφηγητή.   

  

 

 

 

Αφηγηματικοί χρόνοι  

  

σειρά  

Αναδρομές : όλο το διήγημα είναι μια αναδρομική αφήγηση «η τελευταία χρονιά που 

ήμην φυσικός άνθρωπος ήτον το θέρος εκείνο  

του έτους 187…»   

επιπλέον αναδρομικές αφηγήσεις είναι η ιστορία του πάτερ- Σισώη στην αρχή και η 

ιστορία  με τον κλέφτη της Μοσχούλας σελ 170  

προδρομικές αφηγήσεις μπορούν να θεωρηθούν οι προσημάνσεις του κειμένου ( το 

σχοίνιασμα της Μοσχούλας σελ 175 – ο πνιγμός της Μοσχούλας σελ 174)   

  

διάρκεια  

τα γεγονότα της αφήγησης καλύπτουν μια περίοδο πάνω από δώδεκα χρόνια. Το 

καλοκαίρι ο ήρωας ήταν 18 χρονών και τώρα που μας εξιστορεί τα γεγονότα είναι πάνω 

από 30 χρονών « εξήλθα τριακοντούτης» άρα λοιπόν η αφήγηση διακρίνεται γενικά από 

επιτάχυνση. Χρησιμοποιείται τόσο η παύση. Από τη μια μέρα περνάμε σε μια άλλη χωρίς 

να αναφέρονται τα ενδιάμεσα γεγονότα. Αλλά και η περίληψη. Τα γεγονότα μεταξύ του 

18
ου

 έτους και του 30
ου

 εξιστορούνται περιληπτικά.  

Πέρα από τη γενική επιτάχυνση υπάρχουν στο διήγημα και σκηνές επιβράδυνσης. Αυτές 

είναι οι περιγραφές( του γιαλού – του άντρου) και οι ψυχογραφικές αναλύσεις του ήρωα 

πριν από κάθε ενέργειά 
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ΠΠοοιιήήμμαατταα  γγιιαα  ττηηνν  πποοίίηησσηη  

 

Κ.Π. Καβάφης , «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου 

ποιητού εν Κομμαγηνή · 595 μ.Χ.» 
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Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου Ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῆ· 595 μ.Χ.(Ερμηνεία) 
 

Ποίημα ιστορικοφανές: Έχουμε προβολή ενός ποιητικού υποκειμένου (σε άλλα ποιήματα 

και περισσοτέρων) μέσα σε άμεσα ή έμμεσα δηλωμένο ιστορικό πλαίσιο, χρονικό ή τοπικό, 

το οποίο χρησιμεύει συνήθως ως φόντο του φανταστικού επεισοδίου που σκηνοθετείται στο 

ποίημα. 

 

Πραγματεύεται το θέμα της ποίησης ως νηπενθούς φαρμάκου. Εδώ το ιστορικό θέμα γίνεται 

αφορμή φιλοσοφικού στοχασμού, γι’ αυτό και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και 

ψευδοϊστορικό. 

 

Γράφτηκε πιθανώς τον Αύγουστο του 1918 και πρωτοκυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1921. 

Χωρίζεται σε δύο άνισα μέρη (στ. 1 – 6 και 7 – 9). Οι στ. 2 & 7 και 4 & 8 

επαναλαμβάνονται ολικώς ή μερικώς.  

 

Τίτλος: Η Κομμαγηνή, άλλοτε (164 π.Χ – 72 μ.Χ.) ανεξάρτητο κρατίδιο στα 

βορειοανατολικά της Συρίας, ήταν ως το 638 –οπότε καταλήφθηκε από τους Άραβες- τμήμα 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η χρονολογία του τίτλου τοποθετεί το μονόλογο του 

Ιάσωνος 53 χρόνια μετά το διαγούμισμα της Κομμαγηνής από το Χοσρόη Α’ της Περσίας, 

και τέσσερα χρόνια μετά τη συνθήκη ειρήνης του βυζαντινού αυτοκράτορα Μαυρικίου με το 

Χοσρόη Β’. 

 

Το ποίημα πρωτογράφτηκε με τον τίτλο «Μαχαίρι». Ο πρώτος τίτλος υπογράμμιζε τη φρίκη 

των γηρατειών, άφηνε όμως ξεγυμνωμένη την προσωπική πληγή του ποιητή. Γι’ αυτό ο 

Καβάφης σπεύδει να χρεώσει τη μελαγχολία και την οδύνη στο φανταστικό ποιητή Ιάσονα 

Κλεάνδρου. Είναι ένας δυσανάλογα μεγάλος τίτλος με προσεκτικά τοποθετημένη στίξη, 

ώστε να προβάλλει τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται, που υποστηρίζει και συμπληρώνει 

ποικιλοτρόπως το ποίημα· ορίζει το ιστορικό πλαίσιο και τον αφηγητή και δίνει έτσι 

διαχρονική ισχύ στα λεγόμενά του. Είναι ένας στίχος που θα μπορούσε να πάρει τη θέση του 

μέσα στο ποίημα. Είναι ένας από τους εκτενέστερους τίτλους ποιημάτων που έγραψε ποτέ ο 

Καβάφης. Όχι χωρίς λόγο, γιατί το ιστορικό άλλοθι αυτού του εσωτερικού μονολόγου 

περιορίζεται στον τίτλο, και έτσι η ταύτιση των δυο ποιητών γίνεται σχεδόν αναπόφευκτη. 

Το ποίημα κάλλιστα θα μπορούσε να επιγράφεται «Μελαγχολία του Κωνσταντίνου Καβάφη 

/ ποιητού εν Αλεξανδρεία·1921 μ.Χ.». Ο Καβάφης, λοιπόν, κάνει χρήση ενός ποιητικού 

προσωπείου και ταυτίζεται με τον Ιάσονα Κλεάνδρου. 

 

* Η λέξη μελαγχολία ανταποκρίνεται στην ψυχική κατάσταση του ποιητή. 

* Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ: το πρόσωπο είναι φανταστικό, προσωπείο του 

ποιητή, στο οποίο προβάλλει τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς του. Η ταύτιση 

ενισχύεται κι από το γεγονός ότι ο ποιητής υποδύεται έναν ποιητή. Ενισχύεται κι από το 

γεγονός ότι το 1918 ο Καβάφης ήταν 55 χρονών, στην ηλικία που ξεκινά η γήρανση του 

ανδρικού σώματος. 

* ἐν Κομμαγηνῆ: Είναι ένα ανύπαρκτο πλέον κρατίδιο που συμβολίζει τη φθορά που 

έρχεται με το χρόνο. 

* 595 μ.Χ.: το έτος είναι τυχαίο και υποδηλώνει ότι η θλίψη για τη γήρανση του σώματος 

και της μορφής, αλλά και η θεραπευτική δύναμη της ποίησης, είναι διαχρονική. 

Ο ποιητής θα μπορούσε να εξομολογηθεί άμεσα την άσχημη ψυχολογική του κατάσταση και 

να παραλείψει το ιστορικό άλλοθι καθώς και το φανταστικό πρόσωπο, βάζοντας τον τίτλο 

«Μελαγχολία ποιητού». Δεν το κάνει όμως γιατί α) θέλει να αποστασιοποιηθεί από το δικό 

http://siamantoura.blogspot.gr/2010/10/595.html
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του πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει πιο αντικειμενικά β) θέλει να κάνει πιο πειστική τη 

θέση του παρουσιάζοντας το πρόβλημά του πιο συγκεκριμένο κι αληθινό. γ) θέλει να 

αποκτήσει διαχρονικότητα το πρόβλημα της γήρανσης του σώματος και η θεραπευτική 

δύναμη της ποίησης. 

 

Α΄ μέρος (στ. 1 – 6) (το πρόβλημα και οι ελπίδες του Ιάσονα σχετικά με τη σωτηρία του) 

Στ. 1 – 3: δίνεται η ψυχολογική κατάσταση του αφηγητή-ποιητή, η αιτία της «μελαγχολίας» 

του τίτλου: η φθορά που φέρνει στο σώμα το πέρασμα του χρόνου. Στον πρώτο στίχο έχουμε 

το μοτίβο των γηρατειών που τοποθετούνται στο σώμα (κορμί) και τη μορφή (πρόσωπο) του 

ποιητή. Στο δεύτερο στίχο υπάρχει η λέξη πληγή, που επαναλαμβάνεται άλλες δυο φορές σε 

καίρια σημεία του ποιήματος, ίσως γιατί είναι η χαρακτηριστικότερη μορφή φθοράς στο 

ανθρώπινο σώμα. Το φριχτό μαχαίρι είναι βέβαια ο χρόνος. Στον τρίτο στίχο διαφαίνεται η 

αδυναμία του ποιητή να παρηγορηθεί ή να υπομείνει, να συμφιλιωθεί με το χρόνο και τα 

αποτελέσματά του. 

 

Στ. 4 – 6: αναζητά παρηγοριά, γιατρειά στην Τέχνη της Ποίησης (όχι τυχαία η χρήση των 

κεφαλαίων). Για τα μαγικά φάρμακα της ποίησης που κατευνάζουν τον πόνο εκλιπαρεί ο 

ποιητής. Η ποίηση σβήνει τον πόνο, νικά τη φθορά, συμπληρώνει το βίο (τον ευεργετικό της 

ρόλο βλέπουμε στον Καισαρίωνα) με τη μαγική δύναμη της Φαντασίας που συλλαμβάνει 

και με τη μαγική λειτουργία του Λόγου, της γλώσσας, που πραγματοποιεί τη σύλληψη. Η 

ποίηση φάρμακο νηπενθές ( «Νηπενθή» ονομάζεται και η δεύτερη ποιητική συλλογή του Κ. 

Καρυωτάκη-1921). Οι λέξεις κάπως και δοκιμές αναιρούν τη λύση παρουσιάζοντας την 

πρόσκαιρη και περιστασιακή. Εξάλλου οι λέξεις φάρμακα και νάρκης υποβάλλουν άμεσα 

στον αναγνώστη την εντύπωση της πρόσκαιρης, της μη οριστικής θεραπείας. Η ποιητική 

πράξη λειτουργεί σαν ναρκωτικό. 

 

Β’ μέρος (στ. 7 – 9) (η τελική επίκλησή του προς την ποίηση) 

Από το προηγούμενο τμήμα φάνηκε πως η ποίηση γιατρεύει τον πόνο, αλλά όχι απόλυτα 

(κάπως, δοκιμές). Ο ποιητής κλείνει το ποίημα επαναλαμβάνοντας με άλλα λόγια αυτή τη 

διαπίστωση: η ποίηση δεν επουλώνει την πληγή, αλλά ανακουφίζει από τον πόνο (να μη 

νοιώθεται η πληγή) που προκαλεί η πληγή από το μαχαίρι μόνο για λίγο. Δεν μπορεί να 

σβήσει τα σημάδια του χρόνου από το σώμα του. Ο ποιητής δεν έχει αυταπάτες και γνωρίζει 

πως το κακό της φύσης είναι αναπότρεπτο και αθεράπευτο. Γι’ αυτό ζητεί ένα φάρμακο 

παυσίπονο ( κάπως, νάρκης του άλγους δοκιμές, για λίγο, να μη νοιώθεται η πληγή). 

 

Αυτοαναφορικός χαρακτήρας (ποίημα για την ποίηση) 

Στο ποίημα αυτό ο Καβάφης εκθέτει την άποψη του για τη δύναμη της ποίησης, για τη 

λειτουργία της ως νηπενθούς φαρμάκου, αφού με φαντασία και λόγο υπερβαίνει την 

καθημερινότητα και πλάθει μορφές του κάλλους. Με λίγα λόγια, Η Μελαγχολία … είναι η 

θεωρία του Καβάφη για τη δύναμη της ποίησης, ενώ ο Καισαρίων η πρακτική εφαρμογή 

της. 
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Έλλη Σκοπετέα, «Νεότερα περί του Φερνάζη», Χάρτης, 5/6, αφιέρωμα  

στον Κ.Π. Καβάφη, Απρίλιος 1983, σ. 669 – 676. 
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Ερηνευτική προσέγγιση 
 

Δαρείος 
 

Στιχ1-110 αφηγητής συλλαμβάνει τον Φερνάζη στην πιο σπουδαία ώρα της 

δημιουργίας. Την ώρα που προσπαθεί να βρει τη βαθύτερη αιτία των κινήσεων και τα 

συναισθήματα των ηρώων του. Ο Φερνάζης , επικός ποιητής, που προσπαθεί να 

εγκωμιάσει τον Δαρείο ,πρόγονο του βασιλιά του, για να αποκτήσει την εύνοια του 

τελευταίου βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα. Το ερώτημα είναι τι ένιωθε ο Δαρείος 

παίρνοντας της εξουσία. Η εύλογη απάντηση έρχεται αμέσως στον Φερνάζη.:  

«υπεροψία και μέθη». Αμέσως όμως απορρίπτεται γιατί ο έπαινος  δε θα συμβιβαζόταν 

με την κατάδειξη της υπεροψίας του Δαρείου. Έτσι αναζητάται δεύτερη λύση και 

προτιμάται τουλάχιστον για την ώρα η κατανόηση της ματαιότητας των μεγαλείων. Ο 

Δαρείος δηλαδή , ένας ανώτερος άνθρωπος έχοντας αυτογνωσία αλλά και γνώση της 

ανθρώπινης ζωής θα καταλάβαινε την ματαιότητα της εξουσίας , το εφήμερο των 

μεγαλείων. Ο Φερνάζης ακόμα το σκέπεται. « βαθέως σκέπετεται το πράγμα ο 

ποιητής»  

 

Ειρωνεία. Ο αφηγητής κρατά ειρωνική στάση απέναντι στον Φερνάζη. Κρυφογελά όταν 

μιλά για το σπουδαίον μέρος , όταν σχολιάζει ότι χρειάζεται φιλοσοφία, όταν τον βλέπει να 

σκέπτεται βαθέως. Ήδη από την αρχή διάκειται αρνητικά απέναντι στον αυλοκόλακα ποιητή 

ο ένδοξός μας βασιλεύς Διόνυσος και Ευπάτωρ» 

 

Αυτοαναφορικότητα. Και το ποίημα αυτό αναφέρεται στη δημιουργία της ποίησης. 

Παρακολουθούμε έναν ποιητή καθώς διαμορφώνει τις βασικές κατευθύνσεις του έργου του. 

Βασικό χαρακτηριστικό της δημιουργίας η σκέψη. Ο ποιητής αναλύει συναισθηματικά τους 

ήρωές του και προσπαθεί να φωτίσει την προσωπικότητά τους. 

Στόχος της ποίησης να καταδείξει την πραγματική πλευρά των ανθρώπων. Της πραγματικής 

ποίησης. Ο Φερνάζης δεν είναι εκπρόσωπός της και γι’ αυτό χρησιμοποιεί την τέχνη του για 

να εξυπηρετήσει ιδιοτελείς σκοπούς. Την ανάδειξή του ως ποιητή στην αυλή του Μιθριδάτη. 

Ο Καβάφης λοιπόν σατιρίζει μέσω του Φερνάζη όλους τους ποιητές της εποχής του που 

υποβιβάζουν την ποίηση σε ευτελές μέσο εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων. 

 

Στιχ 12-15 
Το κείμενο αποκτά θεατρικότητα αλλά και δραματικότητα καθώς τα πράγματα αλλάζουν. 

Έχουμε περιπέτεια στην πλοκή του μύθου. Εμφανίζεται ο υπηρέτης , ο οποίος αναγγέλλει 

την είδηση « άρχισε ο πόλεμος…..σύνορα». ο πόλεμος θα αλλάξει τα σχέδια του ποιητή. Η 

ιστορία ,η πραγματικότητα έρχεται να ταράξει την ποιητική ηρεμία. 

 

Στιχ16-20 Από το στιχ17 ακούμε μάλλον αυτούσια τα λόγια του Φερνάζη. Υπάρχει μόνο το 

σχόλιο του αφηγητή που συνεχίζει την ειρωνική αντιμετώπιση προς τον επικό δημιουργό «ο 

ποιητής μένει ενεός.» μόνο που ο ποιητής δεν αναστατώνεται από το φόβο των εχθρών και 

των δεινών του πολέμου. Η πρώτη σκέψη του δεν έχει να κάνει με το συλλογικό πρόβλημα 

αλλά με την ανατροπή των προσωπικών επιδιώξεων. Το ατομικό πρόβλημα υποσκελίζει τη 

συλλογική συμφορά. Ο βασιλιάς δε θα ενδιαφερθεί για το ποίημά του. 

Μας κάνει εντύπωση ο αμοραλισμός του Φερνάζη. Είναι δυνατόν να σκέπτεται τον 

«Δαρείο» του μπροστά στη συμφορά του πολέμου; Ο Καβάφης όμως δεν επιδιώκει να 

προβάλλει ιδανικούς χαρακτήρες. Ο Φερνάζης , φανταστικό πρόσωπο μεν, είναι 

αντιπροσωπευτικό δείγμα της καθημερινότητάς μας. Αν δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά , οι 

περισσότεροι άνθρωποι μπροστά στη συμφορά σκεφτόμαστε πρώτα τους εαυτούς μας και 
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μετά ίσως τα ευρύτερα προβλήματα. Εξάλλου ο Φερνάζης ένας αυλικός ποιητής είναι! (ο 

ρεαλισμός βασικό χαρακτηριστικό της ποιησης του Καβάφη) 

 

Μέσα στον πόλεμο- φαντάσου ελληνικά ποιήματα» : ο Καβάφης γράφει το δικό του 

«Δαρείο» στα 1920. Τον απασχολεί κι αυτόν το ίδιο ερώτημα. Αν θα πρέπει να γράφει 

ποιήματα την περίοδο του πολέμου. Η απάντηση δίνεται και με το ποίημα και μέσα από το 

ίδιο το ποίημα. Τον Φερνάζη παρ’ όλες τις σκέψεις δεν τον αφήνει η ποιητική ιδέα. 

Επανέρχεται στο τέλος του ποιήματος και δίνει και τη λύση στο σπουδαίο μέρος του 

ποιήματος. Η απάντηση στο ερώτημα λοιπόν είναι θετική. Να γράφεις ποιήματα αρκεί να 

είναι αληθινά. 

 

Στιχ 21-25 Η επιφωνηματική φράση και οι επαναλήψεις εκφράζουν την απελπισία του 

Φερνάζη. Απελπισία που συνίσταται στο ότι τα σχέδια του για ανάδειξη και καταξίωση 

αλλά και η επιθυμία του να απομονώσει τους επικριτάς του αναβάλλονται. Πίσω 

βέβαια από τα θαυμαστικά και τις επαναλήψεις κρύβεται η ειρωνική ματιά του 

Καβάφη.  

 

Στιχ 26-33 Ο Φερνάζης αντιλαμβάνεται ότι η αναβολή των σχεδίων του θα καταλήξει σε 

πλήρη ματαίωση. Λειτουργώντας τώρα και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης αλλά και η 

συναίσθηση της συλλογικής συμφοράς «να δούμε αν έχουμε και ασφάλεια στην Αμισό» , ο  

Φερνάζης αντιμετωπίζει τώρα τις πραγματικές συνέπειες που θα έχει ο πόλεμος με τους 

Ρωμαίους. Με δόση ηττοπάθειας απευθύνεται στους θεούς της Ασίας γιατί αντιλαμβάνεται 

ότι οι εχθροί είναι φρικτότατοι , η χώρα του δεν είναι οχυρωμένη και οι συμπατριώτες του 

δεν έχουν τη δύναμη να τα βάλλουν μαζί τους. Για μια στιγμή δείχνει ότι συνέρχεται. Ξεχνά 

τον εαυτό του , τις φιλοδοξίες του ,συνειδητοποιεί τη συμφορά. Πάντως στο μυαλό του 

κυριαρχεί η ματαίωση των σχεδίων του. 

 

Στιχ 34-37 Η τελική επιλογή του Φερνάζη στο πρόβλημά του είναι υπεροψία και μέθη. 

Υπεροψία και μέθη θα ένιωθε ο Δαρείος. 

Ο πόλεμος που είχε προκαλέσει το ξεστράτισμα από την ποίηση, είναι αυτός που με τις 

συμφορές του βοηθά τον ποιητή να δει το ποίημα του τώρα στις πραγματικές του 

διαστάσεις. Ο Φερνάζης επανέρχεται στη νηφαλιότητα της ποιητικής δημιουργίας. 

Α» τώρα η ποίηση παίρνει την πραγματική της υπόσταση , βρίσκει το σκοπό της , 

ανεξάρτητη από ιδιοτελείς σκοπούς.    

Β» ο Φερνάζης προσαρμόζεται στις νέες καταστάσεις , καθώς αφού επικράτησαν οι 

λεγεώνες δεν έχει νόημα ο έπαινος του Δαρείου. 

 

Αφηγητής: το ποίημα δίνεται από έναν αφηγητή αμέτοχο στην ιστορία. Την αφηγείται σε γ’ 

πρόσωπο και είναι παντογνώστης , αφού γνωρίζει τις εσωτερικές καταστάσεις , τα 

συναισθήματα, τα διλήμματα του. Γι’ αυτό και  βλέπουμε τόσο καθαρά τη ψυχολογία του. 

Αν μίλαγε ο Φερνάζης θα τα παρουσίαζε τα πράγματα διαφορετικά. Στο ποίημα όμως 

διαπλέκεται το πρώτο με το τρίτο πρόσωπο. «μπορούμε να τα βγάλουμε μ’ αυτούς οι 

Καππαδόκες» ακούμε μ’ αυτό τον τρόπο τα λόγια του Φερνάζη , παρακολουθούμε το δράμα 

του, μπορούμε έτσι να μπούμε στη θέση του και να ερμηνεύσουμε καλύτερα τη στάση του.     
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Μίλτος Σαχτούρης, «Ο ελεγκτής» 
1. Να, λ.χ., ένα ποίημα που απαρτίζεται από τρεις ιδεοπλαστικές – και – σκηνικές εικόνες, 

«Ο ελεγκτής»: 
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Ερμηνευτική προσέγγιση 

 
Ο ελεγκτής  

Μίλτος Σαχτούρης  

 

Γενικά χαρακτηριστικά του ποιητή  

 

Υπερρεαλισμός. Ο Σαχτούρης ανήκει στους νεοϋπερρεαλιστές της πρώτης μεταπολεμικής 

γενιάς. Αντλεί και αυτός εικόνες απ’ το ασυνείδητο, εικόνες παράλογες και ανατρεπτικές, με 

τις οποίες προσπαθεί να ανατρέψει την πραγματικότητα. Οι υπερρεαλιστικές του εικόνες 

στηρίζονται σε αρχετυπικούς συμβολισμούς, (ουρανός- ο χώρος του ιδεατού) ή σε δυνατές 

παρομοιώσεις (ο ποιητής – πουλί).  Σε σχέση όμως με το ρεύμα του υπερρεαλισμού όπως το 

ξέρουμε από τους πρώτους ποιητές του μεσοπολέμου ο Σαχτούρης και οι σύγχρονοί του 

έχουν να παρουσιάσουν σημαντικές διαφορές τόσο στη θεματολογία όσο και στην 

τεχνοτροπία. Επηρεασμένοι από τα γεγονότα του παγκοσμίου πολέμου , της κατοχής και του 

εμφυλίου αποκτούν μια τραγική αίσθηση της ζωής. Λείπει από αυτούς η αισιοδοξία και η 

ευφορία και κυριαρχεί ο φόβος , ο φρικτός πόνος ο θάνατος. 

Όσον αφορά τη μορφή οι νεοϋπερρεαλιστές δεν αναζητούν στην «καινούρια» λέξη την 

έκπληξη, δεν αλλάζουν το περιεχόμενο των λέξεων, δεν προσπαθούν να δημιουργήσουν 

έναν νέο κόσμο μέσα από τη γλώσσα αλλά στα ποιήματά τους οι λέξεις διατηρούν το 

κυριολεκτικό τους νόημα και γίνονται το μέσο για να εκφραστεί η εφιαλτική εκδοχή της 

πραγματικότητας. Τέλος ο Σαχτούρης δεν καταφεύγει στη λογική αποδιάρθρωση του 

ποιήματος μέσω ελεύθερων συνειρμών αλλά παρακολουθούμε μια αφηγημένη ιστορία που 

οριοθετείται συχνά με έναν επιγραμματικό τίτλο (ο ελεγκτής, ο εφιάλτης, η πόρτα) και στην 

οποία οι εικόνες προσπαθούν να αποδώσουν το προσωπικό εφιαλτικό όραμα. Κάθε ποίημα 

είναι μια μικρή ιστορία  που μέσα από τρία ή τέσσερα αλλεπάληλα επεισόδια – εικόνες 

εκφράζει κάποιο μήνυμα.  

 

Εξπρεσιονισμός. Βασικά πρόκειται για εικαστικό ρεύμα (κυρίως στη ζωγραφική). Οι 

εξπρεσιονιστές επηρεασμένοι από την εφιαλτική εποχή εκφράζουν την προσωπική τους 

φρίκη με έντονες εικόνες, δυνατά χρώματα  και εκφραστικές παραμορφώσεις. Στο ίδιο 

πνεύμα και ο Σαχτούρης γεμίζει την ποίησή του με έντονα χρώματα που αποτελούν 

σύμβολα (κόκκινο- φόνος, μαύρο-σκοτάδι, λευκό-ερημιά), και μέσα από τις 

παραμορφωμένες, εφιαλτικές του μορφές προσπαθεί να εκφράσει τον δικό του πόνο που του 

προκαλεί η πραγματικότητα. Τα ποιήματά του είναι  κραυγές! 

 

Ρεαλισμός. Ο Σαχτούρης προσπαθεί να αποδώσει την εποχή του. Παρακολουθεί τη 

δοκιμασία του μεταπολεμικού ανθρώπου. Νιώθει υπεύθυνος για την πραγματικότητα που 

βιώνει και το χρέος αυτό αποτελεί έμπνευση , αφορμή αλλά και το περιεχόμενο της ποίησής 

του. Στόχος του όμως δεν είναι τα συγκεκριμένα βιώματα αλλά θέλει να αποδώσει 

καθολικότητα και διαχρονικότητα στην έκφρασή του. Ο εφιάλτης του γίνεται ένας διαρκής 

εφιάλτης χωρίς θεραπεία.  

 

Περιεχόμενο: διαρκής ανακύκλωση της εφιαλτικής εμπειρίας. Υπάρχουν μόνο κάποια 

αισιόδοξα μηνύματα όπως η παρουσία του φωτός, η επιδίωξη του ουρανού, η θεραπεία των 

πληγών, η ποίηση. 
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Μαύρο χιούμορ και σαρκασμός με τα οποία προσπαθεί να ξορκίσει το κακό. Ο ίδιος έχει 

χαρακτηρίσει τα ποιήματά του ως ξόρκια, σαν τις αφρικάνικες μάσκες, οι οποίες είναι 

εσκεμμένα τρομακτικές αφού έχουν αποτρεπτικό σκοπό. 

Το παράλογο είναι βασικό στοιχείο της ποίησής του  

 

Μέσα:  

•          Η ταχεία διαδοχή των εικόνων 

•         Η επανάληψη σε μορφή παραληρήματος  

•         Το καθημερινό, λιτό λεξιλόγιο χωρίς εκζήτηση 

•         Η μέγιστη δυνατή συμπύκνωση 

•         Σταθερή θεματολογία 

•         Αντιστροφή (ή παραποίηση): παρουσιάζει τα πράγματα όπως τα βλέπει να είναι και 

όχι όπως είναι ή όπως τα βλέπουμε σήμερα 

 

Η συλλογή: τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο.  

Τα αντικείμενα περνούν με τη δύναμη του υποσυνείδητου από τον πραγματικό στον 

ονειρικό κόσμο, χάνουν τις συγκεκριμένες τους διαστάσεις, γίνονται «φάσματα», σύμβολα , 

φορτίζονται με ιδιότητες που τους δίνει η φαντασία του ποιητή. Η νέα πραγματικότητα όμως 

δεν διακρίνεται από την αντικειμενική , τα φάσματα είναι το ίδιο πραγματικά με τα υλικά 

αντικείμενα. 

Η χαρά είναι η χαρά που πηγάζει από την ικανοποίηση της βίωσης ενός άλλου κόσμου, του 

κόσμου της ποίησης, των πνευματικών αγαθών. 

Ο άλλος δρόμος είναι ο νέος ποιητικός- φανταστικός τόπος. Η ποιητική φαντασία 

διπλασιάζει τον κόσμο, δημιουργεί «φάσματα» και έρχεται να φωτίσει την εφιαλτική ή την 

ονειρική τους διάσταση. 

 

Το ποίημα  

Θέμα του ποιήματος είναι το χρέος του ποιητή να περιφρουρεί τις υψηλές αξίες και να 

οδηγεί τους ανθρώπους στον πνευματικό κόσμο.  

 

Τρεις εικόνες  

O ουρανός ένας μπαξές(= κήπος) γεμάτος αίμα και λίγο χιόνι  

Οι υπερρεαλιστικές εικόνες στηρίζονται στο απρόοπτο, την ανατροπή που επιτυγχάνονται 

πολλές φορές , όπως και στην περίπτωσή μας, με «περίεργες» συνειρμικές παρομοιώσεις. Ο 

ουρανός είναι σαν ένας μπαξές γεμάτος όμως από αίμα και λίγο χιόνι. Χρωματικά θα 

δημιουργεί μια ισχυρή αντίθεση ανάμεσα στο άσπρο και στο κόκκινο, με κυρίαρχο βέβαια 

το δεύτερο. 

Ο ουρανός στην ποίηση του Σαχτούρη είναι βασικό σύμβολο. Συνδέεται με το χώρο που 

φυλάσσονται οι αξίες, τα πνευματικά αγαθά. Ο χώρος έξω απ’ τη σκληρή πραγματικότητα. 

Είναι ο άλλος δρόμος για τον οποίο διψάμε.  

Ας μην το κρύβουμε  

Διψάμε για ουρανό!  

Ο κόσμος της μαγείας, της φαντασίας, της ποίησης , όπου ο ποιητής συλλέγει και 

περιφρουρεί «ότι καλό σ’ αυτόν τον άγριο κόσμο κινδυνεύει» 

Στο δικό μας ποίημα αυτός ο κόσμος είναι όμως γεμάτος αίμα και χιόνι. Κόκκινος και 

παγωμένος. Οι αξίες και τα ιδανικά στην εποχή του ποιητή έχουν καταρρακωθεί. Η 

πραγματικότητα του εμφυλίου έχει να δώσει μόνο αίμα και παγωνιά. Γιατί ο θάνατος 

κυριαρχεί.  Έτσι: 

Τ’ αδέρφια μου που χάθηκαν εδώ κάτω στον  

                                                               κόσμο  
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Είναι τ’ αστέρια που τώρα ανάβουν ένα- ένα  

                                                     στον ουρανό  

το χιόνι έχει κι άλλες φορές σχέση με το θάνατο στον Σαχτούρη: 

σαν παγοπώλης του θανάτου ο Θεός.  

Ο κήπος έχει χρησιμοποιηθεί κι αυτός ως σύμβολο πάλι συνδεδεμένος με τον θάνατο: 

Και κόκκινα τριαντάφυλλα ξάφνου  

Φυτρώνανε  

Για στόματα  

Που ορμούσαν και τα ξέσκιζαν  

Οι πεταλούδες- σκύλοι.  

 

Ο κήπος  

Ο ποιητής δεν μπορεί δημιουργώντας να ξεχάσει όλη αυτήν την καταστροφή. Χρέος του 

βέβαια είναι να αναζητά τις αξίες, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη. Ακόμα και σ’ αυτήν την 

εποχή που όλα έχουν ξεπέσει. 

Χρέος του ποιητή είναι να διατηρεί φωτεινό τον ουρανό, να οδηγεί τους ανθρώπους σ’ 

αυτόν.  

 

2
η
 εικόνα : ο ποιητής σφίγγει τα λουριά του και ελέγχει τ’αστέρια!  

Ο ποιητής λοιπόν μετεωρίζεται και ως άλλος «αλεξιπτωτιστής» ή μηχανοδηγός «εναερίτης» 

είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη «πρέπει» του διαρκούς «πάλι» ελέγχου των αστεριών. 

Πρέπει να διατηρεί φωτεινά τα αστέρια , να διατηρεί την επικοινωνία των ανθρώπων με τον 

ουρανό. Το έργο του είναι ριψοκίνδυνο, χρειάζεται την επαγρύπνησή του , γι’ αυτό σφίγγει 

τα σχοινιά του, κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις του, προετοιμάζεται για μια δύσκολη 

αποστολή. Η ποίηση όμως έχει το χρέος να λειτουργεί μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές, 

να ανοίγει δρόμους, να δείχνει το φως, να προσπαθεί να νικήσει το θάνατο. 

Τα αστέρια στην ποίηση του Σαχτούρη είναι οι αξίες και τα πνευματικά αγαθά που 

στολίζουν τον ουρανό. Σ’ ένα άλλο ποίημά του είναι οι ψυχές των αγωνιστών που χάθηκαν 

υπερασπιζόμενοι τις ίδιες πάντοτε αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. 

  

Τ’ αδέρφια μου που χάθηκαν εδώ κάτω στον  

                                                               κόσμο  

Είναι τ’ αστέρια που τώρα ανάβουν ένα- ένα  

                                                     στον ουρανό  

 

3
η
 εικόνα  

ο ποιητής σαν πουλί με σπασμένα φτερά  

ο ποιητής μπορεί να πετάξει από την πραγματικότητα, να ξεφύγει με όπλο τη φαντασία από 

τον αισθητό κόσμο. Να βρεθεί έτσι στον ουρανό στο χώρο των πνευματικών αγαθών, σο 

χώρο της ποίησης. Έτσι δικαιολογείται και η παρομοίωσή του με πουλί. Και μάλιστα 

κληρονόμος πουλιών. Το «κληρονόμος» επιτείνει την έννοια του χρέους που έχουμε δει 

μέχρι τώρα, γιατί ο ποιητής δεν είναι μόνος του αλλά πρέπει να συνεχίσει την παράδοση των 

προηγούμενων ελεγκτών-ποιητών.  

Έστω και με «σπασμένα φτερά». Τα φτερά του έχουν σπάσει από το θάνατο και την 

παγωνιά της εποχής.  

Τούτη η εποχή  

Του εμφυλίου σπαραγμού  

Δεν είναι εποχή για ποίηση  

και άλλα παρόμοια:  

(Ν.Εγγονόπουλος) 
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ακόμα όμως κι έτσι ο ποιητής δεν πρέπει να δειλιάσει. Κομματιασμένος κι αυτός από τις 

συμφορές , τραυματισμένος από τη δυστυχία, πρέπει να βρει τη δύναμη να συνεχίσει το έργο 

του, να γράψει ποιήματα που θα επαναφέρουν την ελευθερία, την ανθρωπιά και τη 

δικαιοσύνη. Η υποχρέωση του είναι πιο μεγάλη σε δύσκολους καιρούς. Τότε δεν πρέπει να 

εφησυχάσει να εγκαταλείψει. 

 

Χαρακτηριστικά του ποιήματος  

Ρεαλισμός : αφόρμηση από την πραγματικότητα που ζει ο ποιητής : αίμα και χιόνι/ 

σπασμένα φτερά 

 

Υπερρεαλισμός: εξωπραγματικές εικόνες, απρόοπτο, έκπληξη, συνύπαρξη εξωλογικού και 

πραγματικού κόσμου 

                            Απουσία στίξης 

                            Συνειρμικές παρομοιώσεις 

                             Σύμβολα 

 

Εξπρεσιονισμός:  έκφραση της προσωπικής του φρίκης με έντονες εικόνες, δυνατά χρώματα  

και εκφραστικές παραμορφώσεις. 

 

Το ποίημα ένας ζωγραφικός πίνακας: τρεις εκφραστικές εικόνες 

                                                             Χρωματικές εναλλαγές 

  ( ο κήπος – το κόκκινο αίμα – το άσπρο χιόνι – ο γαλάζιος ουρανός – τα χρυσά άστρα) 

 

αντιποιητικές λέξεις- καθημερινό λεξιλόγιο: σφίγγω σχοινιά/ κληρονόμος/ μπαξές 

 

ελλειπτικότητα- λιτό λεξιλόγιο: γλωσσική απλότητα. Κυριαρχούν τα ρήματα και τα 

ουσιαστικά. Έτσι ο λόγος του παραμένει μεστός, ουσιαστικός , χωρίς στολίδια, διακρίνεται 

από πυκνότητα και βάθος. 

 

Αυτοαναφορικότητα: το ποίημα ασχολείται με το χρέος του ποιητή σε δύσκολους καιρούς.  

 

Εναλλαγή εικόνων  

 

Ύπαρξη συμβόλων: ο ουρανός, τα αστέρια, τα σπασμένα φτερά, το πουλί 
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Γιώργης Παυλόπουλος , «Τα αντικλείδια» 
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«Τα Αντικλείδια» του Γ. Παυλόπουλου 

 

Η Ποίηση είναι µια πόρτα ανοιχτή. 

Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν 

τίποτα και προσπερνούνε. Όμως μερικοί 

κάτι βλέπουν, το µάτι τους αρπάζει κάτι 

 και μαγεμένοι πηγαίνουνε να µπουν. 

Η πόρτα τότε κλείνει. Χτυπάνε µα κανείς 

δεν τους ανοίγει. Ψάχνουνε για το κλειδί. 

Κανείς δεν ξέρει ποιος το έχει. Ακόμη 

και τη ζωή τους κάποτε χαλάνε μάταια 

γυρεύοντας το μυστικό να την ανοίξουν. 

Φτιάχνουν αντικλείδια. Προσπαθούν. 

Η πόρτα δεν ανοίγει πια. Δεν άνοιξε ποτέ 

για όσους μπόρεσαν να ιδούν στο βάθος. 

Ίσως τα ποιήματα που γράφτηκαν 

από τότε που υπάρχει ο κόσμος 

είναι µια ατέλειωτη αρμαθιά αντικλείδια 

για ν’ ανοίξουμε την πόρτα της Ποίησης. 

Μα η Ποίηση είναι µια πόρτα ανοιχτή.  
 

[Από την ποιητική συλλογή "Τ' αντικλείδια", εκδ. στιγμή 1988]  
 

1) Εισαγωγικά  

Τα Αντικλείδια ανήκουν στην ομώνυμη συλλογή που δημοσιεύτηκε το 1988. 

Στα περισσότερα ποιήµατά της υπάρχει ένας αφηγητής που διηγείται το όνειρό 

του, έχουν ως θέµα την πάλη του ποιητή µε το ποίηµα και η προµετωπίδα του 

βιβλίου απεικονίζει την αντίστοιχη παροµοίωση της Ιλιάδας («‘Όπως στο 

όνειρο λοιπόν, όπου ο κυνηγός δεν µπορεί να προφτάσει τον κυνηγηµένο, µήτε ο 

ένας γίνεται να ξεφύγει µήτε ο άλλος να τον πιάσει», ραψ. Χ στ. 199 – 200, 

εννοεί πως το ποίηµα κυνηγά ως το τέλος την ποίηση και η ποίηση το ποίηµα).  

 

2) Λίγα στοιχεία για τον ποιητή και το έργο του  
Ο Γ. Παυλόπουλος γεννήθηκε το 1924 στον πύργο Ηλείας όπου ζει και 

εργάζεται. Φοίτησε στη Νοµική, κύριο όµως ενδιαφέρον του ήταν η ποίηση. 
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Εµφανίστηκε στη λογοτεχνία το 1943 µε το ποίηµα ο νεκρός Γ Π. Γνωστός 

αρχίζει να γίνεται από το 1970 που ξεκινά να εκδίδει τις ποιητικές συλλογές 

του.  

Ανήκει στην πρώτη γενιά ποιητών µετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο. Στα 

έργα τους παρουσιάζουν τις ψυχικές πληγές τους µετά από την καταστροφές 

που συντελέστηκαν, έχουν όραµα για ένα καλύτερο κόσµο και πιστεύουν σε 

ηθικές αξίες. Η ποίηση του Παυλόπουλου έχει πεζολογικό τόνο, φυσικότητα σε 

λεξιλόγιο, απλό ύφος και υπαινικτικότητα  

Οι ποιητικές συλλογές του είναι: το κατώγι, το σακί, τα αντικλείδια , τριάντα 

τρία Χάικου, Λίγος άµµος. Ποιήµατα του έχουν µεταφραστεί στα αγγλικά και 

γαλλικά. Ό ίδιος µετέφρασε έργα του Πάουντ και Έλιοτ.  

 

 
 

3) Νοηµατικές ενότητες -Δοµή  
Γίνεται διάκριση ανάµεσα στο κλειδί της ποίησης και στα πολλά αντικλείδια 

που φτιάχνει κανείς, γιατί δεν γνωρίζει πού βρίσκεται η ποίηση. Ο τίτλος του 

ποιήµατος είναι µυστηριώδης µέχρι το επιµύθιο του. Ακολουθεί το σχήµα του 

κύκλου και µοιάζει µε παραµύθι αφού έχει µύθο και επιµύθιο.  

 

Α΄ ενότητα ( στίχοι 1 – 13): τι είναι η ποίηση  
Ο ορισµός πως η ποίηση είναι µια πόρτα ανοιχτή µας παραξενεύει. Οι πιο 

πολλοί κοιτάζουν µέσα, αλλά δεν βλέπουν τίποτα και φεύγουν. Οι λίγοι όµως 

κάτι βλέπουν και µαγεύονται. Τότε αγωνίζονται να µπουν, αλλά η πόρτα 

κλείνει. Ψάχνουν εναγωνίως να βρουν το κλειδί της για να µπουν, αλλά 

µάταια. Φτιάχνουν αντικλείδια αλλά δεν πετυχαίνουν τίποτα. Η πόρτα δεν 

ανοίγει πια, ίσως γιατί αυτοί µόνον ανακάλυψαν τους θησαυρούς που κρύβει.  

 

Β ενότητα ( στίχοι 14 – 18): τι είναι τα ποιήµατα.  

Ο Παυλόπουλος πιστεύει πως τα ποιήµατα είναι µια σειρά από αντικλείδια που 

έχουν ιστορία αιώνων. Η ποίηση όµως η αληθινή είναι απρόσιτη, άπιαστη και 

αποτελεί ουτοπία. Μόνο κάποιοι αλαφροϊσκιωτοι ποιητές προσπαθούν να την 

κερδίσουν και βλέπουν µέσα από την πόρτα. Το ποίηµα τελειώνει όπως άρχισε. 

Ο αγώνας να παραβιαστεί η ανοιχτή πόρτα της ποίησης (λογική αντίφαση και 

οξύµωρο ) θα συνεχίζεται στο διηνεκές.  
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4) πρόσωπα  
Ένας αφηγητής που αναφέρεται στον ποιητικό µύθο. Ακόµα οι πιο 

πολλοί και αµύητοι , οι λίγοι και µυηµένοι.  

5) Αισθητικές αναφορές  
Αφήγηση µε παντογνώστη αφηγητή, που αφηγείται έναν αλληγορικό ποιητικό 

µύθο (τριτοπρόσωπη ποιητική αφήγηση) πλην του 17
ου

 στίχου («για να 

ανοίξουµε») που χρησιµοποιεί α΄ πληθ/κό. Τοποθετεί εκεί και τον εαυτό του 

µαζί µε όλους τους άλλους που ψάχνουν τα µυστικά της ποίησης.  

- Η γλώσσα είναι η δηµοτική µε λέξεις που έχουν συµβολικό  

περιεχόµενο.  

- Το ύφος: xαµηλόφωνο και εξοµολογητικό.  

- Βλέπουµε τις απόψεις του Παυλόπουλου σχετικά µε την έννοια της  

ποίησης µε όρους συµβολικούς και τρόπο αφηγηµατικό. Υπάρχουν 

επιδράσεις από την ποίηση του Καβάφη στο περιεχόµενο (η ευθύνη του 

ποιητή , το «χάλασµα» της ζωής) και στη µορφή (τα λιτά εκφραστικά 

µέσα, η ειρωνεία, η πεζολογία ο διδακτικός τόνος, το λεξιλόγιο).  

Ο στίχος είναι ελεύθερος χωρίς οµοιοκαταληξία.  
 

Σύµβολα:  

- τα αντικλείδια συµβολίζουν τα ποιήµατα,  

- οι πολλοί συµβολίζουν το άσχετο πλήθος  

- οι µερικοί συµβολίζουν τους ποιητές.  

Εικόνες:  

«Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν / τίποτα και προσπερνούνε», 

«Χτυπάνε µα κανείς/ δεν τους ανοίγει. Ψάχνουνε για το κλειδί»,  

«Φτιάχνουν αντικλείδια».  
 

Μεταφορές:  

« Το µάτι τους αρπάζει κάτι», «και τη ζωή τους κάποτε χαλάνε μάταια»,  

«είναι µια ατέλειωτη αρμαθιά αντικλείδια».  
 

6) Γενική εκτίµηση του ποιήµατος  
Ο Παυλόπουλος επιδιώκει να τονίσει το καίριο ρόλο της ποίησης στη ζωή µας, 

γιατί κρύβει µεγάλους θησαυρούς, οι οποίοι ανήκουν σε όλους τους 

ανθρώπους. Θεωρείται ποίηµα για την ποίηση αφού ασχολείται µε τον 

ατέρµονα αγώνα των εκπροσώπων της να γνωρίσουν τα µυστικά της.  
 

7) Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.  
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1) Τι σηµαίνει «Πολλοί κοιτάζουν µέσα χωρίς να βλέπουν / τίποτα»: Μπορεί 

να ισχύει το αντίστροφο; Να βλέπουµε χωρίς να κοιτάζουµε;  

 

Αυτοί που κοιτάζουν µέσα χωρίς να βλέπουν τίποτα είναι οι πολλοί και οι 

αµύητοι στην ποίηση. Εκείνοι που πιστεύουν πως η ποίηση δεν προσφέρει 

τίποτα. Βέβαια µπορεί να ισχύει το αντίστροφο, κάποιοι να βλέπουν χωρίς να 

κοιτάζουν. Αναφέρεται στα άτοµα που έχουν ενόραση και εισέρχονται στο 

βάθος των πραγµάτων, στα ξεχωριστά άτοµα της κάθε εποχής .  

 

2) «…µαγεµένοι πηγαίνουνε να µπουν….» Τι τους παρακινεί να µπουν; Από τι 

δηλαδή µαγεύονται; Τι µπορεί να βλέπουν; Εσείς τι βλέπετε; 
 

  

Όσοι επιχειρούν να µπουν έχουν δίψα για γνώση. Έλκονται από το µυστήριο 

που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, αγωνίζονται συχνά να βρουν τη σηµασία 

τους. Μπορεί να βλέπει ο καθένας στο ίδιο ποίηµα διαφορετικά πράγµατα 

ανάλογα µε τη φαντασία του, τις εµπειρίες του ή την κουλτούρα του.  
 

3) Γιατί η πόρτα κλείνει για «όσους µπόρεσαν να δουν το βάθος»;  

 

Η πόρτα κλείνει για «όσους µπόρεσαν να δουν το βάθος», επειδή η ποίηση δεν 

µπορεί να κατακτηθεί από κανέναν. Αν η πόρτα δεν έκλεινε, δεν θα ένιωθαν 

την ανάγκη να δηµιουργήσουν κάτι καινούριο οι ποιητές και να προσφέρουν τη 

µαγεία της τέχνης τους στους άλλους. 

  

4) Στο γνωστό παραµύθι «Ο Αλή – Μπαµπάς και οι Σαράντα Κλέφτες» µια 

λέξη µαγική ανοίγει τη σπηλιά µε τους θησαυρούς. Μπορείτε να αναζητήσετε 

οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στο παραµύθι και στον ποιητικό µύθο; 
 

Κοινά στοιχεία αποτελούν η πόρτα και ο αγώνας που γίνεται για να ανοιχτούν 

και οι δυο. Έχουν όµως και διαφορές: α) στο παραµύθι υπάρχει µια λέξη 

µαγική που ανοίγει τη σπηλιά µε τους θησαυρούς. Στο ποίηµα όµως όσοι 

θέλουν να ανοίξουν την πόρτα της ποίησης φτιάχνουν αντικλείδια , 

προσπαθώντας να εισχωρήσουν στα άδυτά της. β) στο παραµύθι οι θησαυροί 

είναι τα υλικά αγαθά, ενώ στο ποίηµα τα αγαθά είναι πνευµατικά, µάς δίνουν 

ψυχική ευφορία, ευτυχία, πνευµατική ανάταση, κάποτε όµως και αγωνιώδη 

προσπάθεια να ξεπεράσει ο δηµιουργός τον εαυτό του και να αγγίξει την 

τελειότητα.  
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5) Ποιος είναι ο ορισµός των ποιηµάτων. Ταυτίζονται τα ποιήµατα µε 

την ποίηση; 

Ποίηση είναι κάτι το ασύλληπτο, ένας ιερός χώρος και αντικλείδια είναι οι 

απόπειρες να εξερευνηθεί αυτός ο µαγικός κόσµος. 

  

6) Γιατί το ποίηµα κλείνει όπως άρχισε; Γιατί δεν παραβιάζεται η ανοιχτή 

πόρτα της ποίησης;  
 

Δεν παραβιάζεται η ανοιχτή πόρτα της ποίησης, επειδή τότε θα είχε χάσει 

το µυστήριό της και δεν θα έλκυε κανέναν. Αντίθετα κλείνει ώστε η 

προσπάθεια να συνεχίζεται στο διηνεκές.  
 

Βιβλιογραφία:  

Μαρωνίτης Δ Ν « Τα αντικλείδια της ποίησης», Διαλέξεις, Αθήνα, Στιγµή,1992.  

Μπαλάσκας Κ. : «Νεοελληνική ποίηση», Αθήνα, Επικαιρότητα, 1980.  

Πατρινού Δηµήτριου: «Πανφιλοσοφία-Εισαγωγή στη Φιλοσοφία , της Ιστορίας, της 

Τέχνης και του Πολιτισµού». Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ .  
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Σελίδες του Γ. Ιωάννου 
 

 «Μες στους προσφυγικούς καταυλισμούς» 

 «Στου Κεμάλ το σπίτι» 

 

Αφηγηματικό υλικό                                                                                         Τα 

αφηγήματα του Ιωάννου έχουν ως πρώτη ύλη μαρτυρίες και βιώματα, αλλά και πρόσωπα, 

πράγματα και γεγονότα από το παρελθόν, την καθημερινότητα και τη νεοελληνική 

πραγματικότητα (τον κόσμο της προσφυγιάς, τον πόλεμο, την κατοχή, τη μεταπολεμική 

περίοδο), τα οποία ο συγγραφέας εξομολογείται, διασώζοντάς τα με δύο κυρίως μέσα: την 

πολύ ισχυρή μνήμη του και τη μεγάλη παρατηρητικότητά του .                                                                                                        

(Δρουκόπουλος)  

 

Η αφήγηση                                                                                                   «Με 

την αφήγηση ανασταίνει κυρίως μια παλιότερη εποχή, προσωπικά και υποκειμενικά 

βιωμένη. Έτσι, τα αφηγήματα φαίνονται σαν αναμνήσεις του από τα περασμένα, όπου 

διοχετεύει τις απόψεις του, τις κρίσεις του, τις προτιμήσεις του»  

(Σαχίνης) 

Χρόνος 
Ο χρόνος στα πεζογραφήματα του Ιωάννου δεν είναι απλός. Συνήθως παρελθόν και παρόν 

γίνονται ένα, εμπλέκονται, δίνοντας στα έργα του την εικόνα της σύνθεσης παρόντος - 

παρελθόντος και των διαφορετικών χρονικών στιγμών                (Αράγης)   Συχνά το 

παρελθόν εσωτερικεύεται, γίνεται παρόν κλιμακωτά ενώ αιχμαλωτίζεται από την αφήγηση                                                                                   

(Δρουκόπουλος) 

 

Ο Χώρος                                                                                     
Ο χώρος (που ο ίδιος αποκαλεί «δοχείο μνήμης») είναι παρών στα περισσότερα έργα του. Ο 

συγγραφέας τον αντιμετωπίζει ως αντικείμενο της πεζογραφίας του, αφού είναι ουσιαστικό 

στοιχείο των έργων του και όχι απλό σκηνικό . Ο χώρος στα έργα του Ιωάννου συνδέεται 

και με το χρόνο αλλά και με τον εσωτερικό προσωπικό κόσμο που διαμορφώνει και το χώρο 

της πόλης .  

 

Η Θεσσαλονίκη                          
Η Θεσσαλονίκη αποκαλύπτεται με θαυμαστό τρόπο στο έργο του Ιωάννου: μια τοιχογραφία 

– ψηφιδωτό :                                                                                             «Απ’ τα σφαγεία με 

τις απέραντες ερημιές και τις λαϊκές ταβερνούλες, στον παλιό σταθμό με τα παρακμασμένα 

καφενεία και τα αδρανούντα βαγόνια, στην ύποπτη Μπάρα και στη Ραμόνα, στη γραφική 

και μίζερη Πάνω Πόλη , στην αχανή και αδιαμόρφωτη πλατεία Δικαστηρίων, στους σαθρούς 

βυζαντινούς ναούς, στα ύποπτα ξενοδοχεία της Εγνατίας, στις στενόκαρδες πολυκατοικίες, 

στους άχρωμους κεντρικούς δρόμους, στα μουχλιασμένα γραφεία, στο πανεπιστήμιο, στα 

λαϊκά σινεμά της μπόχας , στην κοσμική ατμόσφαιρα, ο συγγραφέας περπατάει με άνεση, 

γνήσιος Θεσσαλονικιός, που καταλαβαίνει, που μιλάει όταν του πέφτει λόγος και που 

σωπαίνει όταν χρειάζεται ν' ακούσει και να δει, που αναγνωρίζει, συγκινείται και 

στοχάζεται» . 
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Το αφηγηματικό είδος                                                                                    Τα 

πεζογραφήματα του Ιωάννου αποτελούν μικρογραφίες της καθημερινής ζωής των κατοίκων 

της Θεσσαλονίκης: «μινιατούρες της καθημερινότητας». (Βιστωνίτης) 

«Άλλοτε πλησιάζουν τον ''άμορφο'' συνειρμικό μονόλογο [ ...;], άλλοτε υποδύονται το 

δοκίμιο[ ...;], άλλοτε πάλι εμφανίζονται ως παραδοσιακά διηγήματα [ ...;]».  

(Κοτζιάς) 

Το πεζογράφημα                                                                                          Σε 

συνέντευξή του (1984) ο ίδιος χαρακτήρισε το αφήγημά του ως «πολύπτυχο πεζογράφημα» 

και το όρισε ως: «Αυτό που περιέχει όλα τα είδη, που είναι και δοκίμιο και χρονικό και 

σχόλιο πάνω στις ιστορίες που εννοούνται» .                              «Η αφήγησή του, που κατά 

κύριο λόγο γίνεται σε πρώτο πρόσωπο, έχει έναν χαρακτήρα καταγραφικό και κάποτε 

χρονογραφικό [...].»                                                    «Η εμπειρία είναι το κυρίαρχο στοιχείο 

[ ...;].»                                                                     «Η δομή του είναι στοιχειώδης [ ...;]» : δεν 

υπάρχει κεντρικός μύθος αλλά σύνθεση συνειρμών .                                                                                           

Η συμβολή του βρίσκεται αλλού: στον τρόπο που απομονώνει το κάθε περιστατικό, στην 

έντονη συγκινησιακή φόρτισή του και στην ακρίβεια και την καθαρότητα της γλώσσας του»                                                                                               

(Βιστωνίτης) 

 

Αφηγηματικές τεχνικές                                                                              Οπτική 

γωνία : Μονοεστιακή ή μονομερής αφήγηση : Ο αφηγητής αφηγείται σχεδόν πάντα μέσα 

από τη δική του οπτική . Ποικίλει όμως ο βαθμός συμμετοχής του στην αφήγηση, αφού 

άλλοτε εξομολογείται προσωπικά του βιώματα σε πρώτο πρόσωπο και άλλοτε θεάται και 

σχολιάζει ευθέως ή με υπαινιγμούς .             

Τα υπόλοιπα αφηγηματικά πρόσωπα παρουσιάζονται συνήθως από τη δική του οπτική .  

Η αφήγηση μπορεί να είναι σε πρώτο ή δεύτερο πρόσωπο (πολύ σπανίως και σε τρίτο). 

 

Η τεχνική των συνειρμών                             
Η τεχνική των συνειρμών και της σύζευξης διαφόρων στοιχείων (ο Ιωάννου παρατηρεί, 

θυμάται, συγκεντρώνει αποκόμματα). Οι συνειρμοί ωθούνται από την επικαιρότητα, από το 

χώρο, από τις σκέψεις, τις αναμνήσεις, τις κουβέντες, τα αντικείμενα, τις λέξεις, τους ήχους 

κλπ. Η αφετηρία των συνειρμών άλλοτε δηλώνεται με έμφαση και άλλοτε όχι, οπότε η 

αφήγηση αρχίζει «ανεπαίσθητα». Χαρακτηριστικό είναι ότι έτσι καταργούνται συχνά οι 

αφηγηματικές συμβάσεις  

(Μαρωνίτης). 

Άλλες τεχνικές ...                                                                                  
Η τεχνική του συγκερασμού, όταν η αφήγηση είναι σύνθεση πολλών και συχνά 

αντιθετικών πραγμάτων, ενός υλικού που τροποποιείται άλλοτε με τον ένα και άλλοτε με 

τον άλλο τρόπο για να εξυπηρετήσει την εκάστοτε αφήγηση .                       

Η τεχνική του εγκιβωτισμού που μπορεί να έχει ή τη μορφή της αναδρομικής / 

οπισθοχωρητικής αφήγησης ή τη μορφή διαφόρων ιστοριών που αφηγείται ο αφηγητής 

διακόπτοντας την αρχική, για να επηρεάσει πρόσωπα και πράγματα .         Η τεχνική της 

κυκλικής δομής στην περίπτωση που το πεζογράφημα αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο 

γεγονός .                                                                          

 

 

 

Η τεχνική του «διασπασμένου θέματος»                                                        (Αράγης)  Το 

τεράστιο και ετερόκλητο υλικό της αφήγησης οργανώνεται με την τεχνική του 

διασπασμένου θέματος, από το οποίο γεννώνται πεζογραφήματα – σπαράγματα , 
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μικρογραφίες της καθημερινότητας, που κάποτε κινούνται στο πλαίσιο της νεοελληνικής 

πραγματικότητας και κάποτε μυθοποιούν την παιδική ηλικία του αφηγητή, ο οποίος 

αντιμετωπίζει τα πράγματα και τα γεγονότα μέσα από το δικό του το προσωπικό αλλά όχι το 

αυστηρά εξατομικευμένο πρίσμα. Η μνήμη και τα πρόσωπα του παρελθόντος είναι κυρίαρχα 

στο παρόν και ανακαλούνται μέσω συνειρμών (συνειρμική οργάνωση του αφηγηματικού 

υλικού) .     

Σπανιότερα χρησιμοποιεί την τεχνική του αδιάσπαστου θέματος : ο αφηγητής παρατηρεί , 

θυμάται , σκηνοθετεί και ενοποιεί τελικά το υλικό του με τρόπο ευθύγραμμο . 

 

Άλλα γνωρίσματα του έργου του ...                                           
Η μαρτυρία , το βίωμα , η εξομολόγηση , η έκφραση της υπαρξιακής αγωνίας και του 

αδιεξόδου τροφοδοτούν τα κείμενά του. [ ...;]              

Το εξωτερικό σκηνικό κατά κανόνα συνοδεύεται από την εσωτερική του περιπλάνηση στο 

χώρο της ατομικής και συλλογικής μνήμης .                                  Οι αποτυπώσεις του, οι 

περιγραφές -άλλοτε λιτές και άλλοτε εμποτισμένες στο ποιητικό κλίμα- η λεπτή 

παρατήρηση, το σχόλιο, η ανεπιτήδευτη γραφή, η ανάκληση του παρελθόντος αλλά και η 

διαπραγμάτευση του παρόντος , τον οδηγούν σε νέους τρόπους οργάνωσης του 

αφηγηματικού υλικού .                                 Απελευθερωμένος από τη δεσποτεία του 

κεντρικού μύθου και της πλοκής , συνθέτει τα περιστατικά που εξιστορεί και σκιαγραφεί τα 

πρόσωπά του [ ...;] , θρυμματίζοντας τη χρονική και αφηγηματική αλληλουχία του κειμένου 

.                                        

Ο αναγνώστης [ ...;] θέλγεται από την αμεσότητα της γραφής του...                         

Χιούμορ, απουσία μελοδραματισμού, νηφαλιότητα. 

 

Η αμφιθυμία                                                                                         
Η στάση του Ιωάννου απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα χαρακτηρίζεται αμφίθυμη, γιατί , 

παρά τη φόρτιση και την ευαισθησία που εμπερικλείουν τα πεζογραφήματα του, κατορθώνει 

να χαλιναγωγεί το συναίσθημα, να κρατάει το χιούμορ του, να αναμιγνύει το κωμικό με το 

τραγικό, την πικρή με τη γλυκιά του ανάμνηση  

(Κοτζιάς) 

Γλώσσα – Ύφος                                                                                   
Η γλώσσα των έργων του είναι ακριβής, απλή και καθημερινή, μια γλώσσα βιωμένη που 

κατευθύνεται εσωτερικά. Ο λόγος του είναι γενικά μικροπερίοδος και σε μερικά μόνο έργα 

(γύρω στο 1976) μακροπερίοδος .                                                     

Το ύφος του είναι συχνά ακτινοειδές, διότι , ό,τι συμβαίνει στην ενότητα είτε ξεκινάει από 

ένα κεντρικό σημείο που έχει αντίκτυπο στην περιφέρεια, είτε κινείται αντίστροφα από την 

περιφέρεια προς το κέντρο .                            

Ο Ιωάννου υπαινίσσεται με δύο τρόπους : α) λέγοντας και ταυτόχρονα μη λέγοντας κάτι, 

όταν χρησιμοποιεί λέξεις / φράσεις γεμάτες νόημα αλλά ατελείς και β) μεταθέτοντας σε 

άλλα πρόσωπα, τόπους, εποχές, γεγονότα που συμβαίνουν εδώ και τώρα                                                                                                        

(Δρουκόπουλος) 
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«Μες στους Προσφυγικούς συνοικισμούς» 

Η συλλογή Για ένα φιλότιμο (1964)                                                          
Η πρώτη συλλογή πεζογραφημάτων του Ιωάννου , που εισήγαγε την πρωτοτυπία της γραφής 

του : 22 μικρές συνθέσεις , γραμμένες σε πρώτο πρόσωπο, με εξομολογητική διάθεση . 

 

Θέμα                                                                                                          Οι 

πρόσφυγες (Πόντιοι, Καραμανλήδες, Μικρασιάτες, Κωνσταντινοπολίτες , Θρακιώτες, 

Μοναστηριώτες κ.ά.) και οι δυσκολίες ενσωμάτωσής τους .                           Οι δεσμοί του 

αφηγητή με τους πρόσφυγες .  

Η μοναξιά του μέσα στην πόλη . 

 

Η αφόρμηση του αφηγητή                            
Μια συνηθισμένη, καθημερινή σκηνή : τα παιδιά που παίζουν μπάλα σε ένα προσφυγικό 

συνοικισμό («Στέκομαι και κοιτάζω τα παιδιά ...;) . Ο αφηγητής τα παρακολουθεί από ένα 

καφενείο και οι σκέψεις του ακολουθούν την ελεύθερη ροή των συνειρμών .  

 

Ο χώρος και ο χρόνος                                                               
Το γνωστό («ορισμένο») καφενείο, αργά το μεσημέρι, την ώρα που οι «οι μεγάλοι» γυρίζουν 

από τη δουλειά τους . 

 

Η ταυτότητα των προσφύγων                                                           
Είναι δεύτερης γενιάς, γεννημένοι στη Θεσσαλονίκη, όπως ο αφηγητής .  

Διατηρούν όμως τα χαρακτηριστικά της ράτσας και της ψυχής τους .  

Βιοπαλαιστές, αληθινοί και γνήσιοι στον καθημερινό αγώνα τους . 

 

Η ράτσα και η ψυχή                                                                                        Η 

ράτσα : η γενιά , η φυλή , μια ορισμένη πληθυσμιακή ομάδα με συγκεκριμένη καταγωγή και 

κοινάβιολογικά χαρακτηριστικά (χρώμα δέρματος, γλώσσα, συνήθειες)   Η ψυχή : ο 

εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου, η κουλτούρα και η ψυχοσύνθεσή του .  

 

Η αντίθεση                                                                                                Οι 

πρόσφυγες του συνοικισμού διαφέρουν από τους «διεσπαρμένους» πρόσφυγες , όπως ο 

αφηγητής, γιατί, ζώντας όλοι μαζί, διατηρούν τους δεσμούς τους με το παρελθόν και τις 

ρίζες τους, έχουν περισσότερη συνοχή και αμιγέστερα χαρακτηριστικά .  

 

Η ικανότητα του αφηγητή να αναγνωρίζει τις φυλετικές ομάδες                Ο 

αφηγητής καυχιέται πως μπορεί να ξεχωρίσει τις φυλετικές ομάδες . Την ικανότητά του 

αυτή τη στηρίζει :        

στην εξάσκησή του , στην παρατηρητικότητά του , στην προσοχή στη λεπτομέρεια , στη 

μεγάλη του αυτοπεποίθηση στο θέμα αυτό .   

Λ.χ. αναγνωρίζει τους Ποντίους από την κορμοστασιά, την ομιλία, το μελαχρινό τους χρώμα 

.  

 

 

Η ειρωνεία του αφηγητή                                                           
Το σχόλιο του αφηγητή για τους Κωνσταντινουπολίτες : όλοι ισχυρίζονται πως προέρχονται 

από το κέντρο της Πόλης .  
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Η δεσμοί που συνδέουν τον αφηγητή με τους πρόσφυγες                              Ο 

αφηγητής νιώθει ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δικούς του ανθρώπους, ότι τον συνδέουν μαζί 

τους δεσμοί αίματος και καταγωγής . Η επαφή μαζί τους τον συγκινεί και τον συναρπάζει . 

Χαρακτηριστικά είναι τα ρήματα που εκφράζουν αυτή τη βαθιά επικοινωνία : Διαισθάνεσαι, 

σου 'ρχεται ν' αγκαλιάσεις, μεθώ, χαίρομαι, ανατριχιάζω, κάτι σα ζεστό κύμα με σκεπάζει 

ξαφνικά κλπ.  

 

Ο συλλογισμός                                                                                        
Ο άνθρωπος αποτελείται απ' αυτά που τρώει και πίνει . Εδώ τρώω και πίνω . Άρα : είμαι από 

εδώ .          

Η διαπίστωση της αντίφασης : «Και πώς εξηγείται τότε όλη αυτή η λαχτάρα;»  Επομένως : ο 

συλλογισμός της λογικής ανατρέπεται και το αίμα τραβάει εκεί όπου απλώνονται οι ρίζες 

των γονιών του .  

 

Η πατρίδα                                                                                                        Για 

τον αφηγητή, πατρίδα δεν είναι ο τόπος όπου γεννιέται και μεγαλώνει κανείς, αλλά ο τόπος 

όπου απλώνονται βαθιά οι ρίζες του. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για ένα παιδί 

προσφύγων: να γνωρίσει τον τόπο των γονιών του, αυτή η πατρίδα τον έλκει, μ' αυτήν τον 

συνδέουν δεσμοί αίματος .  

 

Οι βαθύτερες ρίζες                                                                                 
Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς, ο αφηγητής νιώθει να ζωντανεύουν και άλλοι, 

πανάρχαιοι, λαοί, πρόγονοι των προσφύγων, όπως οι Χετταίοι, Φρύγες, Λυδοί, ονόματα 

γεμάτα μυστήριο και αγάπη για τον αφηγητή .  

 

Η παρέκβαση                                                                                         
Σε μια παρέκβαση ο αφηγητής με γλώσσα σκληρή και συναισθηματικά φορτισμένη, 

καταφέρεται εναντίον των «εγκληματιών  των γραφείων» και όλους όσους δυσκόλεψαν με 

τη στάση και τη συμπεριφορά τους την ενσωμάτωση των προσφύγων στην ελληνική 

κοινωνία και τους εξωθούν στη διχόνοια και τη μετανάστευση .  

 

Η αναχώρηση                                                                         
Η ανομολόγητη βαθιά επικοινωνία αλλά και η απόσταση του αφηγητή από τους πρόσφυγες . 

Το αίσθημα της απομόνωσης εκφράζεται με τρία επίθετα :  

ολομόναχος , ξένος παντάξενος .     

 

Η παραίσθηση                               
Φεύγοντας , αισθάνεται τις οδικές αρτηρίες με τους κόκκινους σηματοδότες και τη 

θορυβώδη κυκλοφορία σαν το αίμα . Ο αφηγητής νιώθει τους πρόσφυγες παρόντες, να 

κυλούν μέσα στις φλέβες του .  

 

Το αίσθημα της μοναξιάς               
Ο αφηγητής νιώθει ξένος μέσα στη μεγαλούπολη κι αδιάφορες τις σχέσεις του με τους 

άλλους . 

Το παράπονο                                                                
Ο αφηγητής εκφράζει το παράπονό του κι αντιμετωπίζει με ειρωνεία τις συμβατικές σχέσεις 

των ανθρώπων, την αδιαφορία, την ανωνυμία, τη μοναξιά, το φόβο για τον άλλο . 
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Χαρακτηρίζει μάλιστα τη στάση αυτή ως πονηρές προφάσεις του πολιτισμού για να 

κρύβεται η παρανομία .     

Η μοναξιά της μεγαλούπολης τον κάνει να «ζηλεύει» όσους παρέμειναν στα πατρογονικά 

τους, στη γη και τους συγγενείς τους ή κι αυτούς που, αν και πρόσφυγες, δεν αποκόπηκαν 

από τη ράτσα τους .  

 

Η ευχή                                                                                         
Κυκλικά , ο αφηγητής επανέρχεται στην αρχή των συνειρμών με την ευχή να ζούσε σε ένα 

προσφυγικό συνοικισμό , εκεί όπου βρίσκει την ταυτότητά του και τις προγονικές του ρίζες .    

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ                                         
Ο όρος «πρόσφυγες»                                                    
Ονομάζονται οι πληθυσμοί που ξεριζώνονται από τον τόπο τους λόγω πολέμων ή άλλων 

πολιτικών γεγονότων, ακόμα και από φυσικές καταστροφές . 

 

Το βιωματικό υλικό                                                      
Η προσφυγική καταγωγή του αφηγητή .  

Η καταγωγή από τη Θράκη .   

Η γέννηση στη Θεσσαλονίκη .     

Η μοναχική ζωή στην πόλη .    

Η γνώση των θρησκευτικών εθίμων και των λαϊκών δοξασιών .      

Η ιστορική κατάρτιση του αφηγητή .  

 

Το αφηγηματικό υλικό                                                           
Η προσφυγιά .  

Η μετανάστευση .    

Η βιολογική και πολιτισμική καταγωγή του ανθρώπου .  

Η σύγχρονη ζωή στις μεγαλουπόλεις .  

 

Το εθνογραφικό , γεωγραφικό και  ιστορικό υλικό                                         
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας προσφύγων .                          

Οι τόποι καταγωγής και τα τοπωνύμια .   

Τα ονόματα αρχαίων λαών που ζούσαν στους τόπους των προσφύγων . 

 

Αφηγηματικές τεχνικές                                                                               
Η πλοκή οργανώνεται χαλαρά με βάση τους συνειρμούς και τις σκέψεις του αφηγητή   Η 

αφήγηση προχωρεί ευθύγραμμα και ξαναγυρίζει στην αρχή (κυκλική)   

 

Η οργάνωση του αφηγηματικού υλικού                                                     
Γίνεται μέσω συνειρμών και παρεκβάσεων (α. η παρουσίαση των φυλών, β. η παρέκβαση 

των αρχαίων λαών και γ. η εκμετάλλευση των προσφύγων) .   

 

 

 

Το είδος της αφήγησης                                                                
Εσωτερική, πρωτοπρόσωπη, μονοεστιακή, μονομερής: ο αφηγητής παρατηρεί από κοντά 

αλλά και μετέχει σε όσα αφηγείται, τα οποία παρουσιάζει από τη δική του οπτική γωνία .   
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Εκφραστικοί τρόποι / γλώσσα                                                
Το πεζογράφημα είναι διάσπαρτο από εικόνες . Η γλώσσα είναι απλή κι ανεπιτήδευτη, ο 

λόγος μικροπερίοδος, η διάθεση εξομολογητική . Υπερτερούν τα ρήματα . 
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«Στου Κεμάλ το σπίτι» 
Η συλλογή 

Θέμα/ Θεματικός πυρήνας πεζογραφήματος                               
Οι συχνές επισκέψεις μιας άγνωστης γυναίκας τουρκικής καταγωγής στο σπίτι του αφηγητή, 

που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη .  

Η αγάπη και η νοσταλγία της γυναίκας για το σπίτι όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε . Οι 

δεσμοί με τα λειτουργικά σημεία – σύμβολα του σπιτιού (τα μούρα , το νερό από το πηγάδι) 

.  

 

Οι επισκέψεις :    
Σε διάστημα οκτώ χρόνων περίπου επισκέφτηκε το σπίτι τέσσερις φορές . 

Άνοιξη 1936 : την εποχή που γίνονται τα μούρα, ζητώντας με ευγένεια να της δώσουμε λίγο 

νερό απ' το πηγάδι της αυλής. [ ...;] μας ζήτησε [μούρα]η ίδια λέγοντας πως ήθελε να φυτέψει 

το σπόρο τους στον μπαχτσέ της. Έφαγε μερικά και τα υπόλοιπα τα έβαλε σ' ένα χαρτί και 

έφυγε χαρούμενη .     

1938 (δύο χρόνια μετά) : Κάθισε και τα έφαγε ένα ένα [τα μούρα] στο κατώφλι .    

1939 (λίγο πριν τον πόλεμο): της προσφέραμε νερό απ' τη βρύση. Αρνήθηκε να πιει το νερό [ 

...; ] την είδαμε ταραγμένη [ ...;] βούρκωσε .            

«λίγο μετά τον πόλεμο» (1944;) : Μια ιταλιάνικη μπόμπα είχε σαρώσει τη ντουτιά κι είχε 

ρημάξει το καλοκαμωμένο ξυλόδετο σπίτι .     

 

Η αρχοντική εικόνα της γυναίκας στο αφήγημα                                            Καλύπτεται 

από ένα πέπλο μυστηρίου . Από την αρχή :            

«Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα, που ερχόταν στο κατώφλι μας κάθε 

χρονιά [ ...;]» .  

Ως το τέλος :  

«Δεν την ξανάδαμε από τότε. Ήρθε - δεν ήρθε, άγνωστο. [ ...;] Τέτοιο σπαραγμό δεν 

ματαείδα» .  

«Έμοιαζε πολύ κουρασμένη, διατηρούσε όμως πάνω της ίχνη μιας μεγάλης αρχοντικής 

ομορφιάς. Και μόνο ο τρόπος που έπιανε το ποτήρι, έφτανε για να σχηματίσει κανείς την 

εντύπωση πως η γυναίκα αυτή στα σίγουρα ήταν μια αρχόντισσα.»   

 

Η στάση του αφηγητή και της οικογένειάς του απέναντί της ...;                             Στην 

αρχή, ευγενική ...; Προσπαθούν με διάφορες εικασίες να ερμηνεύσουν την παράξενη 

συμπεριφορά της, αλλά και τις σποραδικές εμφανίσεις της . Θεωρούν ότι 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» .                                                                                                                  Έπειτα , 

όταν αρνείται να πιει νερό από τη βρύση, την περιβάλλουν με καχυποψία και αγανάκτηση :                                                                                                                       

«Η αποκάλυψη αυτή στη αρχή μάς τάραξε. 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; Και τι ακριβώς ήθελε από μας αυτή η γυναίκα; Πάνω 

σ' αυτό δεν απαντήσαμε, κοιταχτήκαμε όμως βαθιά υποψιασμένοι.» 

  

Ο πόνος του εκπατρισμού                                                                                                   Στη 

συνέχεια, τα συναισθήματα αλλάζουν, μετατρέπονται σε συμπόνια και κατανόηση για το 
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κοινό βίωμα του εκπατρισμού, της προσφυγιάς και της νοσταλγίας: «Ο πρώτος που την είδε, 

ήρθε μέσα και φώναξε: «η τουρκάλα!" Βγήκαμε στα παράθυρα και την κοιτάζαμε με 

συγκίνηση. Παραλίγο να την καλέσουμε απάνω στο σπίτι - τόσο μας είχε μαλακώσει την 

καρδιά η επίμονη  νοσταλγία της.»     

Η αποκάλυψη της αλήθειας                                                                                                Ο 

μπέης και η όμορφη κόρη . Η ανταλλαγή πληθυσμών και ο ξεριζωμός .                 

(Συνθήκη της Λοζάνης 1923) 

Η καυστικότητα του αφηγητή                                                                                  
Καταφέρεται ενάντια στη «μοντέρνα» αισθητική, την επικράτηση του συμφέροντος, την 

αστικοποίηση, την κερδοσκοπία, την εξαπάτηση της Αρχαιολογικής υπηρεσίας . Ιδιαίτερα, 

οργίζεται για το γκρέμισμα σπιτιών με μνήμες και ιστορία και την ύψωση στη θέση τους 

ακαλαίσθητων πολυκατοικιών (αντιπαροχή), αλλά και για το «μπάζωμα» των 

αρχαιολογικών ευρημάτων ... ;                                                          «Το ψηφιδωτό αυτό οι 

δασκαλεμένοι εργάτες το σκεπάσανε γρήγορα γρήγορα για να μην τους σταματήσουν οι 

αρμόδιοι. Πάντως, τις ώρες που το έβλεπε το φως του ήλιου, γίνονταν διάφορα σχόλια απ' την 

έκθαμβη γειτονιά. Όλοι μιλούσανε για την ομορφιά και την παλιά δόξα ...;» 

 Η οργή και αγανάκτηση                                                                                         

Αποτυπώνεται φραστικά με τα επίθετα ή άλλες λέξεις με αρνητική σημασία :          

σιχαμένος σπιτονοικοκύρης , πονηρό μυαλό , συμμορίες εργολάβων , γελοίοι , δασκαλεμένοι 

εργάτες , νέο εξάμβλωμα .                                                                                   Αν γίνει αυτό , 

θα παραφυλάγω νύχτα μέρα.... 

Αφηγηματικές τεχνικές                                                             

Ο χρόνος της αφήγησης 

Με αφετηρία το «παρόν», η αφήγηση μετατοπίζεται ευθύγραμμα προς το παρελθόν 

(αναδρομική) . 

Χαρακτηριστικά είναι τα χρονολογικά άλματα από το παρόν (δεκαετία του '70) στο 

παρελθόν (Μικρασιατική καταστροφή, 1936-1944) και αντίστροφα, συνήθη στην 

πεζογραφία του Ιωάννου, ακόμα και στο μέλλον («θα παραφυλάγω...ίσως μπορέσω να 

εμποδίσω») . 

 

Ο χώρος της αφήγησης  

Η Θεσσαλονίκη – η πόλη με τον πρωταρχικό ρόλο στην πεζογραφία του Ιωάννου – και 

συγκεκριμένα η γειτονιά όπου βρισκόταν το σπίτι του Κεμάλ, μια μονοκατοικία με κήπο . 

 

Το είδος της αφήγησης          

Όπως στα περισσότερα πεζογραφήματα του Ιωάννου , η αφήγηση είναι κατά κύριο λόγο 

εσωτερική (μονοεστιακή/μονομερής) , βιωματική , πρωτοπρόσωπη (εγώ, εμείς) από 

ομοδιηγητικό αφηγητή , που συμμετέχει στα δρώμενα ως παρατηρητής . Παρόλο που ο 

αφηγητής παραχωρεί το λόγο και σε άλλα πρόσωπα του κειμένου , με παρεμβολή ευθέος 

λόγου (η ευχαρίστηση της Τουρκάλας, τα λόγια της γιαγιάς, του σπιτονοικοκύρη, της γριάς 

γειτόνισσας και εκείνου που αναφωνεί "η τουρκάλα") , πρόκειται μόνο για περιστασιακές 

αναφορές που επιδιώκουν τη ζωντάνια και την παραστατικότητα .  

Οι εκφραστικοί τρόποι                                                                                        Οι 

εικόνες                                                                                                                            Της 
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γυναίκας, του σπιτιού, της αυλής, της συκομουριάς, του ψηφιδωτού, του βομβαρδισμένου 

σπιτιού, των δύο πολυκατοικιών .                        

Οι αντιθέσεις                                                                                                                            

Ο παλιός και ο νέος κόσμος, η ζεστασιά των ανθρώπινων σχέσεων και η επιφύλαξη, το 

καλαίσθητο και το ακαλαίσθητο .  

Η γλώσσα και το ύφος                                                                             Γλώσσα : 

καθημερινή , απέριττη , απλή και ανεπιτήδευτη , με πεζολογικά στοιχεία .   Ύφος : απουσία 

μελοδραματισμού, ποιητική ελλειπτικότητα, ελεγχόμενη συναισθηματική φόρτιση .  

Το ιστορικό υλικό                                                                                                   Ο 

Κεμάλ Ατατούρκ .                                                                                                                      

Η Μικρασιατική Καταστροφή .                                                                                                 

Η Συνθήκη της Λοζάνης κι η ανταλλαγή πληθυσμών .                                                         Ο 

πόλεμος του '40 .                                                                                                                Η 

αστικοποίηση και αντιπαροχή των δεκαετιών '60 – '70 (η ύδρευση των πόλεων και η 

εγκατάλειψη των πηγαδιών, η ανέγερση πολυκατοικιών, το γκρέμισμα των αρχοντόσπιτων 

κλπ.)  

Το βιωματικό στοιχείο                                                                                                 
Το δράμα του βίαιου ξεριζωμού και της ανταλλαγής πληθυσμών, ο πόνος και τα βάσανα της 

προσφυγιάς, η λαχτάρα για τις χαμένες πατρίδες, ο νόστος παρουσιάζονται ως βιώματα και 

των δύο πλευρών, Ελλήνων και Τούρκων . 

Σύγκριση 
Και τα δύο κείμενα εκφράζουν την αγάπη και τη νοσταλγία που νιώθουν οι άνθρωποι, κάθε 

εθνικότητας, για τον τόπο και το σπίτι όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, τον πόνο του 

ξεριζωμού και της προσφυγιάς, και αναδεικνύουν τους βαθιά ριζωμένους δεσμούς του 

ανθρώπου με το χώμα του, με τα δέντρα και το νερό του τόπου του .                                                                                                                      

Η διαφορά είναι ότι η Τουρκάλα δεν ξεριζώθηκε βίαια από το σπίτι της. Αυτό έγινε μετά 

από πολιτική συνθήκη ανταλλαγής πληθυσμού, σ' αντίθεση με τον αφηγητή στο «Γλυκό του 

κουταλιού», που έχει το σπίτι του υπό κατοχή .                                              Μπορεί ο 

καημός της στέρησης να είναι όμοιος , αλλ’ είναι                                        οδυνηρότερος ο 

πόνος που προέρχεται από τον βίαιο                                            εκπατρισμό . 
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(Κική Δημουλά, Επί τα ίχνη, 1963) 
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Ερμηνευτική προσέγγιση 
 
Γραμματολογικά στοιχεία 
• Η Κική Δημουλά εντάσσεται στη μεταπολεμική ποίηση και επομένως στη μοντέρνα ή 

νεωτερική ποίηση. Χαρακτηριστικά είναι τα γνωρίσματα αυτής της ποίησης στο 

εξεταζόμενο ποίημα: ελεύθερος στίχος, απουσία των δεσμεύσεων που επιβάλλουν η 

αλληλουχία και η σαφήνεια. Μάλιστα σε ορισμένα σημεία τα τελευταία γίνονται τόσο 

έντονα ώστε να μιλάμε για υπερρεαλιστικές επιδράσεις στην ποίηση της Κ. Δημουλά (η 

συνειρμική λειτουργία, αλλά και φράσεις ασαφείς και πολύσημες, γεννημένες από μια 

οργιώδη φαντασία: κοσμογονία τῶν μαρμάρων, εὐγονία ἀγαλμάτων, σοδειά ἀκινησίας). 

• Πιο χρήσιμη είναι εδώ η ένταξη της ποιήτριας σε μια άλλη κατηγορία, αυτήν της 

γυναικείας γραφής. Έχει επισημανθεί ότι η Κ. Δημουλά εκπροσωπεί τη γυναικεία γραφή, το 

στίγμα του γυναικείου φύλου στη λογοτεχνία, αν όχι μια καθαρά γυναικεία λογοτεχνία. Το 

Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως, με κύριο θέμα του τη γυναικεία αιχμαλωσία, ιδωμένη μάλιστα με μια 

καθαρά γυναικεία ματιά, είναι σίγουρα αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας τέτοιας λογοτεχνίας. 

• Η ποιήτριά μας εστιάζει συνήθως την προσοχή της σε «αντικειμενικά ασήμαντα» 

αντικείμενα και γεγονότα, από τα οποία αφορμάται και τα μετασχηματίζει σε σύμβολα της 

ζωής και της μοίρας. Το ίδιο κάνει κι εδώ: ένα άγαλμα που παριστάνει μια γυναικεία μορφή 

κάποιοι προσέξουν ότι παριστάνεται δεμένη και που στολίζει κάποιο πάρκο, 

μετασχηματίζεται από την ποιητική ματιά της Κ. Δημουλά σε τραγικό σύμβολο της 

γυναικείας μοίρας. Με άλλα λόγια, ένα από τα πολλά γλυπτά που κοσμούν αστικούς χώρους 

καμιά πρόθεση να αποτελέσει το επίκεντρο της προσοχής και της αισθητικής συγκίνησης 

γίνεται για την ποιήτρια μια εμπειρία περίπου συγκλονιστική, εμπνέει ένα ποίημα γεμάτο 

πικρία για τη γυναικεία μοίρα ανά τους αιώνες. 

 

Δομή  
Το περιεχόμενο του ποιήματος δομείται με έναν τρόπο που θυμίζει δοκίμιο: έχει έναν 

πρόλογο που θέτει ερεθιστικά το θέμα του (στ. 1-2)• έχει το κύριο μέρος του, που 

αποτελείται από μια περιγραφική ενότητα (στ. 3-19) και δύο αποδεικτικές (στ. 20-30 και 31-

40: αποδεικνύουν πόσο ισχυρή είναι η γυναικεία σκλαβιά)• έχει τον επίλογό του, που 

συνοψίζει και συμπεραίνει (στ. 41-42). 

 

Ανάλυση  
• Το βασικό περιεχόμενο του ποιήματος είναι η γυναικεία αιχμαλωσία, όπως τη βλέπει η 

ποιήτρια σε ένα άγαλμα, που μάλιστα δεν είναι σίγουρο ότι πλάστηκε για να σημαίνει 

ακριβώς αυτό. Κατά την Κ. Δημουλά η αιώνια γυναικεία αιχμαλωσία είναι τόσο ισχυρός 

«θεσμός» ώστε κι αν ακόμα απελευθερώνονταν τα αγάλματα από το μάρμαρο πράγμα 

αδύνατο θα εξακολουθούσε να υπάρχει. Με άλλα λόγια, η γυναικεία αιχμαλωσία 

παρουσιάζεται εδώ ως ισχυρότερη από αυτήν που επιβάλλει το μάρμαρο στις μορφές των 

αγαλμάτων, τα δεσμά της γυναίκας πιο ισχυρά από τις ιστορικές και φυσικές δεσμεύσεις, 

αυτές που στερούν από τους δούλους την ελευθερία, από τους νεκρούς την αθανασία και 

από το αίσθημά μας τη γαλήνη. Αυτή η αιχμαλωσία γίνεται, κατά την ποιήτρια, δεύτερη 

φύση για τη γυναίκα: σέ λέω γυναίκα / γιατ' εἶσ' αἰχμάλωτη. Οι στίχοι αυτοί δείχνουν την 

ταύτιση που έχει γίνει στο νου της Κ. Δημουλά ανάμεσα στην αιχμαλωσία και τη γυναίκα, 

έτσι ώστε για την ποιήτρια σημείο αναγνωρίσεως της γυναικείας ταυτότητας δεν αποτελούν 

τα εξωτερικά ανατομικά χαρακτηριστικά, οι γοφοί που ὑπόσχονται εὐγονία και καλή 

σοδειά, αλλά η ίδια η αιχμαλωσία. Δεν μπορούμε, βέβαια, να κατατάξουμε την ποιήτρια σε 

εκείνους που θεωρούν φυσική κατάσταση τη γυναικεία δουλεία, δε θα ταίριαζε αυτό στην 

όλη πνευματική παρουσία της. Κάτι άλλο συμβαίνει εδώ: είναι τέτοια η πικρία της για την 
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αιχμαλωσία της γυναίκας ανά τους αιώνες ώστε, στα πλαίσια μιας εκφραστικής (ποιητικής) 

υπερβολής, τη χαρακτηρίζει ισχυρότερη κι από την αιχμαλωσία των αγαλμάτων. 

• Ας προσέξουμε την πικρή ειρωνεία που περιέχουν οι στίχοι 35-37 σχετικά με τη γυναικεία 

προσφορά στην κοινωνία, με αυτό που θεωρείται μάλλον η γυναικεία προσφορά. 

• Όπως το συνηθίζει, η ποιήτρια Κ. Δημουλά αναδεικνύει εδώ το σκηνικό ενός αστικού 

χώρου: ένα άγαλμα που κοσμεί ένα πάρκο, ένας χώρος εντελώς ρεαλιστικός, που αποτελεί 

μια ποιητική αφετηρία προς το εσωτερικό, προς το φανταστικό, προς το φιλοσοφικό. 

• Έχει επισημανθεί ότι τα ποιήματα της Κικής Δημουλά αναπτύσσονται διαλεκτικά, με 

αφετηρία το συγκεκριμένο και υλικό και με κατάληξη το αφηρημένο και εσωτερικό. Αυτό 

συμβαίνει και εδώ: αφετηρία είναι το άγαλμα, ένα απτό και συγκεκριμένο ερέθισμα, με πολύ 

συγκεκριμένη μάλιστα μορφή• η κατάληξη όμως του ποιήματος είναι κάτι πολύ πιο 

εσωτερικό, είναι το συναίσθημα που δοκιμάζει αυτή η γυναικεία μορφή που η ποιήτρια την 

αντιμετωπίζει σαν ζώσα μορφή καθώς και τα σημαινόμενα αυτής της αιχμάλωτης ύπαρξης, 

σημαινόμενα μάλιστα που είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικά. Διότι είναι μεν 

αντικειμενικό το τι συμβολίζει μια δεμένη πισθάγκωνα μορφή, αλλά είναι σίγουρα 

υποκειμενική και προσωπική η ανάγνωσή της από την ποιήτρια, η οποία τόσο πολύ ταυτίζει 

τη γυναικεία μοίρα με την αιχμαλωσία ώστε αναγνωρίζει τη γυναίκα στην ίδια την 

αιχμαλωσία (Σέ λέω γυναίκα / γιατί εἷσ' αἰχμάλωτη.), θεωρεί την αιχμαλωσία σημείο 

αναγνωρίσεως της γυναικείας ταυτότητας. 

• Το ποίημα αυτό, μεταξύ των άλλων, συμβάλλει στο διάλογο γύρω από την πρόσληψη του 

έργου τέχνης. Η ποιήτρια παρουσιάζεται να ερμηνεύει και να νιώθει ένα γλυπτό με έναν 

τρόπο αρκετά προσωπικό και πρωτότυπο, που μάλλον δε θα ήταν μέσα στις προθέσεις του 

γλύπτη. Ενισχύεται έτσι η άποψη που θέλει το έργο τέχνης να έχει μια αυτόνομη ζωή από τη 

στιγμή που φεύγει από τα χέρια του δημιουργού, να δέχεται αναγνώσεις και ερμηνείες 

προσωπικές, βιωματικές και επομένως πολύ διαφορετικές από άτομο σε άτομο, να λέει 

διαφορετικά πράγματα σε κάθε πρόσωπο, τόσο διαφορετικά που θα ήταν αδύνατο να τα έχει 

καν προβλέψει ο δημιουργός. Αυτή η πολυσημία είναι, πάντα κατά την ίδια άποψη, μια από 

τις μαγικές ιδιότητες της τέχνης, διότι η τελευταία μπορεί μέσα από ένα έργο να πει 

πράγματα πολύ περισσότερα κι ωστόσο αυθεντικά από ό,τι προτίθεται να εκφράσει ο 

καλλιτέχνης μέσα από το συγκεκριμένο έργο.  

• Υπάρχουν στο ποίημα κάποιες εκφράσεις που πραγματοποιούν τη βούληση της ποιήτριας 

να εναρμονίσει μεταξύ τους αντίπαλα ζεύγη: στις φράσεις σκοινί μαρμάρινο, πορεία τῶν 

μαρμάρων, κοσμογονία τῶν μαρμάρων, εὐγονία ἀγαλμάτων, σοδειά ἀκινησίας 

συνεργάζεται το φανταστικό με το πραγματικό, το λογικό με το παράλογο. Είναι οι φράσεις 

αυτές που πραγματώνουν την άποψη της ποιήτριας ότι το ποιητικό αποτέλεσμα δεν το 

παράγει κάθε λέξη χωριστά αλλά η συνήχηση των λέξεων. 

 

Εκφραστικά μέσα 
Έντονη είναι η λειτουργία των σχημάτων λόγου στο ποίημα.  

• Το χιαστό των στ. 1-2 (κατευθείαν ἄγαλμα...γυναίκα κατευθείαν) αλλά και η επανάληψη 

της λέξης κατευθείαν και των πρώτων δύο στίχων (στ. 31-32 και 41) τονίζουν τη 

διαφορετική ανάγνωση που επιφυλάσσει η ποιήτρια στο άγαλμα.  

• Η προσωποποίηση και το β΄ ενικό πρόσωπο της επιτρέπουν να απευθυνθεί με αμεσότερο 

και οικειότερο τρόπο στο άγαλμα άλλωστε η Κ. Δημουλά δε μιλά στο άγαλμα μόνο ως 

ποιήτρια αλλά και ως γυναίκα.  

• Οι μεταφορές έχουν το συνήθη ποιητικό τους ρόλο: δίνουν λυρισμό, παραστατικότητα 

(εικονοποιία) και ευστοχία. 

• Η αμφισημία του στ. 14 (γλύπτης μπορεί να είναι ο δημιουργός του αγάλματος αλλά και ο 

δημιουργός της γυναίκας, ο Θεός) προϊδεάζει γι αυτό που θέλει να εκφράσει η ποιήτρια, την 

αιωνιότητα και τη σταθερότητα της γυναικείας αιχμαλωσίας. 
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