
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών  

 

ΠΜΣ Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός 

στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 

 
 
 

Πολιτισμός, υποκείμενα, εμπρόθετη δράση και λογοτεχνική 
δημιουργία: Η περίπτωση του Γ.Μ. Βιζυηνού και του Α.Π. Τσέχωφ 

 

 
 
 
 
 

Διπλωματική εργασία της μεταπτυχιακής φοιτήτριας: 

Γαβριέλλα Παναγή 

 

 

 

 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Τσιμπιρίδου Φωτεινή  

Επικουρική βοήθεια: Μαμαλούι Σβετλάνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη  

Μάϊος 2017 



 
2 

1. Περιεχόμενα 
 

       

1. Περιεχόμενα………………………………………………………………………………………...........2 

 

2. Εισαγωγή…………………………………………………………………………………………………3 – 7  

 

3. Ανθρωπολογία – Λογοτεχνία – Πολιτισμική κριτική……..……………………….7 – 17 

 

4. Λογοτεχνικός ρεαλισμός και λογοτεχνική εθνογραφία………………..………17 – 20  

    4.1. Ο ρεαλισμός στην ελληνική και ρωσική λογοτεχνία…………………21 – 31  

4.1.1. Ελληνική λογοτεχνία – Η περίπτωση του Γ.Μ.Βιζυηνού….21 – 26  

4.1.2. Ρωσική λογοτεχνία – Η περίπτωση του Α.Π.Τσέχωφ………26 – 31  

 

5. Εθνογραφικά Στοιχεία μέσα από τη λογοτεχνία………………………………….32 – 85  

5.1. Διηγήματα Γ.Μ. Βιζυηνού………………………………………………….32 – 62  

5.2. Διηγήματα Α.Π. Τσέχωφ……………………………………………………63 – 85  

 

6. Επίλογος - Συμπεράσματα………………………………………….……………………….86 – 87 

 

7. Βιβλιογραφία………………………………………………………………………………………88 – 92   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

2. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία ενδιαφέρεται να εξετάσει ως προς μια πολιτισμική και 

εθνογραφική κριτική τα διηγήματα του έλληνα λογοτέχνη, Γεώργιου Μ. Βιζυηνού  

και του ρώσου λογοτέχνη, Άντον Π. Τσέχωφ. Παραθέτοντας συγκεκριμένα χωρία ως 

παραδείγματα, έχω σκοπό να αποδειχθεί πως μέσα από ένα λογοτεχνικό διήγημα,  

μπορούμε να αντλήσουμε εθνογραφικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της εποχής 

στην οποία ανήκουν. 

 Όπως θα φανεί, μέσα από τα διηγήματα, που παρουσιάζονται ως 

παραδείγματα, ένα διήγημα μπορεί να αποτελεί αυτοβιογραφία του ιδίου του 

λογοτέχνη ή μυθιστόρημα με πλαστούς χαρακτήρες, αλλά να λειτουργεί, σε κάθε 

περίπτωση, ως αποκαλυπτική μαρτυρία για ενός έθνους ή για μιας κοινωνικής 

ομάδας. Η εργασία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μια λογοτεχνική προσέγγιση των 

διηγημάτων, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο λογοτέχνες παρατηρούν τις 

κοινωνίες, στις οποίες αποτελούν δρώντα πρόσωπα, τις καταγράφουν και τις 

σχολιάζουν. Δηλαδή πως λειτουργούν ως εν δυνάμει εθνογράφοι της εποχής τους κι 

όχι ως απλοί συγγραφείς.  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πλοκή των ποιητικών έργων συνδέεται άμεσα 

με τις σκέψεις, την προσωπικότητα και τις πράξεις των ανθρώπων. Η αντίληψη αυτή 

έγινε αποδεκτή κατά το 19ο αιώνα, όταν η ποίηση αρχίζει να υποχωρεί μπροστά 

στην παρουσία του μυθιστορήματος. Το μυθιστόρημα συνδέεται περισσότερο με 

την πραγματικότητα, έτσι η σχέση ανάμεσα στις ιδεολογίες, τις παραδόσεις και στη 

λογοτεχνία δεν είναι πλέον εντελώς τυχαία. Η σχέση αυτή, κοινωνίας-λογοτεχνίας, 

δεν προέκυψε καθόλου τυχαία, αφού το κοινωνικό περιβάλλον ανέκαθεν 

επιδρούσε στη δημιουργία κάποιου λογοτεχνικού έργου, μεμονωμένα σε κάθε 

συγγραφέα, αλλά και γενικά σε ομάδες συγγραφέων μέσω των λογοτεχνικών 

ρευμάτων, που χαρακτήριζε την κάθε εποχή1. Σύμφωνα με τον Hippolyte Taine, ο 

οποίος μετέφερε τις θεωρίες του Δαρβίνου στις θεωρητικές επιστήμες, υπάρχουν 

τρεις βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου: η φυλή 

(la race) , το περιβάλλον (le milieu) και η συγκυρία (le moment). Ο λογοτέχνης 

παρουσιάζει στο έργο του έναν άνθρωπο, τον οποίο τοποθετεί σ’ ένα περιβάλλον, 

εξηγώντας τις κληρονομικές του προδιαγραφές και εξετάζοντας τις ειδικές συνθήκες 

στις οποίες ενεργεί. Έτσι κοινωνικές, εθνογραφικές και πολιτισμικές μαρτυρίες 

παρουσιάζονται από πολύ νωρίς σε λογοτεχνικά έργα. Μπορούμε να πούμε ότι η 

λογοτεχνία αποτελεί μια ατομική απόπειρα καταγραφής ενός συλλογικού πλαισίου 

και των συμφραζομένων του. Κυρίαρχες αλλά και περιθωριακές ταυτότητες ενός 

τόπου και μιας εποχής παρουσιάζονται ως βασικά θέματα. Το λογοτεχνικό κείμενο 

διαμορφώνεται κοινωνικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές και κοινωνικές 

συνθήκες που το περιβάλλουν, αλλά ταυτόχρονα διαμορφώνει στο επίπεδο της 

                                                           
1 Γκασούκα, Μ., Λογοτεχνία και φύλο, «Έμφυλες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας». 
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καλλιτεχνικής δημιουργίας μια ανατροπή της κοινωνικής πραγματικότητας, 

υπονομεύοντας κάθε είδους διαφορετική ταυτότητα που ξεφεύγει από τα όρια της 

κανονικότητας. Η ιστορική μνήμη αποτελεί δομικό στοιχείο της ταυτότητας. Η 

ταυτότητα έχει πολλές λειτουργίες οι οποίες ενώνονται για τη δημιουργία της 

ατομικής και συλλογικής αφήγησης, όπως η κανονιστική, η ταυτολογική, η 

ερμηνευτική. Έτσι κι η λογοτεχνική ταυτότητα δέχεται σημαντική επίδραση από την 

ιστορική μνήμη, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως ως όχημα αποδόμησης κυρίαρχων 

αξιών και «κανονικοτήτων».2 

Ο Terry Eagleton υποστήριξε ότι «οι κοινωνίες και η λογοτεχνία έχουν μια 

ενεργό ιστορία που είναι πάντοτε αναπόσπαστα δεμένη με τις επιδράσεις ενεργών 

ηθικών αξιών».3 Η σχέση αυτή άρχισε να εμφανίζεται πιο έντονα σε κείμενα που 

αφορούσαν τις εκάστοτε κρατούσες αντιλήψεις για την εξουσία (πολιτικές σάτιρες, 

επαινετικά, επαναστατικά έργα προς ή κατά των κρατούντων, που εμφανίζονται 

από τα αρχαία χρόνια και φτάνουν μέχρι τη σημερινή εποχή). Η λογοκρισία 

αποτελεί ένα από τα πιο συνήθη φαινόμενα κάθε εποχής, την οποία θα 

εξετάσουμε. Αυτή η προσέγγιση της λογοτεχνίας οδήγησε στην ανάπτυξη του 

κλάδου της Κοινωνιολογίας της Λογοτεχνίας που αποσκοπούσε στη μελέτη της 

λογοτεχνίας σε σχέση με τα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Πέρα από τα 

έργα που αποτέλεσα «θύματα» της λογοκρισίας δεν μπορεί να παραλείψει κανείς 

την πνευματική-καλλιτεχνική διάσταση των λογοτεχνικών έργων και τα αυτονομεί 

εν μέρει από την κοινωνικόοικονομική πραγματικότητα. Παρ’ όλα αυτά τα έργα 

εκείνα μπορούν να εξεταστούν από τη σκοπιά της πολιτισμικής κριτικής4.  

Ένα από τα  σημαντικότερα ζητήματα που θίγεται στο πλαίσιο αυτής της 

διαφορετικής προσέγγισης της λογοτεχνία και ειδικά το 19ο αιώνα, για τον οποίο θα 

εξετάσουμε παρακάτω, είναι η κοινωνική διάσταση του φύλου. Σύμφωνα με τη 

μελέτη της Μ. Γκασούκα, «Έμφυλες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας», 

από αυτή την έμφυλη θεωρητική προσέγγιση δημιουργούνται κάποια ερωτήματα 

που άπτονται των κοινωνικών σχέσεων και τα οποία προκύπτουν από το τρίγωνο: 

αναγνώστης/συγγραφέας – κείμενο/κουλτούρα – κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

παραγωγής του κειμένου. Συγκεκριμένα μερικά από τα ερωτήματα αυτά είναι για το 

πώς η πατριαρχία αλλοτριώνει τη συνείδηση του φύλου κι ειδικά των γυναικών και 

πως αυτό επιδρά στην λογοτεχνική δημιουργία. Ακόμα ποιοι είναι αυτοί οι 

μηχανισμοί που περιορίζουν τη λογοτεχνική έκφραση μειονοτικών ομάδων και του 

γυναικείου φύλου. Μέχρι σήμερα τίθεται ακόμα το ερώτημα αν υπάρχει κάποια 

ιδιαίτερα γυναικεία γραφή, μια ουσία στη φεμινιστική λογοτεχνία5. Η λογοτεχνία 

των γυναικών εξετάζοντας την από ανθρωπολογική σκοπιά αποτελεί αντίδραση στις 

επικρατούσες αρχές, επομένως πέρα της φιλολογικής μελέτης πρέπει πρώτα να 

εξετάζεται ανθρωπολογικά. Έτσι μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για την 

                                                           
2 Κωτόπουλος, Τ., Καρασαββίδου Ε., «Περιθωριακές ταυτότητες στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία». 
3 Eagleton, T., «Εισαγωγή στη θεωρία της Λογοτεχνίας», σ. 16. 
4 Γκασούκα, Μ., Λογοτεχνία και φύλο, «Έμφυλες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας». 
5 Γκασούκα, Μ., Λογοτεχνία και φύλο, «Έμφυλες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας». 
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κοινωνία στην οποία αναπτύσσεται. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξεταστεί κάθε 

είδους λογοτεχνικό έργο. Ο Μαξίμ Γκόρκι χαρακτήρισε τη λογοτεχνία ως 

«καλλιτεχνική έρευνα» ή «μελέτη του ανθρώπου»6. Κάθε είδος της λογοτεχνίας, 

διήγημα, θεατρικό, νουβέλα, μυθιστόρημα, αυτοβιογραφία, ποίημα μπορεί να 

προσφέρει μαρτυρίες από την εποχή την οποία γράφεται σχετικά με τη ζωή και τις 

αντιλήψεις των ανθρώπων. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται σε διηγήματα, κυρίως 

αυτοβιογραφικού χαρακτήρα.  

Όσον αφορά το είδος της αυτοβιογραφίας για το οποίο θα αναφερθώ 

περαιτέρω, σύμφωνα το άρθρο του J. Olney «Autobiography and the cultural 

moment», οι κριτικοί της λογοτεχνίας άργησαν να ασχοληθούν με το είδος της 

αυτοβιογραφίας, το οποίο εκδηλώνεται στα μέσα της δεκαετίας του ’607. Πριν τη 

δεκαετία του ’60, η κριτικοί της λογοτεχνίας εξηγούσαν την αυτοβιογραφία ως απλά 

μια αφήγηση της ζωής του αυτοβιογραφούμενου, αναγνωρίζοντας ακόμα στον 

αυτοβιογράφο την ικανότητα  να αφηγηθεί τη ζωή του με αντικειμενική ιστορική 

περιγραφή, άρα ως πηγή πληροφοριών για τη ζωή του συγγραφέα αλλά και για την 

εποχή του8. Πολύ σωστά, λοιπόν, οι ανθρωπολόγοι μπορούσαν πλέον να 

υποστηρίξουν ότι μια αυτοβιογραφία, αποτελεί πηγή πληροφοριών της εποχής, 

όσον αφορά την κοινωνία, και γενικότερα το έθνος, που περιγράφεται στο έργο. Οι 

λόγοι όμως της καθυστέρησης της αναγνώρισης της αυτοβιογραφία είναι αρχικά το 

γεγονός ότι μια αυτοβιογραφία δεν μπορεί να δεχτεί κριτική γιατί είναι σα να κρίνει 

μια ζωή. Επίσης η αυτοβιογραφία από μόνη της αποτελεί ένα είδος αυτοκριτικής, 

επομένως δε μπορεί να επανεξεταστεί κριτικά. Τέλος η κριτική πριν το ’60 

υποστήριζε ότι ένα λογοτεχνικό έργο για να είναι αντικείμενο αισθητικής 

αποτίμησης πρέπει να διαθέτει ολότητα, αρμονία και λάμψη. Μια αυτοβιογραφία 

όμως δεν μπορεί να έχει ολότητα, καθώς η ίδια η ζωή είναι ανολοκλήρωτη. Γύρω 

στα μέσα της δεκαετίας του ’60 η παρατήρηση μετακινείται από το «βίο» στον 

«εαυτό», εξετάζοντας τα έργα ως εγχείρημα της ανθρώπινης συνείδησης9. 

Χαρακτηριστικό μιας αυτοβιογραφίας είναι η υποκειμενικότητά της η οποία 

σηματοδότησε μια στροφή σε φιλοσοφική και ψυχαναλυτική κατεύθυνση, 

εγκαινιάζοντας τη συστηματική έρευνα και μελέτη της αυτοβιογραφίας. Κάθε 

λογοτεχνικό είδος είτε αποτελείται από πραγματικά στοιχεία (π.χ αυτοβιογραφία) 

είτε από φανταστικά (π.χ μυθιστόρημα), σύμφωνα με τον Λακάν, πηγάζει από το 

                                                           
6 Ό.π. 
7 Olney, J., «Autobiography and the cultural moment» στο James Olney (επιμ.) Autobiography. 
Essays Theoretical and Critical, Princeton Unıversity Press, Princeton, 1980, σ. 7. 
8 Ο Τάκης Καγιαλής επισημαίνει ότι «τα ελληνικά αυτοβιογραφικά κείμενα εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζονται σχεδόν αποκλειστικά ως βοηθήματα είτε για την ιστορική είτε για τη φιλολογική έρευνα». 
Εξετάζοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις των Κ. Θ. Δημαρά, Κ. Παράσχου, Α. Αγγέλου, Γ. Κεχαγιόγλου καταλήγει 
ότι η ελληνική κριτική έχει οδηγηθεί σε μια γενική θεωρία, η οποία «αρνείται κατηγορηματικά τη ρητορική και 
κατασκευαστική υπόσταση των αυτοβιογραφικών κειμένων, προωθώντας το ιδεώδες της αδιαμεσολάβητης και 
ανεπεξέργαστης προβολής του βιώματος, ένα είδος φυσικής ή καλύτερα, αυτόματης γραφής». Έμμεσα δηλαδή 
επικρίνει την ελληνική κριτική για τον παρωχημένο χαρακτήρα της προσέγγισης της. Τάκης Καγιαλής, «Η 
αυτοβιογραφία ως κατασκευή» στο Περί Κατασκευής Τοπικά Β, Ε. Μ. Ε. Α., Αθήνα, 1996, σ. 337 και 339. 
9 Olney, J., σ. 21. 
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ασυνείδητο του δημιουργού του. Επομένως από τις ίδιες εμπειρίες και τα βιώματα 

του δημιουργού και κατ’ επέκταση της κοινωνίας στην οποία ζει. 10. Ιδιαίτερα η 

περίπτωση του Βιζυηνού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραλληλισμού 

μεταξύ της λογοτεχνικής-αυτοβιογραφικής αφήγησης και της ψυχαναλυτικής 

διαδικασίας που προσέλκυσε το ενδιαφέρον της ψυχαναλυτικής θεωρίας. 

 Σύμφωνα με τον G. Gusdorf, η ουσία της αυτοβιογραφίας είναι η 

ανθρωπολογία της, μια συνείδηση που αναζητά την αλήθεια της. Το να περιγράφει 

κανείς την ιστορία της προσωπικότητας του, προϋποτίθεται κι η ύπαρξη μιας 

δεδομένης εμπειρικής πραγματικότητας, στην οποία ο αυτοβιογραφούμενος 

βρίσκεται σε θέση εξουσίας. Μια αυτοβιογραφία διαφέρει από άλλα μυθοπλαστικά 

είδη στο ότι δε χρειάζεται επιπρόσθετη ζωντάνια ή πλοκή. Ο Olney στη μελέτη του 

χαρακτηρίζει την αυτοβιογραφία ως το πιο ακαθόριστο λογοτεχνικό είδος, γι’ αυτό 

συμπεραίνει ότι εκείνο που για κάποιον είναι αυτοβιογραφία, για κάποιον άλλο 

είναι ιστορία, φιλοσοφία, ποίηση, ψυχολογία, κοινωνιολογία ή ανθρωπολογία11. Το 

ενδιαφέρον των κριτικών του είδους της αυτοβιογραφίας θα εστιαστεί αργότερα 

στην ίδια τη γραφή, παρά στον εαυτό, με αποτέλεσμα να μπορεί να 

επαναπροσδιοριστεί με τα άλλα λογοτεχνικά είδη.  

Αυτό συμβαίνει γιατί τα κείμενα συνδέονται με μια νέα προσέγγιση στη 

λογοτεχνία, το μεταδομισμό, σύμφωνα με τον οποία υπερβαίνουν τα όρια του 

δομισμού και στρέφεται προς το Μαρξισμό και την ψυχανάλυση. Μια από τις 

σημαντικότερες συνδέσεις του πολιτισμού με τις κοινωνικές επιστήμες βρίσκεται 

στο αντικείμενο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας μέσω της μελέτης της 

Εθνογραφίας. Η κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία εξετάζει τις δομές της 

κοινωνίες, τις ομοιότητες, τις ετερότητες και το νόημα που δίνουν αυτά στις πράξεις 

τους, τους οικογενειακούς και συγγενικούς δεσμούς και την εν γενεί κατανόηση της 

ετερότητα με αντικειμενικότητα12.  

 Για το μεταδομισμό ο εαυτός και ο βίος δεν αποτελούν προϋπάρχουσες κι 

ανεξάρτητες οντότητες, οι οποίες συγκρούονται μέσω της γραφής. Ο μεταδομισμός 

ορίζει το υποκείμενο όπως δηλώνεται από την ίδια την ετυμολογία της λέξης, ως 

υπό-κείμενο, δηλαδή καθορισμένο από τη γλώσσα και το ασυνείδητο. Έτσι το 

κυρίαρχο υποκείμενο του καρτεσιανού cogito μυθοποιείται και ο συγγραφέας που 

ελέγχει όλο το νόημα του έργου ανακηρύσσεται από τον Roland Barthes ως 

«νεκρός»13. Ο μεταδομισμός δίνοντας έμφαση στη γραφή του κειμένου, απορρίπτει 

αμέσως τις διακρίσεις των ειδών. Σύμφωνα με τον Derrida, ένα κείμενο μπορεί να 

συμμετέχει σ’ ένα ή περισσότερα είδη, χωρίς να ανήκει σε κάποιο από αυτά. Το 

είδος είναι απλά ένα «ιδεολογικό πλέγμα που επιβάλλεται στη συνείδηση», γι’ αυτό 

                                                           
10 Selden, R.(επιμ.), Ιστορία της θεωρίας της λογοτεχνίας. Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό, σ. 287. 
11 Olney, J., σ. 5. 
12 Πηγιάκη, Π., «Εθνογραφία», εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα, 2004. 
13 Για τις μεταδομιστική θεώρηση του υποκειμένου βλ. Raman Selden (επιμ.), Ιστορία της θεωρίας της 
λογοτεχνίας. Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2004, 
σ. 282. 
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συνδέεται περισσότερο με την κανονικοποίηση της λογοτεχνίας παρά με την ουσία 

του κειμένου.  

Με βάση αυτές τις προσεγγίσεις, ότι δηλαδή μια αυτοβιογραφία μπορεί να 

ανήκει οπουδήποτε ειδολογικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι πράγματι μπορεί 

να αποτελέσει κομμάτι ανθρωπολογικού είδους, άρα κι εθνογραφικό δεδομένο. Η 

προσέγγιση μιας αυτοβιογραφίας γλωσσολογικά, κοινωνιολογικά, ψυχαναλυτικά 

αποτελούν μέρος εθνογραφικής έρευνας. Σε μια τέτοια έρευνα απαιτείται η μελέτη 

της κοινωνίας, της γλώσσας, του πολιτισμού αλλά και της ψυχοσύνθεσης των 

ατόμων που απαρτίζουν την κοινωνία, την ομάδα ή το έθνος που μελετάμε. Μια 

αυτοβιογραφία θεωρητικά μπορεί να μελετηθεί από πολιτισμική σκοπιά καθώς 

ανήκει στο πλαίσιο της λογοτεχνίας. Όμως σύμφωνα με αυτά που προανέφερα η 

αυτοβιογραφία μπορεί πια να μελετηθεί από κάθε πτυχή της κοινωνικής 

ανθρωπολογίας, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε κάποια μυθοπλαστικά στοιχεία. 

Άλλωστε κάθε εποχή προσεγγίζει από διαφορετική οπτική το φαινόμενο της 

λογοτεχνίας. Η κριτική της λογοτεχνίας επηρεάζεται από τις επιστημονικές και 

φιλοσοφικές αντιλήψεις κάθε εποχής. Τα τελευταία χρόνια οι κριτικοί δείχνουν ένα 

ενδιαφέρον για το θέμα της πρόσληψης της λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι το 

φάσμα διαφορετικών αναγνωστικών εμπειριών από διαφορετικούς αναγνώστες, 

μπορεί να αντλήσει διαφορετικά στοιχεία και μηνύματα από το ίδιο λογοτεχνικό 

έργο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές14.  

 

3. Ανθρωπολογία – Λογοτεχνία – Πολιτισμική κριτική  

  

Η μελέτη του ανθρώπου, του ανθρώπινου πολιτισμού και των ανθρώπινων 

κοινωνιών, μέχρι το 19ο αιώνα, προβάλλεται μέσα από πολλές και διαφορετικές 

επιστήμες (ιστορία, γλωσσολογία, σημειωτική, θεωρία του λόγου), χωρίς όμως να 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Η παρατήρηση αυτή εντοπίζεται σε αρκετά νεότερα 

χρόνια, αφού οι μελετητές άρχισαν να προσεγγίζουν διαφορετικά αυτές τις 

επιστήμες. Τα τελευταία όμως χρόνια εμφανίζεται μια κοινωνική επιστήμη, η οποία 

μελετά εξ ολοκλήρου την ανθρώπινη ύπαρξη και με ότι αυτή σχετίζεται και 

περιλαμβάνει. Η ανθρωπολογία ως επίσημος ακαδημαϊκός κλάδος εμφανίστηκε το 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, μέσα σε ένα κλίμα που το αντιπροσώπευε η εξέλιξη 

των θεωριών, τα επιτεύγματα των φυσικών επιστημών και η δυτική κυριαρχία 

παγκοσμίως. Σ’ αυτές τις συνθήκες γεννήθηκε αρχικά η έννοια της κουλτούρας, η 

οποία μετά ερμηνεύθηκε ως αντικείμενο της μελέτης και της  έρευνας της 

ανθρωπολογίας15. Αφιερώθηκε κυρίως στην επιστημονική και συστηματική μελέτη 

της ανθρώπινης εμπειρίας. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες 

κοινωνικές επιστήμες είναι ότι η έρευνα γίνεται επιτόπια. Σημαντικοί 

                                                           
14Hawthorn, J.,  Ξεκλειδώνοντας το κείμενο. Μια εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας (Ηράκλειο: Εκδόσεις 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999), σελ.194-195. 
15 Σερμετάκη, Ν., «Εισαγωγή στην πολιτισμική ανθρωπολογία», σελ. 21. 
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ανθρωπολόγοι, όπως οι Franz Boas, Bronislaw Malinowski, W.H.R. Rivers, μελετάνε 

και καταγράφουν συνθήκες ανθρωπίνων ομάδων, τις οποίες βιώνουν στην 

καθημερινότητα τους, ξεφεύγοντας έτσι από την κοινή ιστορική μελέτη των 

ιστορικών αρχείων. Εφόσον τρέφονται καθημερινά από την ομάδα ανθρώπων που 

μελετάνε, αποκτούν οι ίδιοι μια εσωτερική αίσθηση για τον πολιτισμό τους.  

Αρχικά θα πρέπει να αποδείξουμε πως η πολιτισμική κριτική κατέληξε να 

αποτελεί αντικείμενο της ανθρωπολογίας και μετ’ έπειτα της εθνογραφικής 

έρευνας. Ο πολιτισμός αποτελεί βασικό εργαλείο της ανθρωπολογίας, καθώς έφερε 

σημαντικές αλλαγές στον τρόπο έρευνας και μελέτης των ανθρωπολόγων, 

στρέφοντας τους στην εθνογραφική μέθοδο κι ενσωματώνοντας την ως βασικό 

λόγο σ’ αυτή16. Η ανθρωπολογία είναι προϊόν του δυτικού κόσμου, που όμως 

αργότερα αλλάζει κατεύθυνση, ξεπερνώντας τα δυτικά στερεότυπα και προσπαθεί 

να εξηγήσει την έννοια του «έτερου». Έτσι προέκυψε η ανάγκη για 

επαναπροσδιορισμό της έννοιας του ‘πολιτισμού’ (culture) σε αντιδιαστολή με τον 

όρο ‘πολιτισμός’ (civilization). Ο όρος civilization σήμαινε το ανώτερο επίπεδο 

οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Επομένως η ανάδειξη της πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας γίνεται κατανοητή μέσα από τα στενά όρια της κάθε κοινωνίας. Τα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά είναι το πνεύμα μιας ομάδας17.  

Πώς όμως η έννοια πολιτισμός συνδέεται με την έννοια της κοινωνίας; Οι 

κυρίαρχες απόψεις ήταν δύο. Η Αμερικανική ανθρωπολογική σχολή πίστευε ότι ο 

πολιτισμός είναι ένα σύστημα νοημάτων και συμβόλων που εξελίσσεται σε 

αντιπαράθεση με την έννοια της κοινωνίας και των κοινωνικών δομών. Η Βρετανική 

σχολή αναζητεί κανόνες που αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία της κοινωνίας και 

δίνουν έμφαση στους θεσμούς και του κανόνες, δηλαδή στο σύστημα18. Οι δύο 

έννοιες ενώνονται σταδιακά με την επίδραση κάποιων ιδεολογιών. Αρχικά ο 

πολιτισμικός δομισμός του Claude Levi- Strauss, ο οποίος επηρέασε και τις δύο 

σχολές, οδήγησε στην πρώτη σύμπραξη των εννοιών. Έπειτα η ευρωπαϊκή 

μαρξιστική ανθρωπολογική προσέγγιση ανέδειξε την πολιτισμική διάσταση της 

κοινωνίας και άσκησε κριτική στον πολιτισμό, συμβάλλοντας έτσι στη μετακίνηση 

της ανθρωπολογίας από τη δομή στη διαδικασία. Τέλος η εμφάνιση της Συμβολικής 

Ανθρωπολογίας έφερε ακόμα πιο κοντά τις έννοιες πολιτισμός και κοινωνία. 

Κατάφερε ακόμα να αναδείξει ως επικρατέστερη την έννοια του πολιτισμού που 

αποτελεί πια ένα σύνολο νοημάτων. Απομακρύνεται λοιπόν η ανθρωπολογική 

πλευρά από την έννοια της δομής, προβάλλοντας έτσι τη σημαντική θέση που έχουν 

οι πολιτισμικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της πορείας κάθε κοινωνίας19.  

Η ανθρωπολογία διαιρείται σε τέσσερα βασικά πεδία: βιολογική 

ανθρωπολογία, φυσική ανθρωπολογία, γλωσσική ανθρωπολογία και πολιτισμική 

                                                           
16 Γκέφου-Μαδιάνου, Δ., «Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό ρεαλισμός στην πολιτισμική 
κριτική», σελ. 159. 
17 Ό.π., σελ. 160-161. 
18 Ό.π., σελ. 162. 
19 Ό.π., σελ. 162-163. 
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ανθρωπολογία. Η πολιτισμική ανθρωπολογία, που προέκυψε ως αντίδραση στον 

πολιτισμικό εξελικτισμό του 19ου αιώνα20, είναι το πεδίο στο οποίο ανήκει η 

λογοτεχνία. Ένας συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν οι ερευνητές 

τον πολιτισμό μιας ομάδας ανθρώπων είναι η ερμηνεία της ιστορίας. Όμως 

παρατηρώντας τις παραδόσεις, του θρύλους, λογοτεχνικά κείμενα και ‘τυχαίες’ 

αυτοβιογραφίες μπορούμε να αντλήσουμε ακόμα περισσότερα τεκμήρια 

πολιτισμού. Το 19ο αιώνα οι ερευνητές-ανθρωπολόγοι αντικατέστησαν τη μελέτη 

της συγγένειας, της θρησκείας και της κοινωνικής δομής με πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά που τ’ αντλούσαν από λογοτεχνικά έργα για να έχουν μια πιο 

ολοκληρωμένη πολιτισμική εικόνα21. Μια λογοτεχνική ιστορία μπορεί να διαβαστεί 

ως πολιτισμός κι έτσι ο πολιτισμός να διαβαστεί ως ιστορία και κατ’ επέκταση ως 

εθνογραφική μαρτυρία. Ως πρώτες μαρτυρίες, στη ξένη λογοτεχνία, σε τέτοιο στυλ 

γραφής έχουμε τα έργα των M. Proust, J. Joyce, T. Mann, οι οποίοι έδιναν 

περισσότερη βαρύτητα στο στυλ και στη δομή παρά στους χαρακτήρες και την 

πλοκή του έργου. Η βασική ιδέα ήταν ότι ένα λογοτεχνικό έργο θα πρέπει να 

στηρίζεται στο στυλ και στη δομή, σε σημείο που να προκαλεί στον αναγνώστη το 

συναίσθημα ότι το βιβλίο περιγράφει μια κοινωνική ομάδα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν τα έργα του T. S. Eliot: “The Wasteland”, “Prufrock”, “Four 

Quarters”. 22 

Για να εξηγήσουμε καλύτερα τη σχέση ανθρωπολογίας – λογοτεχνίας, 

απαιτείται εννοιολόγηση και του όρου ‘λογοτεχνία’. Λέγοντας λογοτεχνία εννοούμε 

το προϊόν της ανθρώπινης φαντασίας. Η μελέτη της εθνικής και πολυπολιτισμικής 

λογοτεχνίας αναμφίβολα εισβάλλει σε μερικές πτυχές της ανθρωπολογίας. Το είδος 

της λογοτεχνίας που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο του πολιτισμού ή 

εκτελεί μια εργασία, χαρακτηρίζεται ως πολιτισμική και κατηγοριοποιείται ως 

‘εθνική λογοτεχνία’. Το έθνος παράγει πολιτισμό, παράγει διαφορετικότητα. Αυτή η 

διαφορετικότητα, εκτός από το περιεχόμενο της εθνικής ταυτότητας της κάθε 

ομάδας, είναι και το αντικείμενο μελέτης της ανθρωπολογίας. Επομένως η 

ανθρωπολογία, από μόνη της, ως επιστήμη, έχει μεγάλη εμπλοκή στο πλαίσιο της 

λογοτεχνίας. Προφανώς υπάρχουν κενά μεταξύ της ανθρωπολογίας και της 

λογοτεχνίας ακόμα κι αν συμφωνούν στην τεχνική του νοήματος. Προκύπτουν 

λοιπόν τα ερωτήματα για το «τι είδους ανθρωπολογικές προσεγγίσεις ενυπάρχουν 

στο λογοτεχνικό προϊόν και στη λογοτεχνική ερμηνεία;», «πότε άρχισαν να 

υπάρχουν;», «τι εξυπηρετούν;» και «τι επιπτώσεις έχουν;»23. Τόσο η ανθρωπολογία, 

όσο και η λογοτεχνία περιγράφουν τις ενέργειες του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ως 

οντότητα, αποτελεί το βασικό θέμα στην ανθρωπολογία, ενώ η λογοτεχνία είναι ένα 

κείμενο για τον άνθρωπο και αποτελεί το θέμα της λογοτεχνικής ιστορίας και της 

λογοτεχνικής κριτικής. Καθώς η ανθρωπολογία αναπαριστά επιστημονικά το 

                                                           
20 Ό.π., σελ. 25. 
21 Treuer, D., ‘Anthropology, Comparative Literature, Ethnic Literature and Cultural Diversity’ 
22 Ό.π. 
23 Ό.π. 
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ανθρώπινο είδος, η λογοτεχνία αναπαριστά τον ανθρώπινο χαρακτήρα και τις 

ανθρώπινες ενέργειες μέσω υποκειμενικής άποψης άλλου ανθρώπου. Η λογοτεχνία 

συμμετέχει στην παραγωγή του πολιτισμού, ενώ η ανθρωπολογία είναι, μεταξύ 

άλλων, μια διαδικασία έρευνας του πολιτισμού. Ο Roland Barthes υποστήριξε ότι η 

ανθρωπολογία είναι ένα υπόδειγμα γνώσης και συγγενεύει σε μεγάλο βαθμό με τη 

λογοτεχνία. Έδωσε περισσότερο έμφαση στο ότι η ανθρωπολογία ως μια 

διαδικασία γραφής ή κατασκευής κειμένων ακολουθεί τους κανόνες του 

μυθιστορήματος. Έτσι μεταξύ των ιστορικών λόγων, ο ανθρωπολογικός είναι πιο 

κοντά στο μυθιστόρημα, άρα στη λογοτεχνία ο ανθρωπολογικός λόγος μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα είδος αφήγησης για την ανθρώπινη επιρροή στην κουλτούρα.24  

Σύμφωνα με τον John Hall, η λογοτεχνία αποτελεί πνευματικό φαινόμενο 

που υπάρχει κι αναπτύσσεται μέσα σε κάθε  κοινωνία και γίνεται κατανοητή μέσα 

στο ίδιο το κοινωνικό της πλαίσιο. Εφόσον αποτελεί προϊόν μιας κοινωνικής 

πρακτικής, έχει κοινωνικό περιεχόμενο, άρα μπορούμε να αντλήσουμε μέσα από 

αυτή κοινωνικές μαρτυρίες. Εξετάζοντας την πορεία της λογοτεχνίας, παρατηρούμε 

ότι ανέκαθεν μας προσέφερε μαρτυρίες που αφορούν τόσο την ιστορία, όσο και την 

κοινωνία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της ομάδας στην οποία αναπτύχθηκε. 

Ας πάρουμε ως παράδειγμα κάτι από τα πρώτα δείγματα λογοτεχνίας που μας 

σώζονται, τα Ομηρικά Έπη. Δεν μας πληροφορούν μόνο για τον πόλεμο της Τροίας 

και για την ιστορία του Οδυσσέα, αλλά μέσα από αυτά γινόμαστε κοινωνοί της 

Ομηρικής κοινωνίας, τοποθετώντας τον Οδυσσέα να περιπλανιέται από την Τροία 

σε διάφορα νησιά (Κίρκης, Λωτοφάγων, Καλυψώς, Κυκλώπων, κ.α.) και από τα 

νησιά σε βασίλεια (Φαιάκων, Ιθάκης). Έπειτα τα αρχαία δράματα, τραγωδίες, 

κωμωδίες, αναπαριστούσαν λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά την αθηναϊκή κοινωνία. 

Σε άλλες χώρες, όπως στην Αγγλία, με τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ που μας δίνει 

πληροφορίες για την Ελισαβετιανή εποχή, στην Ρωσία, με τον Λέω Τολστόι και στην 

Γαλλία, με τον Βίκτωρ Ουγγώ, που προβάλλουν τη ναπολεόντεια και τη μετά-

ναπολεόντεια εποχή25. Μπορούμε να αναφέρουμε ακόμα τους Νίκο Καββαδία, 

Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Ορχάν Παμούκ, Ελίν Πελίν, Στρατή Τσίρκα, Φιοντόρ 

Ντοστογιέφσκι, Αλάα Αλ-Ασουάνι κ.α.  Άρα, καθόλου άδικα, μπορεί να υποστηρίξει 

κάποιος ότι ένα λογοτεχνικό έργο αποτελεί επίσης μια εθνογραφική μαρτυρία και 

να αποτελέσει μέρος ανθρωπολογικής έρευνας.  

Εύστοχα, ο Terry Eagleton, υποστήριξε ότι το λογοτεχνικό έργο είναι σαν ένα 

πίνακα ζωγραφικής· εδώ έγκειται η διαφορά με ένα εθνογραφικό έργο, το οποίο θα 

λέγαμε ότι είναι σα μια φωτογραφία. Στη φωτογραφία βλέπουμε την πιστή 

αναπαράσταση αυτού του οποίου φωτογραφίζεται. Σε ένα πίνακα όμως, ο 

καλλιτέχνης θα προβάλει περισσότερο αυτό το σημείο στο οποίο θέλει να δώσει 

έμφαση και να εντυπωσιάσει τον παρατηρητή, προκαλώντας και συναισθήματα26. 

                                                           
24 Paganopoulos, M., ‘The affinity between Anthropology and Literature: Reflection on the Poetics of 
Ethnography in the work of Nikos Kavvadias’. 
25 Σακελλαρίου, Χ., «Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας», σελ. 18-20. 
26 Eagleton, T., ‘Marxism and Literary, London, 1976.  
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Αυτή είναι η διαφορά ενός εθνογράφου, ο οποίος καταγράφει πιστά τα στοιχεία 

που έχει από την επιτόπια έρευνα του, σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Ο 

λογοτέχνης όμως, πράγματι θα καταγράψει πιστά, αληθοφανή στοιχεία της 

κοινωνικής ομάδας που ζει, όμως θα τονίσει αυτά που θέλει ο ίδιος, θα δείξει τις 

συμπάθειες και τις αντιπάθειες του και δε θα αποκρύψει αυτά που νιώθει, αφού το 

λογοτεχνικό έργο είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Τα προϊόντα τέχνης, όπως είναι και η 

λογοτεχνία, είναι προϊόντα αντανάκλασης του ανθρώπινου νου27, γι’ αυτό και ο 

καθένας βλέπει από διαφορετική οπτική τη θέαση της ζωής.  

Ωστόσο, ο Culler θέτει το ερώτημα για τον αν η λογοτεχνία εκφράζει τον 

πολιτισμό μιας κοινωνίας ή τον δημιουργεί. Εκπρόσωποι των πολιτισμικών 

σπουδών, εμπνευσμένοι από τη Μαρξιστική παράδοση, επιμένουν στην άποψη ότι 

οι λογοτέχνες δημιουργούνται και χειραγωγούνται μέσα από τις ιδέες του 

πολιτισμού. Οι πολιτισμικές σπουδές διχάζονται μεταξύ της ροπής να αναλύουν τον 

πολιτισμό και της επιθυμίας να βρεθεί μια αυθεντική έκφραση σε δημοφιλή 

πολιτισμό. Στην έρευνα των πολιτισμικών σπουδών έχουμε ως αποτέλεσμα τη 

διερεύνηση του λογοτεχνικού κανόνα, ο οποίος θα πρέπει να αναπαραστήσει ξανά 

τις ποικίλες πολιτιστικές εμπειρίες. Η ίδια άποψη υποστηρίζεται κι από την 

πολιτισμική ανθρωπολογία. Η ανθρωπολογία προσφέρει στις λογοτεχνικές σπουδές 

την κοινωνική ιστορία της φαντασίας που περιλαμβάνει επίσης ηθική φαντασία, 

προσφέρει δηλαδή μια μετά-πολιτισμική προοπτική. Όλοι αυτοί που γράφουν 

τέτοιου είδους λογοτεχνικά έργα είναι άνθρωποι με διπλή ταυτότητα, άνθρωποι 

του κέντρου και της περιφέρειας, που αντλούν εμπειρίες από μια διπλή ζωή. Τα 

έργα τους έχουν γραφτεί υπό το πρίσμα του πολυπολιτισμικού, 

αντιπροσωπεύοντας την τριάδα: πολιτισμός-γλώσσα-ταυτότητα. Η ανθρωπολογική 

προσέγγιση της πολυπολιτισμικής λογοτεχνίας δεν εμπλέκει μια ρεαλιστική 

πραγματικότητα, αλλά μαρτυρίες μέσα από την πολιτισμική εικόνα του σύγχρονου 

κόσμου. Δηλαδή η λογοτεχνία είναι αυτή που τελικά μέσω της ανθρωπολογίας 

δένεται με τις πτυχές του πολιτισμού που επιδρά, εξετάζει και περιγράφει.28  

Οι πολιτισμικές σπουδές καλούν τη λογοτεχνική θεωρία να συμπεριλάβει, 

όχι μόνο τις ποικίλες λογοτεχνικές φόρμες, αλλά και τις ποικίλες πολιτισμικές 

εμπειρίες. Κάθε λογοτεχνικό έργο αποτελεί μια έκφραση του πολιτισμού, που 

εμφανίζεται και λειτουργεί μέσα σ’ αυτό. Το 19ο αιώνα ο όρος ‘πολιτισμός’ σήμαινε 

μια κοινωνία που βρίσκεται σε ένα εξελιγμένο επίπεδο ανάπτυξης και προόδου. 

Τελικό στάδιο ανάπτυξης ήταν η κατάκτηση του προτύπου, το οποίο εκείνα τα 

χρόνια αντιπροσώπευαν οι κοινωνίες της Αγγλίας και της Γαλλίας, κι αυτές ως 

κληρονόμοι του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού. Με βάση τις 

κοινωνίες αυτές κρίνονταν οι υπόλοιπες. Ως αντίθετο του όρου ‘πολιτισμός’, 

ορίζεται ο όρος ‘βαρβαρότητα’. Όσες κοινωνίες δεν κατόρθωναν να φτάσουν στο 

                                                           
27 Engels, F., ‘Ουτοπικός και επιστημονικός σοσιαλισμός, 1882.  
28 Bursta, W. J., ‘Cultural Studies and Literature: The case of Anthropology’. 
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επίπεδο αυτού του πολιτισμού θεωρήθηκαν οπισθοδρομικές29. Οι θεωρίες όμως 

αυτές περί κοινωνικής, άρα και πολιτισμικής ανάπτυξης χρειάζονταν μια 

επιστημονική επαλήθευση, η οποία γίνεται αργότερα με τις θεωρίες για τη 

βιολογική εξέλιξη, του Δαρβίνου. Αποδεικνύεται ότι «η κοινωνική εξέλιξη είναι το 

συμπεριφορικό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης οργανισμών με βιολογικά 

προκαθορισμένες ροπές»30. Με τις θεωρίες του Δαρβίνου προκύπτουν δύο βασικές 

ιδέες: α) ο κοινωνικός δαρβινισμός, ο οποίος ενισχύει τις λαϊκές αντιλήψεις για την 

ευρωπαϊκή κοινωνική και βιολογική ανωτερότητα και β) η αριστοκρατική αντίληψη 

της κουλτούρας που τελικά ήταν απόρροια του κοινωνικού δαρβινισμού. Όλα αυτά 

είχαν ως συνέπεια, οι κοινωνίες που δεν ανήκαν στην ευρωπαϊκή ανώτερη 

κοινωνική τάξη να μην μπορούν να αναδείξουν τη δική τους κουλτούρα31.  

Ταυτόχρονα τίθεται το ερώτημα αν η λογοτεχνία αποτελεί μέρος του 

πολιτισμού μιας ομάδας ή μέρος της κουλτούρας της. Η πρώτη αντίδραση έγινε από 

την αμερικανική ανθρωπολογική σχολή, με εκπρόσωπο τον Franz Boas, πατέρα της 

ανθρωπολογίας, ο οποίος διαχώρισε την έννοια του πολιτισμού από αυτή της 

κουλτούρας. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ένα πρότυπο κουλτούρας, όπως του 

πολιτισμού, αλλά πολλά και διαφορετικά. Υπάρχουν πολλές εμπειρίες, από τις 

οποίες καμιά δεν είναι ανώτερη από την άλλη. Καμιά φυλή ή πολιτισμική ομάδα 

δεν είναι πιο προικισμένη από κάποια άλλη32. Η κουλτούρα είναι ένας τρόπος 

περιγραφής των σχέσεων μεταξύ των κοινωνιών, αφού ο παρατηρητής-

εθνογράφος, αντιλαμβάνεται και ορίζει τη δική του κουλτούρα, όταν γνωρίσει μια 

άλλη33. Κάθε κοινωνία έχει τη δική της ιστορία, τα δικά της ήθη και παραδόσεις, 

άρα και τη δική της κουλτούρα. Μπορεί όμως πολλές κουλτούρες να συνυπάρχουν 

μέσα στους ίδιους εθνικούς και κοινωνικούς χώρους34. Η θέση του Boas εντάσσεται 

στο πλαίσιο του αυτοστοχασμού. Η ιδέα του αυτοστοχασμού, σύμφωνα με την 

Σερεμετάκη, ερευνά την επιστημολογική δυναμική του πολιτισμικού υποβάθρου 

των ίδιων των ερευνητών, όταν αυτοί αντιμετωπίζουν την πολιτισμική και ιστορική 

διαφορετικότητα στην επιτόπια έρευνα μέσα στη δική τους ή σε άλλη κουλτούρα35. 

Η ιδέα αυτή συνδέεται άμεσα με την ιδέα του J.J.Rousseau, ο οποίος ενθάρρυνε 

τους Ευρωπαίους να ταξιδεύουν και να ανακαλύπτουν νέες μορφές κοινωνίας, έτσι 

ώστε να αυτοανακαλύπτονται και να αυτοπροσδιορίζονται. Εισήγαγε με αυτό τον 

τρόπο ένα από τα βασικά βήματα της ανθρωπολογικής έρευνας, το ταξίδι και κατ’ 

επέκταση την επιτόπια έρευνα. Μέσω της παρατήρησης του άλλου και της 

αποστασιοποίησης από τον εαυτό οδηγεί στην κατανόηση και στον ορισμό του 

εαυτού36. Η κουλτούρα είναι ο ασυνείδητος προσδιοριστής της ανθρώπινης 

                                                           
29 Σερεμετάκη, Ν. «Εισαγωγή στην πολιτισμική ανθρωπολογία», σελ. 21-22. 
30 Ό.π., σελ. 23. 
31 Ό.π., σελ. 23-24. 
32 Σερεμετάκη, Ν. «Εισαγωγή στην πολιτισμική ανθρωπολογία», σελ. 31. 
33 Ό.π., σελ. 59. 
34 Ό.π., σελ. 40. 
35 Ό.π., σελ. 26-27. 
36 Ό.π., σελ. 28. 
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συμπεριφοράς. Ο Boas θεωρούσε ότι η μελέτη της λαογραφικής παράδοσης είναι 

μια μελέτη της καθημερινής ζωής. Άρα η κουλτούρα συλλαμβάνεται ως 

παράδοση37. Συνοπτικά, ορίζοντας την κουλτούρα, είναι τα νοηματικά συστήματα 

και οι κώδικές που μορφοποιούν και οργανώνουν την εμπειρία της καθημερινής 

ζωής. Είναι ο ασυνείδητος ή συνειδητός τρόπος που οι άνθρωποι σε μια κοινωνία 

εξαγάγουν και προσδίδουν νόημα στην καθημερινή τους ζωή και με βάση το νόημα 

αυτό χτίζουν τις κοινωνικές τους σχέσεις. Κατά τον Boas, τα πολιτισμικά φαινόμενα, 

έθιμα και παραδόσεις πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα των κοινωνικό-

ιστορικών πλαισίων38. Αποτελεί δηλαδή μια διαδικασία εξέτασης βασικών 

πλαισίων. Επομένως, μέσω της εθνογραφικής έρευνας, μπορούμε να μελετήσουμε 

έναν πολιτισμό.39 

Τα λογοτεχνικά έργα προσεγγίζονται διαφορετικά από κάθε αναγνώστη και 

κάθε μελετητή, προσφέροντας τους διαφορετικές αναγνωστικές εμπειρίες και 

διαφορετικά μηνύματα. Συνδέουν την ανάγνωση με τη χρονική στιγμή, την 

πνευματική καλλιέργεια του αναγνώστη, αλλά και τα κοινωνικά και ιστορικά 

συμφραζόμενα από τα οποία προκύπτουν διαφορετικές αναλύσεις και μέθοδοι 

ερμηνείας ενός λογοτεχνικού έργου. Η ανάλυση ενός λογοτεχνικού κειμένου 

συνδέεται με την Κριτική της Λογοτεχνίας. Η Κριτική όμως αυτή αλλάζει τις 

προσεγγίσεις της σε κάθε εποχή εφόσον επηρεάζεται από διαφορετικές 

επιστημονικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις. Για παράδειγμα, το 19ο αιώνα, οι 

ψυχαναλυτικές μέθοδοι του Sigmund Freud και του Carl Jung οδήγησαν στην 

ψυχαναλυτική μέθοδο ανάλυσης της λογοτεχνίας ενώ οι απόψεις Karl Marx, 

οδήγησαν στην μαρξιστική μέθοδο ανάλυσης. Τον 20ο αιώνα, με την επιρροή των 

Ρώσων φορμαλιστών και των γλωσσολόγων, όπως ο Ferdinand de Saussure, ο 

Roman Jacobson και ο Noam Chomsky, οδήγησαν σε μια σημειολογική προσέγγιση 

με βάση το δομισμό και το φορμαλισμό. Σημαντική επίδραση στην Κριτική της 

λογοτεχνίας είχαν και οι φιλόσοφοι, όπως ο Jacques Derrida, ο Hans Georg Gadamer 

και άλλοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου 

αφορά κατεξοχήν τον τρόπο με τον οποίο ο αναγνώστης ελεύθερα ανταποκρίνεται 

κι ελεύθερα καθορίζει τη σημασία που μπορεί να έχει ένα κείμενο. Στα μέσα του 

20ου αιώνα, με την από-αποικιοποίηση, οι πρώτες αποικιοκρατικές δυνάμεις: 

Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Αμερική, γνώρισαν μια σειρά 

εξεγέρσεων και κινημάτων που σχετίζονταν με τα πολιτικά δικαιώματα της φυλής 

τους, των γυναικών και των μειονοτήτων. Τα κινήματα αυτά είχαν ως στόχο να 

μιλήσουν για δικαιώματα των αποικιοκρατούμενων χωρών, ως μέρος του 

πολιτισμού. Τέτοια θέματα επηρέασαν και διαμόρφωσαν τη λογοτεχνία, της 

μεταποικιακής εποχής, από την οποία αντλούμε την ιστορική εμπειρία των χωρών. 

Ο Hart υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο περίοδοι στην ανθρωπολογική έρευνα όπου 

                                                           
37 Ό.π., σελ. 32. 
38 Ό.π., σελ. 30. 
39 Ό.π., σελ. 39. 
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αντλούμε πολιτισμικά κι εθνογραφικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη είναι το 18ο αιώνα, 

γαλουχημένη από το ρεύμα του Διαφωτισμού, για θέματα που αφορούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Με τα έργα του Rousseau και του Kant θεωρείται ότι στην 

ανθρωπολογία επινοήθηκε ένας δημοκρατικός εναλλακτικός πολιτισμός 

στηριζόμενος στις συνθήκες της καθολικής φιλοξενίας, ενθαρρύνοντας δηλαδή την 

άντληση εμπειριών από τα ταξίδια. Αυτό το είδος ανθρωπισμού αγνόησαν οι 

επιστήμονες της ανθρωπολογίας αργότερα. Το είδος αυτό ονομάστηκε «Καντιανό» 

αφού βασιζόταν στην εμπειρία και τον ανθρωπισμό ως τα πραγματικά κίνητρα για 

να γραφτεί μια παγκόσμια ιστορία. Τέτοια παραδείγματα στη σύγχρονη λογοτεχνία 

είναι ο Ν. Καββαδίας, ο B. Malinowski κ.α. Σύγχρονοι ανθρωπολόγοι έχουν στραφεί 

μακριά από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και στράφηκαν προς τα λογοτεχνικά 

κείμενα. Παρατηρώντας μυθιστορήματα, θρησκευτικά έργα, λαογραφικά έργα και 

ιστορικά κείμενο ως μέσο κατανόησης της εμπειρίας του πολιτισμού και του τρόπου 

ανάπτυξης ιδεών, ταυτοτήτων, κοινωνικών σχέσεων, συναγωνίζονται τις επιτόπιες 

έρευνες ως εθνογραφική μέθοδος.40 

Πώς όμως αντλούμε πληροφορίες για μια κοινωνία μέσα από ένα 

λογοτεχνικό έργο; Αναμφίβολα, κάποιοι μελετητές θα υποστηρίξουν ότι πολλά έργα 

δεν εμπεριέχουν αληθοφανή στοιχεία. Ιδιαίτερα συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη, 

όπως το μυθιστόρημα, τα έργα επιστημονικής φαντασίας. Όμως ακόμα κι αυτά 

στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, απλά τροποποιούν την πραγματικότητα και 

επηρεάζονται από την τεχνολογική εξέλιξη41. Τα λογοτεχνικά έργα επηρεάζονται 

επίσης από το περιβάλλον στο οποίο ζει και δρα ο κάθε λογοτέχνης. Στα τέλη του 

20ου αιώνα, ο Αμερικανός επικοινωνιολόγος Walter Fisher, περιγράφει τη σχέση του 

ανθρώπου με το περιβάλλον του ως μια αφηγηματική σχέση, καθώς ο άνθρωπος 

διηγείται συνεχώς ιστορίες για τον εαυτό του και τον κόσμου στον οποίο ζει. Μέσα 

από αυτή τη θεωρία προκύπτει ο άνθρωπος narrans (homo narrans). Ο άνθρωπος 

ζει μέσα σ’ ένα πλέγμα αφηγήσεων, ο κόσμος δηλαδή του ανθρώπου στηρίζεται στη 

γλώσσα, μια άποψη η οποία υπάρχει από το 17ο αιώνα με τους φιλοσόφους  

Giambattista Vico και Johann Herder και θα οδηγήσει στον 20ο αιώνα στη στροφή 

των ανθρωπιστικών σπουδών προς τη γλωσσολογία (linguistic turn).  Οι ιστορίες 

που διηγούνται οι άνθρωποι έχουν σκοπό να δώσουν ένα νόημα στον κόσμο, να τον 

εξηγήσουν, να διαμαρτυρηθούν γι’ αυτόν, να τον αλλάξουν42. Σημαντικοί 

παράγοντες για ένα έργο αποτελούν η καταγωγή του συγγραφέα, οι ιδεολογίες του 

αλλά και η εκάστοτε άρχουσα τάξη, η οποία τις περισσότερες φορές τη βλέπουμε 

να επιβάλλεται στο τι θα πρέπει να περιέχει ένα έργο. Στην αρχή οι λογοτέχνες 

είχαν κατώτερη κοινωνική θέση και έπρεπε να συνθέτουν ωδές που να υμνούν την 

                                                           
40 Treuer, D., ‘Anthropology, Comparative Literature, Ethnic Literature and Cultural Diversity’. 
41 Σακελλαρίου, Χ., «Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας», σελ 23-25. 
42 Καρακάση, Α., Σπυριδοπούλου, Μ., Κοτελίδης, Γ., 2015. Ιστορία και θεωρία των λογοτεχνικών γενών και 
ειδών. Ιστορία και θεωρία των λογοτεχνικών γενών και ειδών, στο: Κεφάλαιο 2: ‘Η λογοτεχνία από 
ανθρωπολογική σκοπιά’:homo ludens και homo narrans’., σελ.27. 
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ανδρεία και την εξυπνάδα του αφέντη, στον οποίο ανήκαν43. Ωστόσο, με τον καιρό 

πήραν μεγαλύτερη αξία και αποτέλεσαν ένα «ανθρώπινο είδος»44. Θεωρούνταν πια 

ως κάτι το ιδιαίτερο και συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους εκλεκτούς της υψηλής 

κοινωνίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν ο Άγγλος ποιητής Alfred Tennyson, ο οποίος 

ανακηρύχθηκε λόρδος από την Αγγλική Βουλή. Ο Charles Baudelaire υποστήριξε ότι 

«Μόνο τρία πλάσματα αξίζουν στον κόσμο: ο παπάς, ο στρατιώτης και ο ποιητής». 

Η ιδεολογία του κάθε λογοτέχνη, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία 

ενός έργου. Κάθε συγγραφέας είναι εμποτισμένος με κάποιες ιδεολογίες της εποχής 

του, από τις οποίες δεν μπορεί να ξεφύγει. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ο εκφραστής 

του πνεύματος, του πολιτισμού της εποχής του. Η δημόσια έκφραση όμως των 

ιδεολογιών πολλές φορές οδηγούσε τους λογοτέχνες στην εξορία, ακόμα και στο 

θάνατο. Η εκάστοτε άρχουσα τάξη, ιδιαίτερα σε εποχές απόλυτης μοναρχία ή 

δικτατορίας, επέβαλε αυστηρή λογοκρισία. Η λογοτεχνία, ως η φωνή του λαού, 

πάντοτε αποτελούσε απειλή για την εξουσία. Τέτοια παραδείγματα είναι οι Ρώσοι 

λογοτέχνες Α. Πούσκιν, Φ. Ντοστογιέφσκι, αλλά κι από άλλες εθνικότητες, όπως οι 

Π. Νερούντα, Γ. Ρίτσος, Α. Αλεξάνδρου, Τ. Πατρίκιος. 

Η λογοτεχνία, αλλά και η λογοτεχνική θεωρία δεν είναι αυτόνομες 

οντότητες, συμμετέχουν σε όλα τα πεδία της πολιτιστικής παραγωγής και σε θέματα 

που αφορούν τις σχέσεις στην κοινωνία, του γένους, της φυλής, της τάξης και της 

εθνικότητας. Η δημιουργία της λογοτεχνίας είναι καλλιτεχνική αλλά ταυτόχρονα κι 

άρθρωση της σχέσης κοινωνίας και λόγου. Παρατηρώντας μυθιστορήματα, 

διηγήματα, νουβέλες, θεατρικά έργα, ιστορικά έργα κατανοούμε αρκετές πτυχές 

του πολιτισμού και των κοινωνικών σχέσεων της εποχής, αλλά και τον τρόπο που 

αναπτύσσονται οι ιδέες μέσα στην κοινωνία τους. Έργα της νεοελληνικής 

λογοτεχνικής πεζογραφίας όπως των: Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Γεώργιο Βιζυηνό, 

Κοσμά Πολίτη, Ηλία Βενέζη, Στρατή Μυριβήλη, Διδώ Σωτηρίου, Άλκη Ζέη, Στρατή 

Τσίρκα και άλλων, μας παρέχουν πληροφορίες για τον τόπο του καθενός, τα ήθη, τις 

παραδόσεις, για την πολιτική, για τον εμφύλιο, για γλωσσικά ζητήματα, για τους 

πολέμους ακόμα και για τους προγόνους, με στόχο την προβολή της ελληνικής 

ταυτότητας. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με την ποίηση45. Η ποίηση στην 

ανθρωπολογία συμβολίζει την ιστορική αυτό-αντανάκλαση, ενώ η ιστορική αυτό-

αντανάκλαση είναι αυτό που επιτυγχάνει η ποίηση. Υπάρχει μια οριακή κατάσταση 

μεταξύ ποίησης και εθνογραφίας που οδηγείται στην διάλυση της σχέσης 

μυθοπλασίας και εθνογραφικής φαντασίας. Μέσα από ένα λογοτεχνικό έργο 

μπορούμε επίσης να αντλήσουμε θεωρίες που σχετίζονται με την ανθρωπολογική 

έρευνα όπως αυτή της ταυτότητας. Η Σερεμετάκη στο βιβλίο της «Εισαγωγή στην 

πολιτισμική ανθρωπολογία» κάνει μια ιδιαίτερη προσέγγιση για τον Αλεξανδρινό 

                                                           
43 Σακελλαρίου, Χ., «Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας», σελ. 26. 
44 Fr. Schiller: «Δεν είμαστε πια άτομα, αλλά είδος»  
45 Paganopoulos, M., ‘The affinity between Anthropology and Literature: Reflection on the Poetics of 

Ethnography in the work of Nikos Kavvadias’, σελ. 12-13. 
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ποιητή, Καβάφη, και συγκεκριμένα το ποίημα του «Περιμένοντας τους Βαρβάρους», 

αποδεικνύοντας ότι ο Καβάφης μπορεί να θεωρηθεί ως ο σύγχρονος πατέρας της 

ελληνικής ανθρωπολογίας. Μιας ανθρωπολογίας όμως που έχει ως πηγή τη 

λογοτεχνία. Μέσα από το ποίημα αποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να 

οριστεί μια κοινωνία και να αναδείξει το επίπεδο πολιτισμού της μέσα από τον 

ορισμό μιας άλλης. Ο Καβάφης παρουσιάζει την αντίθεση ανάμεσα στην Πόλη και 

στους Βαρβάρους, τους άλλους. Η Πόλη παρουσιάζεται ως ένα οργανωμένο 

κοινωνικό σύνολο, με νόμους, γραφειοκρατία, κοινωνικό κύρος, πολιτισμό. Οι 

Βάρβαροι όμως απέχουν αυτού του είδους κοινωνικού συστήματος, άρα και του 

πολιτισμού. Δείχνει την αντίθεση των δύο κοινωνιών μέσα από την αναμονή για τον 

ερχομό του Άλλου. Η Πόλη έχει νόμους, αυτοκράτορα, ρήτορες, προετοιμάζονται με 

κάθε επισημότητα για την υποδοχή των ξένων. Αντίθετα οι Βάρβαροι δεν έχουν 

νόμους, έχουν αρχηγό, και δεν τους ενδιαφέρουν τα πλούτη, οι επισημότητες και η 

απόδοση λόγων. Οι Βάρβαροι στο ποίημα του Καβάφη είναι απλά ένα δημιούργημα 

της Πόλης, είναι μέρος της ταυτότητας της Πόλης, διότι προκειμένου να 

αυτοπροσδιοριστούν ως πολιτισμένοι, πρέπει να κατασκευάσουν το αντίθετο τους, 

κι αυτό είναι οι Βάρβαροι. Σύμφωνα με τον J.J. Rousseau, η αναπαράσταση του 

άλλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναπαράσταση του εαυτού μας, πως 

δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τη δική μας ταυτότητα. Ορίζουμε δηλαδή την ταυτότητα 

μας, κατασκευάζοντας το αντίθετο μας. Αυτό ακριβώς κάνει κι ο Καβάφης στο 

ποίημα46. 

Σε αυτή την εργασία θα μας απασχολήσει η  λογοτεχνική παραγωγή του 19ου 

αιώνα, η οποία χαρακτηρίζεται από το λογοτεχνικό ρεύμα του ρεαλισμού και της 

ηθογραφίας, ως μέρος του ευρωπαϊκού ρεαλισμού, που εμφανίζεται μόνο στον 

ελληνικό χώρο. Εποχή όπου κυριαρχεί ο θετικισμός και η επιστημοκρατία και που 

βασίζεται αποκλειστικά στην ανάλυση των πραγματικών γεγονότων. Η αποτυχία 

των επαναστάσεων του 1848 και η απογοήτευση που ακολούθησε θέτουν τέλος στα 

ρομαντικά όνειρα και προκαλούν βαθιά κρίση στις ανθρώπινες συνειδήσεις, 

θέτοντας τις μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Η τάση αυτή σημάδεψε βαθιά 

την ιστορία γραμμάτων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και στα Βαλκάνια. Η 

αναζήτηση της αλήθειας ως αισθητικού ιδεώδους και η επικράτηση του 

ορθολογικού εμπειρισμού, συμβάλλουν στον παραμερισμό του ιδεαλιστικού 

ρομαντισμού. Ο ρεαλιστής λογοτέχνης δεν επιζητεί να δείξει μια κοινότυπη 

φωτογραφία της ζωής αλλά να μας δώσει μια θέαση πιο ολοκληρωμένη, πιο 

διεισδυτική στην πραγματικότητα, που να περιλαμβάνει κάθε κοινωνική ομάδα, 

ακόμα κι αυτές που διαφέρουν από το στερεότυπο, το έτερο. Έτσι η ρεαλιστική 

λογοτεχνία δεν αντιγράφει τον εξωτερικό κόσμο αλλά συγκροτεί μια αληθοφανή 

εσωτερική πραγματικότητα. Για τους Μαρξιστές κριτικούς το ρεαλιστικό 

μυθιστόρημα αποτελεί αντανάκλαση της καπιταλιστικής κοινωνίας που το 

παρήγαγε.  

                                                           
46 Σερεμετάκη, Ν. «Εισαγωγή στην πολιτισμική ανθρωπολογία», σελ. 56. 
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 Ειδολογικά ο ρεαλισμός, εκφράζεται με το είδος του μυθιστορήματος γιατί 

αναπαριστά μια πραγματικότητα εκ φύσης συνδεδεμένη με το χρόνο. Επιλέγει ως 

μορφή της αφήγησης τον πεζό λόγο. Ο ρεαλισμός φαίνεται να προκύπτει από τα 

έργα του Stendhal και του Balzac, οι οποίοι θέλησαν να ‘ζωγραφίσουν τα σύγχρονα 

ήθη’, παρατηρώντας την εποχή τους με ερευνητική, προσεκτική κι αντικειμενική 

ματιά. Στη Ρωσία οι λογοτέχνες ανανεώνουν τη μορφή του μυθιστορήματος. Τα 

ρεαλιστικά έργα αντανακλούν τα βιώματα τους, η διερεύνηση εισχωρεί στον 

ανθρώπινο ψυχισμό. Το άτομο τοποθετείται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα 

και εξετάζει πως προσδιορίζεται από αυτήν αλλά και κατά πόσο συμβάλλει, 

συνειδητά ή ασυνείδητα στη διαμόρφωση της. Οι χαρακτήρες των έργων αυτών 

είναι ταπεινωμένοι, περιθωριοποιημένοι και βασανίζονται από εμμονές, 

εγκληματικές πράξεις, αρρώστιες και αμαρτίες. Ο κόσμος βρίσκεται μέσα σε βίαιες 

συγκρούσεις, παροξυσμούς, καταστροφικά πάθη και αμφιταλαντεύεται ανάμεσα 

στην αγάπη και το μίσος για τον συνάνθρωπο του. Ένα χαρακτηριστικό του 

ρεαλισμού που εμφανίζεται ιδιαίτερα στη ρωσική λογοτεχνία αλλά και στην 

ελληνική είναι ότι παρουσιάζεται έντονα η ορθόδοξη χριστιανική ιδεολογία, στο 

πλαίσιο της οποίας ο κάθε άνθρωπος έχει ενώπιον του Θεού την ίδια αξία ως 

πρόσωπο άθραυστο και μοναδικό. Σε αντίθεση με την όλο και πιο άθεη θετικιστική 

δυτική Ευρώπη, η ψυχή των Βαλκανίων σφραγίζεται με την βαθιά τους πίστη. Στις 

περισσότερες Βαλκανικές χώρες (Σερβία, Ελλάδα, Κροατία), οι συγγραφείς 

στρέφονται προς την επαρχία, γιατί την θεωρούν θεματοφύλακα της εθνικής 

ταυτότητας. Γενάρχης του ρεαλισμού στην Ελλάδα θεωρείται ο Γ. Βιζυηνός, κυρίως 

μέσα από τα διηγήματα του «Το αμάρτημα της μητρός μου» και «Ποιος ήτο ο 

φονεύς του αδελφού μου». Στη τσαρική Ρωσία, αποκαλύπτεται κυρίως η ηθική και 

υλική εξαθλίωση που καταδυναστεύει τον αγροτικό και εργατικό πληθυσμό, τις 

καταστροφικές συνέπειες της κληρονομικότητας και την ανελέητη τραχύτητα του 

επιχειρηματικού κόσμου. Παρουσιάζεται η άχρωμη καθημερινή ύπαρξη και η 

θλιβερή πλήξη των ανθρώπων. Η δράση στηρίζεται μέσα σε αποσιωπημένες 

κοινωνικές ομάδες που εκφράζονται με εσωτερικές συγκρούσεις και αναδύονται 

απρόβλεπτες όψεις της ζωής, που τους αποδεσμεύουν από τα παγιωμένα σχήματα 

και οδηγούνται στη συνειδητοποίηση μιας κατάστασης47.  

 

 

4. Λογοτεχνικός ρεαλισμός και Εθνογραφικός ρεαλισμός 

 

Πώς όμως η εθνογραφία μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τη λογοτεχνία ως 

πηγή πληροφοριών για οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα. Πώς συνδέεται η 

εθνογραφική πραγματικότητα με το λογοτεχνικό ρεύμα του ρεαλισμού; Διερευνά 

δηλαδή με ποιο τρόπο τα έργα των δύο συγγραφέων επηρεάστηκαν από τις 

                                                           
47 Benoit Annick & Fontaine Gay (επιμ.), Ευρωπαϊκά Γράμματα: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. 
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ιδεολογίες της εποχής, κατατάσσοντας έτσι τα έργα τους σε τεκμήρια πολιτισμού. 

Ταυτόχρονα θα παρατηρήσουμε  πόσα κοινά χαρακτηριστικά και κοινές εμπειρίες 

έχουν οι δύο λογοτέχνες και κατ’ επέκταση οι δύο κοινωνίες. Γιατί παρόλο που 

ζούνε στον ίδιο αιώνα, δρούνε σε διαφορετικά σκηνικά πλαίσια. 

Η  λογοτεχνική παραγωγή του 19ου αιώνα, η οποία θα μας απασχολήσει σε 

αυτή τη μελέτη και συγκεκριμένα τα διηγήματα του έλληνα λογοτέχνη Γεώργιου 

Βιζυηνού και του ρώσου λογοτέχνη Άντον Τσέχωφ είναι γαλουχημένη από το ρεύμα 

του γαλλικού ρεαλισμού και της ηθογραφίας στον ελληνικό χώρο, ως μέρος του 

ευρωπαϊκού ρεαλισμού. Η τάση αυτή, που στην ελληνική εκδοχή αποκτά τα 

χαρακτηριστικά της ηθογραφίας, σημάδεψε τις τέχνες και τα γράμματα των 

ευρωπαϊκών χωρών αλλά και των Βαλκανικών. Ας σημειωθεί ότι βρισκόμαστε στην 

εποχή όπου η αποτυχία των επαναστάσεων του 1848 και των εθνικών κινημάτων 

που είχαν σκοπό την προβολή και την επικράτηση της ιδέας του έθνους και της 

πολιτισμικής κοινότητα οδήγησε σε μεγάλη απογοήτευση κι ακολούθως στην 

ματαίωση των ρομαντικών ονείρων προκαλώντας βαθιά κρίση στις ανθρώπινες 

συνειδήσεις και θέτοντας τις μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Οι καινοτομίες 

που εισήγαγε το νέο κίνημα του ρεαλισμού, αναδιοργάνωσαν τη θέαση της 

πραγματικότητας του ανθρώπου ως άτομο και ως πολίτη. Η αναζήτηση της 

αλήθειας ως αισθητικού ιδεώδους και η επικράτηση του ορθολογικού εμπειρισμού, 

συμβάλλουν στον παραμερισμό του ιδεαλιστικού ρομαντισμού. Όσον αφορά τη 

λογοτεχνία ως είδος, διατυπώθηκαν για πρώτη φορά νέες επαναστατικές αρχές 

σχετικά με τι τεχνικές αφήγησης και ειδολογικά εκφράζεται με το μυθιστόρημα 

γιατί αναπαριστά μια πραγματικότητα εκ φύσης συνδεδεμένη με το χρόνο και το 

χώρο. Επιλέγει ως μορφή της αφήγησης τον πεζό λόγο. Αλλάζει επίσης ο ρόλος του 

λογοτέχνη, αναλαμβάνοντας ένα ενεργό και συνειδητό ρόλο απέναντι στην 

κοινωνία την οποία εκπροσωπεί. Ο ρεαλιστής λογοτέχνης δεν επιζητεί να δείξει μια 

κοινότυπη φωτογραφία της ζωής αλλά να μας δώσει μια θέαση πιο ολοκληρωμένη, 

πιο διεισδυτική στην πραγματικότητα, που να περιλαμβάνει κάθε κοινωνική ομάδα, 

ακόμα κι αυτές που διαφέρουν από το κανόνα, το έτερο. Έτσι η ρεαλιστική 

λογοτεχνία δεν αντιγράφει τον εξωτερικό κόσμο αλλά μετουσιώνει σε μια 

αληθοφανή εσωτερική πραγματικότητα. Η συστηματική περιγραφή του κοινωνικού 

περιβάλλοντας συνοδεύεται από την ανάδειξη των κοινωνικών, πολιτικών, 

ιστορικών, ψυχολογικών κι άλλων αιτιών που τη διαμορφώνουν.  

Σύμφωνα με τον Σανφλερύ, οι αρχές του ρεαλισμού είναι οι εξής: το 

μυθιστόρημα πρέπει να αναφέρεται στο παρόν μέσα από σκηνές που 

αναπαριστούν την καθημερινή ζωή και τα ήθη της. Οι ήρωες θα πρέπει να είναι 

σύγχρονοι του συγγραφέα, από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Η δημιουργία 

αντιπροσωπευτικών τύπων ανθρώπων υπάρχει μέσα στην  περιγραφή του 

κοινωνικού περιβάλλοντος, την εξωτερική τους εμφάνισης και την ψυχοσύνθεση 

τους. Ο λογοτέχνης δεν αναπαριστά πιστά την πραγματικότητα, όπως αναφέραμε 

προβάλει την εικόνα της κοινωνίας μέσα από τη δική του οπτική, επιλέγει το υλικό 
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του και το διαχειρίζεται όπως ο ίδιος θέλει, παρουσιάζοντας απλά τα γεγονότα, 

χωρίς να κρίνει48. Ο Ντυραντύ συμπληρώνει τη θεωρία του Σανφλερύ, 

υποστηρίζοντας ότι στόχος του λογοτέχνη δεν πρέπει να είναι η διδαχή του κοινού 

αλλά με φιλοσοφικό, και πρακτικό τρόπο η πιστή αναπαράσταση της κοινωνίας έτσι 

ώστε το έργο του να χαρακτηρίζεται από την απλότητα και να είναι προσιτό στον 

κάθε αναγνώστη49.  

Πολλοί λογοτέχνες, αντιπρόσωποι του ρεαλισμού, κατηγορήθηκαν ότι τα 

έργα τους πολλές φορές έφταναν τα όρια της ανηθικότητας και τη χυδαιότητας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπήρξαν οι Baudelaire και Flaubert, το 1857, που 

κατηγορήθηκαν ότι προσέβαλαν τη θρησκευτική ηθική κι έτσι όλη η ρεαλιστική 

γραφή κατηγορήθηκε στο σύνολο της εξαιτίας αυτών50. Ο ρεαλισμός φαίνεται να 

προκύπτει από τα έργα του Stendhal του Balzac και του Falubert, οι οποίοι θέλησαν 

να ‘ζωγραφίσουν τα σύγχρονα ήθη’, παρατηρώντας την εποχή τους με ερευνητική, 

προσεκτική κι αντικειμενική ματιά. Αυτοί οι ρεαλιστές λογοτέχνες έσπευσαν να 

διατυπώσουν τις αρχές της τέχνης τους για να εξαλείψουν τις κατηγορίες που τους 

προσέδιδαν. Πρώτος ο Stendhal, εκπροσωπώντας μια θετικιστική άποψη για τον 

άνθρωπο, επιδιώκει την  πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας και περιγραφή 

των γεγονότων. Το έργο του μας περιγράφει τους μηχανισμούς της κοινωνίας που 

ζει και τις διαμάχες των κοινωνικών τάξεων κατά το 19ο αιώνα. Ο ίδιος υποστήριξε 

ότι «Το μυθιστόρημα είναι ένας καθρέφτης που τον περιφέρουν σ’ ένα μεγάλο 

δρόμο. Άλλοτε αντανακλά στα μάτια μας το γαλάζιο του ουρανού, άλλοτε το βούρκο 

από τις λασπολακκούβες του δρόμου. Και τότε, τον άνθρωπο που κουβαλά τον 

καθρέφτη με ένα κοφίνι στη ράχη του, θα τον κατηγορήσετε για ανήθικο! Ο 

καθρέφτης του δείχνει το βούρκο, και σεις κατηγορείτε τον καθρέφτη! Θα πρέπει να 

κατηγορήσετε το μεγάλο δρόμο όπου είναι ο βάρβαρος κι ακόμα πιο πολύ τον 

επόπτη του οδικού δικτύου που αφήνει το νερό να λιμνάζει και να κάνει 

λασπολακκούβες» 51. Έπειτα ο Balzac, με χαρακτηριστικό το έργο του «Ανθρώπινη 

Κωμωδία» παρουσιάζει την κοινωνία της εποχής του. Επηρεασμένο από την εξέλιξη 

των θετικών επιστημών παρομοιάζει την κοινωνία με τη φύση, κατατάσσοντας τους 

ανθρώπους σε διάφορα κοινωνικά είδη. Πέρα από την εξωτερική κοινωνική 

περιγραφή, ο Balzac εστιάζει και στη ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που περιγράφει. 

Μελετώντας λοιπόν τους κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, αναλύει τους 

μηχανισμούς που επηρεάζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Δημιουργεί έτσι ένα 

ψυχογράφημα, φτάνοντας στα όρια του νατουραλισμού52. Μελετάει όλες τις 

ανθρώπινες κατηγορίες, επαρχία, αριστοκρατία, αστική τάξη, άνδρες και γυναίκες. 

Τέλος, ο Flaubert απορρίπτει την πιστή μίμηση  του ρεαλισμού και το δόγμα «η 

τέχνη για την τέχνη». Στοχεύει στην προβολή της αληθοφάνειας και στην προβολή 

                                                           
48 Chartier, P., «Introduction aux grandes theories du roman», σελ. 94-96. 
49 Becker, C., «Lire le realism et le naturalism», σελ. 52. 
50 Ό.π., σελ. 54. 
51 Stendhal, «Le rouge et le noir», σελ. 453. 
52Zola, E. «Les romanciers naturalists: Balzac - Stendhal – Flaubert», σελ. 73. 
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ενός αφηγητή που δεν παρεμβαίνει. Θεωρείται ο εισηγητής του υποκειμενικού 

ρεαλισμού, αφού αποφεύγει τις παρεμβάσεις. Η αποστασιοποίηση αυτή 

σηματοδοτεί την απόρριψη των ρομαντικών στοιχείων και στην προβολή της 

αληθοφάνειας στους αναγνώστες.  

 Συγκρίνοντας τα έργα ενός ρεαλιστή λογοτέχνη με ένα “ρεαλιστή” 

εθνογράφο προκύπτουν οι πιο κάτω παρατηρήσεις. Ένας ρεαλιστής εθνογράφος, 

οφείλει να δημιουργήσει ολιστικές περιγραφές της κοινωνίας και των ανθρώπων 

της απορρίπτοντας κάθε σύνδεση ανάμεσα στην επιστήμη και στη 

μυθιστοριογραφία, ανάμεσα στην εθνογραφία και στα μυθιστορήματα. Το ύφος 

όμως του εθνογράφου, θυμίζει το πρότυπο των μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα. 

Μυθιστοριογράφοι παλιοί και σύγχρονοι όπως οι C. Dickens, H. Balzac, G. Flaubert, 

L.Tolstoy, Y. Kemal, O. Pamuk, I. Vazov, E. Ionesko, Α. Παπαδιαμάντης κ.α, στέκονται 

έξω από την κοινωνική δράση και το χρόνο και περιγράφουν σκιαγραφώντας όλα 

όσα συνέβαιναν. Ο εθνογραφικός τρόπος γραφής στηρίχτηκε σε αυτή την 

παράδοση. Όπως ο μυθιστοριογράφος, έτσι και ο εθνογράφος στέκεται ως ο απών-

παρών παρατηρητής σε κάθε κοινωνική δράση. Αυτή η αυστηρή αλλά εύστοχη 

παρατήρηση για τη σχέση ανθρωπολογίας και λογοτεχνίας έγινε αργότερα, στα 

μέσα της δεκαετίας του 1980, αντικείμενο κριτικής από τους σύγχρονους 

ανθρωπολόγους, με κυριότερους τους James Clifford, Clifford Geertz και Renato 

Rosaldo. Υποστήριξαν ότι στην ανθρωπολογία δεν δύναται να υπάρξει πια 

διαχωρισμός μεταξύ επιστήμης και λογοτεχνίας. Οι μορφές αναπαράστασης 

καθορίζουν τι αναπαρίσταται και πως κατανοούμε το αναπαριστώμενο53. Ένας 

εθνογράφος για να κατανοήσει, να μυηθεί στην κουλτούρα κι επομένως να 

ερευνήσει μια κοινωνία ή μια ομάδα ανθρώπων, πρέπει να ενσωματωθεί σ’ αυτή. Ο 

λογοτέχνης όμως είναι ήδη ενσωματωμένος, αποτελεί μέρος της κοινωνίας, κι 

ειδικότερα μέρος του πολιτισμού της. Ο ρεαλιστής συγγραφέας αντλεί τη θεματική 

του από την πολύμορφη πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται από το 

ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στην κοινωνική 

πλευρά, στις σχέσεις του ατόμου με την κοινωνία. Οι ήρωες των έργων είναι 

άνθρωποι μπλεγμένοι στα γρανάζια της καθημερινότητας με ότι ασήμαντο και 

τραγικό εμπεριέχει. Ένα ρεαλιστικό έργο είναι πλήρες και αυτάρκες, δεν έχει καμία 

ανάγκη  να επαληθευτεί σε σχέση με τον εξωτερικό κόσμο, τα πρόσωπα που δρουν 

σ’ αυτό είναι αυτόνομα, καθώς τείνουν να ξεχωρίζουν από το συνηθισμένο 

κοινωνικό σύνολο.  

 

 

 

 

 

                                                           
53 Σερεμετάκη, Ν. «Εισαγωγή στην πολιτισμική ανθρωπολογία», σελ.55. 
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4.1. Ο ρεαλισμός στην ελληνική και ρωσική λογοτεχνία  

4.1.1. Ελληνική Λογοτεχνία: Η περίπτωση του Γ.Μ. Βιζυηνού 

 

Ας εξετάσουμε τώρα πως ο ρεαλισμός ή ακόμα κι ένας είδος συνδυασμού 

ρεαλισμού-ρομαντισμού54, επηρέασε και διαμορφώθηκε στην ελληνική και στη 

ρωσική λογοτεχνία. Και πώς ακόμα η αυτοβιογραφία και η αυτοαναφορικότητα, 

συνέβαλαν στην ανάδειξη του είδους αυτού, επικεντρώνοντας στο έργο του 

Βιζυηνού και του Τσέχωφ. Θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε τους λόγους για τους 

οποίους τα έργα τους  δύνανται να συνομιλούν, με προσεγγίσεις κριτικής 

εθνογραφίας. Το λογοτεχνικό ρεύμα του ρεαλισμού έφτασε με καθυστέρηση στον 

ελληνικό χώρο. Τα περιοδικά και οι εφημερίδες (Εστία, Άστυ, Ραμπαγάς, Ακρόπολις, 

Πανδώρα, κ.α.), τα οποία σύμφωνα με την Μάρθα Καρπόζηλου λειτουργούσαν ως 

μοχλοί της ανάπτυξης του νεοελληνικού διηγήματος και ως διάμεσοι των 

ευρωπαϊκών χωρών55, δημοσίευαν τις ιδέες του ρεύματος αυτού, αλλά και έργα 

ευρωπαίων λογοτεχνών, Οι εφημερίδες αυτές δημοσίευαν μεταφρασμένα 

μυθιστορήματα αλλά και εκτενή αφιερώματα σε ξένους λογοτέχνες56. Αρχίζει σιγά-

σιγά και στον ελληνικό χώρο να καταργούνται οι ιδέες το ρομαντισμού ενώ 

παράλληλα να αναπτύσσεται το νέο είδος του ρεαλισμού, αλλά παίρνοντας μια 

διαφορετική μορφή σε σχέση με τα ρεαλιστικά διηγήματα της Δύσης, τα οποία 

θεωρούσαν διεφθαρμένα57. Τα μυθιστορήματα φαντασίας εγκαταλείπονται και οι 

λογοτέχνες στρέφονται προς τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, 

αναπτύσσοντας το λογοτεχνικό ρεύμα της  ηθογραφίας. Οι μεταφράσεις ξένων 

έργων του ρεαλισμού έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επίδραση των ελληνικών 

γραμμάτων. Ιδιαίτερα το έργο του Εμίλ Ζολά, «Νανά», σε μετάφραση του Ιωάννη 

Καμπούρογλου, το οποίο θεωρείται το μανιφέστο του νατουραλισμού58, έπαιξε 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κινήματος αλλά επέφερε έντονες 

αντιδράσεις από τους ρομαντικούς, όπως ο Άγγελος Βλάχος. Σύμφωνα με τον Κ. 

Μητσάκη, η ηθογραφία «είναι το είδος εκείνο του πεζού λόγου που περιγράφει τον 

πατριαρχικό, ασάλευτο και ειδυλλιακό τρόπο ζωής της ελληνικής υπαίθρου. 

Συνεπώς η ηθογραφία αποτυπώνει όψεις του ενιαίου ελληνικού κόσμου που 

                                                           
54 Εφόσον βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, που περνάμε από το ρεύμα του ρομαντισμού στο ρεύμα του 
ρεαλισμού, εντοπίζονται έργα με χαρακτηριστικά κι από τα δύο ρεύματα. 
55 Καρπόζηλου, Μ., «Τα ελληνικά οικογενειακά φιλολογικά περιοδικά (1847-1900).  
56 Πολίτου-Μαρμαρινού, Ελ., «Η εφημερίδα Ραμπαγάας και η συμβολή της στην ανανέωση της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, εκδ. Παρνασσός, 1979, Τ.ΚΑ’, σελ. 246. 
57 Vitti, M., «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», σελ. 291. 
58 Ο νατουραλισμός αποτελεί ένα ρεύμα εξέλιξης και ακραίας περίπτωσης του ρεαλισμού. Δεν περιορίζεται σε 

απλή απεικόνιση της πραγματικότητας αλλά σε λεπτομερέστατη μίμηση της, επηρεασμένη από ένα φιλοσοφικό 
υπόβαθρο. Η φιλοσοφική σκέψη είναι αυτή με την οποία ο άνθρωπος εκφράζεται με φυσικούς όρους κι όχι με 
υπερβατικές έννοιες. Πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι δέσμιος των παρορμήσεων του, των κληρονομικών 
μεταβολών και του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα οι νατουραλιστικοί ήρωες να δρουν με τα ένστικτα και υπό 
την επίδραση των κοινωνικών συνθηκών.  
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διατηρεί μια παραδοσιακή δομή και έναν τρόπο ζωής ανάλλαχτο ίσως εδώ και 

αιώνες»59. 

Η ιδέα της «ηθογραφίας» προωθήθηκε από τους διαγωνισμούς που 

κήρυσσε το περιοδικό Εστία (1883-1887). Το κείμενο της προκήρυξης60 του πρώτου 

διαγωνισμού, προέτρεπε τους λογοτέχνες να γράψουν πρωτότυπα διηγήματα, 

εμπνευσμένα από κοινωνικά και ιστορικά θέματα. Κείμενα που να προβάλλουν τα 

ήθη και έθιμα της ελληνικής υπαίθρου, έτσι ώστε το νεοελληνικό διήγημα να 

στηρίζεται στην ελληνική πραγματικότητα και να ξεχωρίζει από τα δυτικά πρότυπα. 

«Εν τούτοις ομολογουμένον είνε ότι το είδος τούτο της φιλολογίας (το διήγημα) 

δύναται να ασκήση μεγάλην ηθικήν επίδρασιν, υποθέσεις εθνικάς πραγματεύομεν, 

επί του εθνικού χαρακτήρος και της διαπλάσεως εν γένει των ηθών. Διότι σκηναί της 

ιστορίας είτε του κοινωνικού βίου διαπλασσόμεναι καταλλήλως εν τη αφηγήσει, 

κινούσι πλειότερον τα αισθήματα του αναγνώστου και ου μόνον τέρπουσι και 

λεληθότως διδάσκουσι, αλλά και εξεγείρουσι εν αυτώ το αίσθημα της προς τα 

πάτρια αγάπης. Ο ελληνικός δε λαός είπερ και άλλος τις, έχει ευγενή ήθη, έθιμα 

ποικίλα και τρόπους και μύθους και παραδόσεις εφ’ όλων των περιστάσεων τους 

ιστορικού βίου, η δε ελληνική ιστορία, αρχαία  και μέση και νέα, γέμει σκηνών 

δυναμένων να παρασχώσι εις σύνταξιν καλλίστων διηγημάτων και 

μυθιστορημάτων»61. Οι Έλληνες λογοτέχνες επιλέγουν να παρουσιάσουν κοινωνικές 

ομάδες της υπαίθρου, αποφεύγοντας να ασχοληθούν με τα αστικά κέντρα. Η 

ύπαιθρος συνδέεται με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής παράδοσης. Θέλουν να 

δείξουν ότι οι κοινωνίες της υπαίθρου δεν έχουν αποκοπεί από τον ελληνικό 

πολιτισμό. Τα ρεαλιστικά στοιχεία που καλλιεργήθηκαν στην ελληνική ηθογραφία 

σχετίζονται κυρίως με την τοποθέτηση της δράσης στο παρόν, την παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών ανθρωπίνων τύπων κυρίως της υπαίθρου και την άντληση των 

θεμάτων μέσα από τα ήθη και έθιμα του τόπου62. Οι ηθογράφοι λογοτέχνες 

επιχειρούσαν την απεικόνιση των ηθών, των ιδεολογιών, των εθίμων και της 

ψυχοσύνθεσης του λαού, όπως αυτά διαμορφώνονταν από την επίδραση των 

κοινωνικών και ιστορικών συμφραζομένων αλλά και το φυσικό περιβάλλον στο 

οποίο δρούσαν.  

Τα κείμενα της γενιάς του 1880 περιέχουν ένα πλούσιο εθνολογικό, 

κοινωνιολογικό και πολιτιστικό υλικό κι έτσι αποτελεί μια από τις προσφορότερες 

πηγές μαρτυριών της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα. Μέσα στα κείμενα αυτά 

περιγράφονται αντιλήψεις, στερεότυπα και μη, παραδόσεις, κοινωνικές δομές και 

τον τρόπο λειτουργίας του λαού. Η λογοτεχνία κατείχε το ρόλο του εκφραστή της 

κοινωνικής συνείδησης και των δυνάμεων που δρούσαν στο κοινωνικό γίγνεσθαι, 

διατηρώντας πολλά κοινωνιολογικά αλλά και ιστορικά στοιχεία των ανθρώπων του 

                                                           
59 Μητσάκης, Κ. «Αναδρομή στις ρίζες – Γεώργιος Βιζυηνός», εκδ. Ελληνική Παιδεία, Αθήνα: 1977, σελ. 9. 
60 Θεωρείται από τον Γ. Βαλέτα το μανιφέστο του ελληνικού διηγήματος. 
61 Παράρτημα του τεύχους 417, 25 Δεκεμβρίου 1883, τομ. 16, του περιοδικού Εστία.   
62 Βουτουρής, Π., «Ως καθρέπτην» σελ. 260. 
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19ου αιώνα63. Προδρομικό κείμενο για τη διαμόρφωση της νέας αφηγηματικής 

τεχνικής ήταν το έργο του Δημήτρη Βικέλα, «Λουκής Λάρας» (1879). Μετά το 1883 

τα ηθογραφικά διηγήματα αρχίζουν να πληθαίνουν και τα θέματα στο κάθε 

διήγημα διαφέρουν, καθώς επανατοποθετούνται στην γεωγραφικό πλαίσιο του 

κάθε λογοτέχνη: ο Βιζυηνός μιλάει για τη Θράκη, ο Κονδυλάκης για την Κρήτη, ο 

Ξενόπουλος για τη Ζάκυνθο, ο Βλαχογιάννης για τη Ρούμελη, ο Εφταλιώτης για τη 

Μυτιλήνη, ο Παπαδιαμάντης για τη Σκιάθο και ο Καρκαβίτσας για τη Θεσσαλία και 

την Πελοπόννησο64.  

Ο Γεώργιος Βιζυηνός, του οποίου το έργο θα εξετάσουμε στη συνέχεια, 

αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ηθογραφίας. 

Κατά το Λίνο Πολίτη, ο Βιζυηνός είναι «ο πραγματικός εισηγητής του ηθογραφικού 

διηγήματος στη νεοελληνική λογοτεχνία, δηλαδή εκείνου που περιγράφει την 

ελληνική ύπαιθρο, το ελληνικό χωριό και τους απλοϊκούς του κατοίκους»65. Τα 

διηγήματά του, βασισμένα σε γεγονότα της προσωπικής του ζωής, τοποθετούνται 

στην πατρίδα του, την τουρκοκρατούμενη Θράκη. Μέσα στα διηγήματα του 

παρουσιάζονται έντονα οι λαϊκές παραδόσεις της Θράκης, η ψυχοσύνθεση του 

λαού αλλά και η κοινωνική ετερότητα. Μια ολοζώντανη εικόνα των χωριών της 

Θράκης με τους θρύλους, τις δεισιδαιμονίες, τις δοξασίες, τις προλήψεις τα ήθη και 

έθιμα των κατοίκων αποτυπώνονται μέσα στο πεζογραφικό, διηγηματικό έργο του 

Βιζυηνού. Στις σελίδες των διηγημάτων του η ψυχή του ανθρώπου πορεύεται με την 

ψυχή του τόπου.  

Ο Γεώργιος Μ. Βιζυηνός, δεν αποτελεί καθοριστική φιγούρα μόνο για την 

πορεία του νεοελληνικού διηγήματος αλλά και της ελληνικής λαογραφίας. 

Χρησιμοποιεί την παράδοση μ’ ένα ιδιαίτερο τρόπο, αυτοαναφορικό, καθώς 

διδάχτηκε από τους γερμανούς δασκάλους του: «η χρήση της παράδοσης αποτελεί 

πεμπτουσία της λαογραφίας». Μέσα από αυτά τα διηγήματα, που είναι στην 

πλειοψηφία αυτοβιογραφικά, αντλούμε πληροφορίες της θρακική κοινωνίας, για 

ιστορικά γεγονότα, λαϊκές παραδόσεις, έθιμα, νοοτροπίες, τις επιδράσεις και τις 

ψυχικές καταστάσεις των ανθρώπων, κυρίως των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων. 

Όλα αυτά ιδωμένα από τη δική του σκοπιά, καθώς όλα τα κοινωνικά προβλήματα 

που θίγονται και οι γνώσεις που αφορούν την παράδοση του τόπου 

παρουσιάζονται ως δικά του, δημιουργώντας έτσι μια αυτοβιογραφούμενη 

εθνογραφική μαρτυρία. Σύμφωνα με τον Κ. Μητσάκη: «το έργο του οφείλεται σε 

μια εσωτερική παρόρμηση να δεθεί με τον ομφάλιο λώρο που τον έθρεψε, τη 

Θράκη, και να ξαναζήσει αναδρομικά τα μυθικά εκείνα παιδικά του χρόνια κοντά 

στους δικούς του». Το 19ο αιώνα η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, σύμφωνα με τον 

Π. Μουλλά, σήμαινε ότι: «μιλώ για πραγματικά γεγονότα που τα είδα με τα μάτια 

μου και τα άκουσα με τα αφτιά μου, αρνούμαι την παντογνωσία του ιστορικού 

                                                           
63Μακρής, Σπ., «Λογοτεχνία και Κοινωνία. Η μυθοπλαστική απεικόνιση της νεοελληνικής κοινωνίας από την 
ελληνική ηθογραφία στην αστική παρωδία», σελ.408-418. 
64 Vitti, M., «Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία», σελ. 293. 
65 Πολίτης, Λ. «Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας», σελ. 200. 
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μυθιστοριογράφου, τα πρωτεία των γραφτών πηγών, την επινόηση και την 

φαντασία, αντικαθιστώ την ολότητα με τη μερικότητα που μόνη αυτή συνδέεται με 

την προσωπική εμπειρία μου, εμπιστεύομαι μόνο στα βιώματά μου των συγχρόνων 

μου κλπ»66. Έτσι εκφράζεται και ο Βιζυηνός, χρησιμοποιώντας την τεχνική του 

«ονειροδράματος»67, συνδυάζοντας τα βιώματά του με τη γνώση και την εμπειρία. 

Στενά συνδεδεμένος με το γενέθλιο τόπο του, κάτι που φαίνεται κι από την αλλαγή 

του επιθέτου του, από Μιχαηλίδης σε Βιζυηνός, αντλώντας στοιχεία από την 

προσωπική του εμπειρία, το έργο του αποτελεί ένα είδος κατακραυγής και αγωνίας 

για τον συνάνθρωπο του που έζησε στιγμές πολέμου, οικονομικής κατάπτωσης και 

κοινωνικής απόρριψης68. Το πρόσωπο του Βιζυηνού είναι διάχυτο μέσα στο έργο 

του, έμμεσα στις εικόνες δίχως να παρουσιάζει από την αρχή τα χαρακτηριστικά του 

και άμεσα στη βασική τεχνική που χρησιμοποιεί, του αφηγηματικού μονολόγου. 

Προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας πείσει ότι αυτός είναι στην πραγματικότητα ο 

πρωταγωνιστής, δίχως να αλλάζει ταυτότητες, χρόνο και χώρο.  

Ο Βιζυηνός, διαφοροποιείται από τους συνηθισμένους εθνογράφους καθώς 

έχει μια συνειδητή σχέση με τη λαογραφία. Το λαογραφικό του υπόστρωμα 

καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των διηγημάτων του αναδεικνύοντας παραδόσεις, 

θρύλους, νοοτροπίες και ιδέες της κοινωνίας που ζει69. Είναι ο συγγραφέας που δεν 

εμπνέεται μόνο από τον τόπο που γεννήθηκε αλλά και από ιδέες που 

μεταβάλλονταν την εποχή του, στην ευρωπαϊκή κοινωνία, που έτυχε να ζήσει από 

το 1875-1884. Είναι γνώστης του θετικισμού, του νατουραλισμού, της πειραματικής 

ψυχολογίας και της φιλοσοφίας.70 Ο Βιζυηνός γράφει το αληθινό μυθιστόρημα της 

ζωής του. Οι αφηγήσεις του καταγράφονται με αυτοβιογραφικό τρόπο, κάτι το 

οποίο αποκτά ενδιαφέρον καθώς μ’ αυτό τον τρόπο μαθαίνουμε τα γεγονότα που 

διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του έργου του. Γαλουχημένος συναισθηματικά από το 

οικογενειακό του περιβάλλον διαμορφώνει την προσωπικότητά του και ταυτόχρονα 

τον τρόπο γραφής του. Ο Κωστής Παλαμάς υποστήριξε ότι: «Εις τα διηγήματα αυτά, 

εντυπώσεις και αναμνήσεις παιδικών χρόνων, της νεανικής ηλικίας ως είδος 

οικογενειακών απομνημονευμάτων, το πρόσωπον του συγγραφέως, εξερχόμενον 

επί της σκηνής, διαδραματίζει ουσιώδες μέρος, δια τούτο και η αλήθεια αυτών έχει 

τι το οικείον και το ψηλάφητον, το αρρήτως ειλικρινές, το προκαλούν ευθύς εξαρχής 

την εμπιστοσύνην, το επιτείνον την συγκίνησιν»71. 

Η συμβολή του Βιζυηνού στο εθνικό εγχείρημα μέσω της επιστήμης της 

λαογραφίας, εκδηλώνεται στα 1885, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών του ζήτησε να 

καταγράψει τα δημοτικά τραγούδια και τα διηγήματα που προέκυψαν μέσα από 

την ιστορία του έθνους που ζούσε τόσα χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό, 

                                                           
66 Βιζυηνός, Γ.Μ., «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ. στγ’. 
67 Σύζευξη που την ονόμασε έτσι ο Κ. Παλαμάς. 
68 Μπακιρτζής Μ. Ιωάννης, «Ο κοσμοπολίτης Γεώργιος Βιζυηνός Νοσταλγός της Θράκης», σελ. 363. 
69 Βιζυηνός, Γ.Μ., «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ. νς’. 
70 Μ. Ιωάννης, «Ο κοσμοπολίτης Γεώργιος Βιζυηνός Νοσταλγός της Θράκης», σελ 368. 
71 Κωστής Παλαμάς,«Βιζυηνός», Άπαντα Β’, σελ.142. 
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συμπεριλαμβανομένου όλων των παραδόσεων της Ηπείρου, της Θράκης και της 

Μακεδονίας. Η καταγραφή αυτή θα έπρεπε να έχει ως στόχο την εξύψωση του 

εθνικού φρονήματος72. Η τάση αυτή για την εξέταση των ιστορικών στοιχείων ενός 

τόπου είχε ανθίσει ήδη στην Ευρώπη, όμως δεν εξέταζαν μόνο τα ιστορικά στοιχεία 

αλλά και τις δραστηριότητες του λαού, δημόσιες και ιδιωτικές, καταλήγοντας στην 

ψυχική κατάσταση. Η τεχνοτροπία αυτή χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη φιλοσοφία 

και την πεζογραφία κι εντασσόταν στο πνεύμα του ρομαντισμού αφού αναφερόταν 

στο παρελθόν. Αργότερα η τάση αυτή ονομάστηκε λαογραφία73. Έπειτα στο είδος 

της λαογραφίας εντάχθηκαν κι οι ποιητές κι άλλοι καλλιτέχνες που δε στηρίζονταν 

μονάχα σε πολιτισμικά τεκμήρια, αλλά επεκτάθηκαν σε καθετί τεκμήριο που μπορεί 

να χαρακτηρίσει ένα έθνος. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν ο ποιητής Βιζυηνός που τα 

ποιήματα του αποτέλεσαν λαϊκή πηγή. Είχε γαλουχηθεί από τα παραμύθια του 

παππού και από τις λαϊκές κι εθνικές παραδόσεις του τόπου του δημιουργώντας 

ένα ιδανικό λαογραφικό υπόστρωμα, το οποίο αργότερα θα ενωθεί με τα 

ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεύματα, δημιουργώντας έτσι στο πρόσωπο του μια 

επιβλητική μορφή στον κύκλο των λογίων της εποχής του. Ο Βιζυηνός υποστήριζε 

ότι για να πετύχει μια τέτοια καταγραφή πρέπει τα ιστορικά γεγονότα να 

παραμένουν ακόμα ζωντανά στη μνήμη ή την φαντασία των ανθρώπων. Οι ποιητές 

θα πρέπει να αποσκοπούν περισσότερο στην καταγραφή επιτόπιων παραδόσεων 

παρά ιστορικών γεγονότων74. Αφού λοιπόν οι απόψεις του έγιναν αποδεκτές, το 

1885 σε υπόμνημά του καταγράφει το υλικό με μια πρώιμη λαογραφική μέθοδο 

πριν καν διατυπωθούν οι κανόνες από τον πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, 

Νικόλαο Πολίτη. Οι ενέργειές του απέδειξαν ότι δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ο βασικός εισηγητής του ελληνικού εθνογραφικού διηγήματος. Εμποτισμένος με τις 

νεωτερικές ανακαλύψεις της Ευρώπης, παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές στα 

διηγήματά του ρεαλιστικά χωρίς ωραιοποιήσεις, προβάλλοντας κυρίως τις 

αρνητικές όψεις της ζωής των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και 

ψυχογραφώντας τους ήρωες σύμφωνα με τα κοινωνικά συμφραζόμενα, 

προβάλλοντας έτσι τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό75. 

Η χρήση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών στα διηγήματά του Βιζυηνού 

αποτελεί μια σχέση πρόσληψης – ανταπόδοσης. Θέλοντας να ερμηνεύσει τα 

πολιτισμικά φαινόμενα αλλά ταυτόχρονα και να δημιουργήσει τέχνη, χρησιμοποιεί 

την παράδοση. Μέσω αυτής αντλεί υλικό για να δημιουργήσει μια εθνική 

λογοτεχνία που πρωταγωνιστές θα είναι άνθρωποι απλοϊκοί, της καθημερινότητας 

και της υπαίθρου.76 Δεν περιγράφει, ούτε υμνεί τα ήθη και τις αρετές του λαού. 

Αυτό που ουσιαστικά κάνουν οι εθνογράφοι-λογοτέχνες, είναι να προβάλλουν τις 

αποσιωπημένες ταυτότητες σε μια κοινωνία. Από τη μια δηλαδή θέτουν τα όρια του 

                                                           
72 Ανδρεάδου Γ. Χρήστου, ‘Ο Γεώργιος Βιζυηνός ως πρόδρομος λαογράφος’, σελ 104-105. 
73 Ό.π., σελ.102. 
74 Ό.π., σελ.104-106. 
75 Ελένη Πολίτου – Μαρμαρινού, «Ηθογραφία», σελ. 201-209. 
76 Αυδίκος Γρ. Ευάγγελος, «Εννοιολογικές διαστάσεις της παράδοσης στο έργο του Γ. Βιζυηνού», σελ. 169-183. 
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κανόνα κι από την άλλη δίνουν έμφαση στην ετερότητα. Μέσα σ’ αυτή την 

παράδοση και στη μελέτη των πολιτισμικών στοιχείων διαμορφώνονται κι έπειτα 

ενυπάρχουν στην προσωπικότητα τους. Τα πολιτισμικά και λαογραφικά στοιχεία 

που αναφέρονται επηρεάζουν τη θεματική και την αφηγηματική τεχνική του. Ο 

ίδιος, αναφέρει: «Πρώτος εγώ διήνοιξα το νέον δρόμον της νεοελληνικής 

λαογραφίας, κατορθώσας διά των εν τη Εστία διηγημάτων μου να υποδείξω, κατ 

αντίθεσιν προς τα του Ραγκαβή και των άλλων, τι εστί διήγημα, τι εστί μελέτη και 

αναγραφή του εθνικού βίου και των εθνικών παραδόσεων υπό τύπον διηγήματος 

και λογογραφίας, εν καθαρά ψυχολογική κρίσει». Ο Βιζυηνός βρίσκεται στο 

μεταίχμιο της παρακμής της Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής και του ρομαντισμού και 

στο νέο πνεύμα της Νέας Αθηναϊκής Σχολής. Έτσι μέσα στο έργο του συνδυάζονται 

χαρακτηριστικά και των δύο σχολών. Μέσα στα διηγήματα που αναφέρονται στη 

γενέτειρα πόλη του, τη Βιζύη, αντλούμε εθνογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με 

τη θέση της γυναίκας, τις θρησκευτικές παραδόσεις, τις σχέσεις Ελλήνων και 

Τούρκων. Ο τρόπος με τον οποίο καταγράφει τα γεγονότα δεν είναι η εξέλιξη τους 

αλλά η διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στα γεγονότα αυτά77. Αναζητεί δηλαδή 

το βαθύτερο πρόβλημα που πηγάζει από την κοινωνία και μεταφέρεται στην 

προσωπική του ζωή. Μέσα στα διηγήματα του «διαπνέει ζείδωρος η εθνική ψυχή, 

αισθανόμενη, πονούσα γελώσα, πιστεύουσα, ονειροπολούσα, σκεπτόμενη, 

ομιλούσα». Σκιαγραφείται «η ελληνικότατη Θράκη, ο φυλετικός της χαρακτήρας, η 

ηθογραφία της, οι παραδόσεις και η λαϊκή ψυχή της»78. 

 

 

4.1.2.  Ο Άντον Παύλοβιτς Τσέχωφ ως κριτικός εθνογράφος της 

ρωσικής ψυχής 

 

Όπως συνέβη και στην ελληνική λογοτεχνία, η ρωσική, ανά εποχή, 

αποκτούσε δικά της, ξεχωριστά χαρακτηριστικά, που της έδωσαν πανανθρώπινο 

βάθος κι ξεχωριστή γοητεία. Γενικότερα ο ρώσος λογοτέχνης δείχνει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στα προβλήματα της ζωής του, δηλαδή τα κοινωνικά, γι’ αυτό τα 

λογοτεχνικά έργα πολλές φορές αποτελούν κοινωνιολογικά κηρύγματα. Ο ρωσικός 

λαός, στην πλειοψηφία του, ήταν κατά το 19ο αιώνα αγράμματος, μοιρολάτρης, 

πιστός σε δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις. Έτσι ο λογοτέχνης αποτελούσε τη 

μοναδική φωνή δημόσιας κατακραυγής που θα οδηγήσει στην απόδοση 

δικαιωμάτων ελευθερίας και ηθικής λύτρωσης. Η ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ρωσικού πολιτισμού. Η σχέση 

αυτή παλεύει με το δεσποτισμό των Τσάρων, τη λογοκρισία, την υψηλή κοινωνία. Η 

                                                           
77 Ξανθοπούλου, Ε., «Η πολιτισμική ταυτότητα του Γ. Βιζυηνού μέσα από τα αυτοβιογραφικά στοιχεία του 
διηγήματος ‘Το μόνον της ζωής μου ταξείδιον’», σελ. 2. 
78Σκόκος, Κ. «Το Ελληνικόν διήγημα ήτοι απάνθισμα εκλεκτών διηγημάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας», σελ. 
6. 
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ρωσική λογοτεχνία έχει την ιδιαιτερότητα να παρουσιάζει νέες μορφές, 

ριζοσπαστικές. Μία από τις νεότερες μορφές της είναι η παρουσίαση της 

εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας, παίρνοντας στοιχεία από τη ρωσική 

καθημερινότητα79. Μελετώντας κανείς τη ρωσική λογοτεχνία, αναπαρίσταται πιστά 

η ρωσική κοινωνική πραγματικότητα, σκιαγραφώντας πλήθος αθλιότητες, αδικίες 

και επιβάλλοντας ανάγκη για βελτίωση. Γι’ αυτό έχει δεχθεί λογοκρισία και 

αστυνομική καταδίωξη, ιδιαίτερα ασκούμενη σ’ αυτούς που τόλμησαν να 

παρουσιάσουν την πραγματικότητα, όπως ακριβώς είναι. Μετά το 1861 οι 

φιλολογικές ομάδες μετασχηματίζονται σε φανερά πολιτικά κόμματα. Η λογοτεχνία, 

ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε ο Γκογκόλ και ο Μπελίνσκι, αφιέρωσε το έργο 

της στην παρουσίαση της πραγματικότητας. Από το 1855 μέχρι το 1875 κυριαρχεί το 

ρεύμα του ρεαλισμού. Τους λογοτέχνες ενδιαφέρει μονάχα η ρωσική κοινωνική 

πραγματικότητα. Βασικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι οι λογοτέχνες, που 

γαλουχήθηκαν από προοδευτικές ιδέες είναι φτωχοί, αστοί, γιοί εμπόρων, μικρών 

υπαλλήλων ή παπάδων80.  

Τα ρωσικά ρεαλιστικά έργα αντανακλούν τα βιώματα τους, η διερεύνηση 

εισχωρεί στον ανθρώπινο ψυχισμό. Το άτομο τοποθετείται μέσα στην ιστορική 

πραγματικότητα και εξετάζει πως προσδιορίζεται από αυτήν αλλά και κατά πόσο 

συμβάλλει, συνειδητά ή ασυνείδητα στη διαμόρφωση της. Οι χαρακτήρες των 

έργων αυτών είναι ταπεινωμένοι, περιθωριοποιημένοι και βασανίζονται από 

εμμονές, εγκληματικές πράξεις, αρρώστιες και αμαρτίες. Ο κόσμος βρίσκεται μέσα 

σε βίαιες συγκρούσεις, παροξυσμούς, καταστροφικά πάθη και αμφιταλαντεύεται 

ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος για τον συνάνθρωπο του. Ένα χαρακτηριστικό του 

ρεαλισμού που εμφανίζεται ιδιαίτερα στη ρωσική λογοτεχνία αλλά και στην 

ελληνική είναι ότι παρουσιάζεται έντονα η ορθόδοξη χριστιανική ιδεολογία, στο 

πλαίσιο της οποίας ο κάθε άνθρωπος έχει ενώπιον του Θεού την ίδια αξία ως 

πρόσωπο άθραυστο και μοναδικό. Σε αντίθεση με την όλο και πιο άθεη θετικιστική 

δυτική Ευρώπη, η ψυχή των Βαλκανίων σφραγίζεται με την βαθιά τους πίστη. Στις 

περισσότερες Βαλκανικές χώρες (Σερβία, Ελλάδα, Κροατία), οι συγγραφείς 

στρέφονται προς την επαρχία, γιατί την θεωρούν θεματοφύλακα της εθνικής 

ταυτότητας. Στη τσαρική Ρωσία, αποκαλύπτεται κυρίως η ηθική και υλική 

εξαθλίωση που καταδυναστεύει τον αγροτικό και εργατικό πληθυσμό, τις 

καταστροφικές συνέπειες της κληρονομικότητας και την ανελέητη τραχύτητα του 

επιχειρηματικού κόσμου. Παρουσιάζεται η άχρωμη καθημερινή ύπαρξη και η 

θλιβερή πλήξη των ανθρώπων. Η δράση στηρίζεται πάνω σε αποσιωπημένες 

κοινωνικές ομάδες που εκφράζονται με εσωτερικές συγκρούσεις και αναδύονται 

απρόβλεπτες όψεις της ζωής, που τους αποδεσμεύουν από τα παγιωμένα σχήματα 

και οδηγούνται στη συνειδητοποίηση μιας κατάστασης81. Σύμφωνα με τους 

                                                           
79Καζαντζάκης, Ν., «Ιστορία της Ρωσική Λογοτεχνίας», σελ. 3-9. 
80 Ό.π., σελ 161-162. 
81 Benoit Annick & Fontaine Gay (επιμ.), «Ευρωπαϊκά Γράμματα: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας». 
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μελετητές της ρωσικής λογοτεχνίας, ο 19ος αιώνας, χαρακτηρίζεται από δύο 

κοσμοθεωρίες, αντίθετες, σχετικά με την ύπαιθρο: Από τη μία ήταν οι μορφωμένοι 

τεχνοκράτες που θεωρούσαν την αγροτική Ρωσία ένα τεράστιο υπαίθριο εργαστήρι 

για πειράματα «εκπολιτισμού» κι από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι διανοούμενοι που 

έβλεπαν στην ύπαιθρο τη συνέχιση των παραδοσιακών και πνευματικών αξιών της 

καρδιάς του έθνους.  

Ο Τσέχωφ, ένας από τους σπουδαιότερου διηγηματογράφους της ρωσικής 

λογοτεχνίας, υπήρξε εκφραστής του ρωσικού πνεύματος και της πολιτικής 

κατάστασης της εποχής του. Σατιρίζοντας κοινωνικές συμπεριφορές ακόμα και 

κρατικούς αξιωματούχους, προέβαλλε την αρνητική πλευρά της κοινωνίας που 

ζούσε, προσπαθώντας να αφυπνίσει τις συνειδήσεις. Στα έργα του ο αναγνώστη 

ανακαλύπτει από μόνος του το βαθύτερο νόημα που αντανακλά τα κοινωνικά και 

πολιτικά πράγματα. Η τάση αυτή ξεκίνησε με τον Α.Ν. Οστρόβσκι, με τις 

μεταρρυθμίσεις που έκανε στο θεατρικό έργο, θεωρήθηκε πρωτοπόρος της 

στροφής που έκανε η θεματική του ρωσικού θεάτρου προς την καθημερινή ζωή και 

στην επικαιρότητα. Μέσα στα έργα του σκιαγραφούνται για πρώτη φορά τα ήθη, τα 

έθιμα και τα προβλήματα της ρωσικής κοινωνίας. Καθιερώνεται έτσι το κοινωνικό – 

ψυχολογικό πλαίσιο των ανθρώπων της κοινωνίας στην οποία ζει. Αργότερα ο 

Ντοστογιέφσκι με το έργο του μπορεί να χαρακτηριστεί από τη βαθιά εξερεύνηση 

της ανθρώπινης ύπαρξης και του ψυχικού κόσμου, αφού αποκαλύπτει τα βάσανα 

που κρύβουν οι ψυχές των ανθρώπων. Προσπαθεί να ανακαλύψει μια ηθική 

αλήθεια μεταξύ της κοινωνικής αντίθεσης που ενυπάρχει στην ανθρώπινη ψυχή και 

στο τραγικό πεπρωμένο. Οι ήρωες του συχνά παρουσιάζονται στενά συνδεδεμένοι 

με το Θεό ενώ άλλοτε τον απαρνούνται.  

Στο ίδιο μοτίβο κινείται κι ο Τολστόι, σκιαγραφώντας τον ηθικό και 

θρησκευτικό χαρακτήρα των ηρώων του. Ολόκληρο το έργο του στηρίζεται στο 

ρεαλισμό και στη μέθοδο της ψυχαναλυτικής ανάλυσης. Μέσα από τη ψυχική 

κατάσταση των ηρώων, βρίσκει εκείνα τα μικρά, καλά κρυμμένα, στίγματα ηθικής 

αρμονίας και περιγράφει σκηνές από την καθημερινή πραγματικότητα σε όλα του 

τα έργα. Αποτελεί μια σημαντική μαρτυρία για το ρωσική πραγματικότητα της 

εποχής εκείνης, με τις παραδόσεις τα ήθη και τους χαρακτήρες της. Συνεχιστής της 

ίδιας παράδοσης, του ρεαλιστικού πνεύματος, θα είναι αργότερα ο Α.Π. Τσέχωφ, 

στηρίζοντας το έργο του όχι μόνο σε  ρεαλιστικό αλλά και φιλοσοφικό υπόβαθρο. 

Στα διηγήματα του, βασισμένα σε ιστορίες υπαρκτές και πραγματικές, 

επικεντρώνεται στην εικόνα του «μικρού ανθρώπου», παρουσιάζοντας το σαν θύμα 

του δεσποτισμού, της αδικίας και της αυθαιρεσίας, προβάλλοντας μια 

ολοκληρωμένη εικόνα της ανθρώπινης κοινωνικής πραγματικότητας.  Μέσα από το 

έργο του υπερασπίζεται τη φύση του ατόμου αλλά και τα δικαιώματά του82.  

Σύμφωνα με τον Τσέχωφ: «Ο λογοτέχνης πρέπει να είναι αντικειμενικός 

όπως ο χημικός… ένας παρατηρητής που ξέρει πως τα κακά πάθη είναι αχώριστο 

                                                           
82 Μπέρντικοφ, Γ.Π., Εισαγωγικό άρθρο, «Η συνείδηση του σκοπού». 
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κομμάτι της ζωής όπως και τα καλά… πως ακόμα κι η κοπριά παίζει σημαντικό ρόλο 

σ’ ένα τοπίο». Ο Τσέχωφ παρατήρησε το τοπίο της ζωής περισσότερο με 

επιστημονικό παρά με λογοτεχνικό μάτι, εξαιτίας και της ιατρικής του ιδιότητας, και 

κατέγραψε ως «αμερόληπτος μάρτυρας» τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις του μέσα 

στο λογοτεχνικό του έργο. Η λογοτεχνική του μαρτυρία περιγράφει μια μίζερη κι 

άθλια ζωή του ρωσικού λαού στα τέλη του 19ου αιώνα, με τους ανθρώπους να είναι 

έρμαια της κακής τους τύχης να ζουν σε μια τσαρική κοινωνία από την οποία 

προσπαθούν να γλιτώσουν. Ταυτόχρονα όμως ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο, 

κάνουν όνειρα αλλά χωρίς καμία προσπάθεια να τα πραγματοποιήσουν, αφού 

τείνουν να ζουν σε μια αδράνεια. Ο Τσέχωφ, βιώνοντας κι ο ίδιος τις ίδιες 

καταστάσεις προβάλλει τη συμπόνια του απέναντι στην κοινωνία. Γνωρίζοντας την 

πείνα, τη φτώχεια, την αθλιότητα, το κενό της ρωσικής επαρχίας, τον τρόμο, την 

ντροπή της τυραννίας, σκιαγραφεί με επιστημονική και συναισθηματική ακρίβεια 

την κοινωνία της εποχής του. Περιγράφει ειρωνικά, αλλά ποτέ σαρκαστικά, το μέσο 

ρώσο του καιρού του στη λυπητερή ταπεινότητα του, στην παιδιάστικη γελοιότητά 

του, στον αδύναμο ιδεαλισμό του, γιατί κι ο ίδιος πονάει για την αθλιότητα της 

κοινωνίας του.  

Σκοπός των διηγημάτων του Τσέχωφ ήταν να διηγηθούν μερικά 

διασκεδαστικά περιστατικά της καθημερινής ζωής, να περιγράψουν τυχαίες 

συναντήσεις ή κουβέντες, να αποτυπώσουνε στιγμές από τη ζωή ανθρώπων 

συνηθισμένων και μη, παρουσιάζοντας στον αναγνώστη ένα πίνακα της ρωσικής 

ζωής. Τον ίδιο σκοπό έχει και η κριτική εθνογραφία, η οποία πιστεύει στις ‘μερικές 

αλήθειες’ της τετριμμένης καθημερινότητας. Ξεπερνώντας ένα πλήθος δυσκολιών, 

έφερε νεωτερισμούς τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στη φόρμα, με αποτέλεσμα 

μέχρι σήμερα να συγκαταλέγεται στους καλύτερους διηγηματογράφους. 

Υποστήριξε ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να φέρνει κάτι καινούριο στην τέχνη, να 

παρατηρεί τον κόσμο, τη ζωή και τους ανθρώπους από διαφορετική σκοπιά κάθε 

φορά και να τα περιγράφει. Διατύπωσε ακόμα τις ιδέες του σχετικά με τον τρόπο 

που πρέπει να γράφονται τα διηγήματα. Δε σχεδιάζει το πορτραίτο του, δεν 

αναφέρει καμιά λεπτομέρεια της ζωής του, διαλέγει όμως από αυτή στιγμές, 

συγκεκριμένα επεισόδια δημιουργώντας ένα διήγημα. Η σατιρική του τάση 

απογυμνώνει τις αντιφάσεις της καθημερινότητας και αναδεικνύει τον παράλογο 

χαρακτήρα τους. Στόχος τους είναι η κατάδειξη των ηθών μιας παραπαίουσας τάξης 

που αδυνατεί να δικαιολογήσεις τις συμβατικές αρχές. Το σατιρικό στοιχείο γίνεται 

σιγά-σιγά το υποβοηθητικό μέσο για την έκφραση των κοινωνικών φαινομένων. Το 

σατιρικό και το δραματικό στοιχείο αποτέλεσαν τεχνικές του αναστοχασμού των 

δημιουργιών83. 

Στα 1880 άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά μικρά διηγήματα σε 

σατιρικά φύλλα της Μόσχας. Τα διηγήματα αυτά αν και μικρά και λακωνικά, 

έμοιαζαν με πελώριες πυρκαγιές που άναβαν ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι των 
                                                           
83 Ό.π. 
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ανθρώπων. Επηρεασμένος από τον Τουργκένιεφ, που κυνηγούσε τις ασήμαντες 

λεπτομέρειες στου ανθρώπινους τύπους και στο τοπίο, αποκτά σταδιακά την 

ικανότητα να ζωντανεύει τις λεπτομέρειες της ζωής που μένουν απαρατήρητες από 

το μάτι των απλών ανθρώπων. Μπορούσε να ξεχωρίζει τους ανθρώπους, τους 

συνηθισμένους και τους αλλόκοτους. Το ανθρώπινο στοιχείο, η αντινομία της ζωής, 

οι κοινωνικές πληγές της εποχής και τα βασανιστικά προβλήματα συμπληρώνουν το 

λογοτεχνικό έργο του Τσέχωφ84.  

Ο Τσέχωφ αντλούσε την έμπνευση του από την ύπαιθρο. Η ένταση της 

αντίθεσης ανάμεσα στις δύο κοσμοθεωρίες της ρωσική υπαίθρου, που 

κυριαρχούσαν τον 20ο αιώνα, γίνεται κεντρικό θέμα στα έργα του Τσέχωφ. Η 

ρωσική επαρχία είναι το σταθερό στοιχείο στα έργα του, προβάλλοντας έτσι τη 

σύνδεση του με το φυσικό περιβάλλον της χώρας του. Υπήρξε ακόμα ο πρώτος 

μεγάλος Ρώσος λογοτέχνης που έθεσε τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση στη 

βάση ενός ηθικού προβληματισμού. Η πρωτόγνωρη, για το ρωσικό λαό, ανησυχία 

του για το περιβάλλον, βασισμένη στις επιστημονικές του γνώσεις, τον καθιέρωσαν 

ως ένα από τους πρώτους υποστηρικτές του περιβάλλοντος. Κάθε αναγνώστης των 

έργων του Τσέχωφ μπορεί να αντιληφθεί ότι όλα τα έργα του αντανακλούν μια 

ιδιαίτερη αγάπη και ενδιαφέρον για τη φύση, τον άνθρωπο και κατ’ επέκταση την 

πατρίδα του85. Όλα αυτά τα στοιχεία αποδεικνύονται στη συνέχεια της μελέτης με 

παραδείγματα από το έργο του ιδίου.  

Πιο συγκεκριμένα την εποχή στην οποία ζει ο Τσέχωφ, τέλη 19ου αρχές του 

20ου αιώνα, χαρακτηρίζεται από την κοινωνική καταπίεση του τσαρικού 

καθεστώτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ρώσων ήταν άνθρωπου του μόχθου και 

της αγροτιάς και δέχονταν τεράστια καταπίεση, με αποτέλεσμα να ζουν σε 

συνθήκες εξαθλίωσης, χωρίς στοιχειώδη μόρφωση και καμιά ελπίδα86. Ο Τσέχωφ 

εξαιτίας του επαγγέλματός του ήταν πολύ κοντά στους ανθρώπους. Η φήμη για τον 

αφιλοκερδή γιατρό και το συμπονετικό άνθρωπο που διέφερε τόσο πολύ από ένας 

συνηθισμένο γιατρό – αφέντη κέρδισε την αγάπη και την εμπιστοσύνη των 

χωρικών. Η στενή επικοινωνία με τους χωρικούς επέτρεψε στον Τσέχωφ να 

γνωρίσει από κοντά τη ζωή τους. Ένα από τα πρώτα έργα του επηρεασμένο από την 

επαφή του με τους χωρικούς αποτελεί ‘Ο Γλάρος’. Με αυτό τον τρόπο μπόρεσε να 

αποτυπώσει στο έργο του τα πάθη και τα προβλήματα των ανθρώπων της ρωσικής 

επαρχίας87. Προκειμένου να μιλήσει αποσπασματικά και κριτικά, όπως ακριβώς κι η 

κριτική εθνογραφία, εκανε συμμετοχική παρατήρηση στα έργα του με τη χρήση 

σάτιρας και χιούμορ. Στο έργο του δίνει περισσότερο έμφαση στους απλούς 

ανθρώπους και στις απλές περιστάσεις της ζωής τους. Είναι άνθρωποι με ισχυρές 

ψυχές, που εγκλωβίζονται μέσα σ’ ένα κλουβί, αυτό της κοινωνίας. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε γύρω σας, τις πόλεις στις οποίες μένετε, όλα κυλούν 

                                                           
84 Κωνσταντίνου, Κ. Αποστόλης, «Σημειώσεις για τη διηγηματογραφία του Άντον Τσέχωφ». 
85 Τσούπρου, Σ., «Άντον Τσέχωφ: Η ηθική και το περιβάλλον». 
86 Αυγέρης, Μ., «Ξένοι Λογοτέχνες». 
87 Α.Π.Τσέχωφ, επιλογή από το έργο του. 
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αρμονικά: οι άνθρωποι που περπατούν, τα σπίτια που είναι γύρω σας. Όμως 

παρόλα αυτά τα πιο τρομερά πράγματα της ζωής υπάρχουν αλλά δεν φαίνονται. 

Τέτοια πράγματα είναι η υποκρισία, η προδοσία, η απιστία, το ψέμα». Οι ήρωες του 

είναι από διάφορες κοινωνικές τάξεις, τους συνδέει όμως η απογοήτευση, η 

αβεβαιότητα και η ματαιοδοξία. Μπορεί κανείς να αντλήσει μέσα από τον 

πνευματικό και ψυχικό κόσμο των ανθρώπων, τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. 

Στιγμές της Ρωσίας του 19ου αιώνα ζωγραφίζονται στις σελίδες των έργων του 

Τσέχωφ. Η κουλτούρα και ο πολιτισμός γίνονται ο πυρήνας των έργων 

δημιουργώντας τελικά μια εθνογραφική μαρτυρία. Μια περιγραφή της ρωσικής 

κοινωνίας με απλά λόγια, χωρίς εξωραϊσμούς.88 

Μέχρι σήμερα τα έργα του Τσέχωφ, ως προς τη λογοτεχνική άποψη, 

διέπονται από ρεαλισμό και την αληθοφάνεια για τη ζωή που αναπαριστάνει τους 

αληθινούς ανθρώπους. Εξετάζοντας το έργο του το από μια ανθρωπολογική σκοπιά, 

αντλούμε αναρίθμητες μαρτυρίες για την κοινωνία, συνεπώς μαρτυρίες 

εθνογραφικές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Αυγέρης, Μ., «Ξένοι Λογοτέχνες». 
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5. Εθνογραφικά Στοιχεία μέσα από τη λογοτεχνία 

5.1. Διηγήματα  Γ. Μ. Βιζυηνού: 

 

«Το μόνον της ζωής μου ταξείδιον» 

 

Μελετώντας το αυτοβιογραφικό διήγημα «Το μόνον της ζωής μου 

ταξείδιον» του Γ.Μ. Βιζυηνού,  παρατηρούμε την πολιτισμική υπόσταση που μπορεί 

να λάβει ένας λογοτέχνης, αφού αντλούμε εθνογραφικά στοιχεία μέσα από τις 

αναφορές στη δική του κοινωνική πραγματικότητα. Οι παραδόσεις και οι τόποι που 

περιγράφονται στο διήγημα, δίνουν την εντύπωση ότι όλη η φύση συμμετέχει 

ενεργά στην εξέλιξη της πλοκής. Επομένως μια εθνογραφική περιγραφή αποτελεί 

μέρος της λογοτεχνικής αφήγησης. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε  το 

ταξίδι της επιστροφής του εγγονού προς το σπίτι για να δει τον ετοιμοθάνατο 

παππού, τον οποίο συνοδεύει μια περιγραφή του περιβάλλοντα χώρου της 

πατρίδας του. Στο απόσπασμα αυτό η άγρια νυχτερινή φύση και η γυμνή εικόνα του 

φθινοπώρου, αντικατοπτρίζουν την ίδια την ψυχή του εγγονού-αφηγητή αλλά και 

την ψυχολογία του παππού. Στο απόσπασμα που ακολουθεί μπορεί κανείς να 

εντοπίσει στοιχεία για τις μετακινήσεις των ανθρώπων της υπαίθρου αλλά και τον 

σκοπό που γίνονταν. Οι μετακινήσεις το 19ο αιώνα αν δεν είχαν κάποιο σκοπό, 

όπως η μετανάστευση, ένας επερχόμενος θάνατος αγαπημένου προσώπου, δε 

γίνονταν: 

 

«Ήτο φθνόπωρον και ήρχιζεν ήδη να καλονυκτώνη, ψυχροί πλέον οι άνεμοι εσύριζον δια 

των αραιών του δάσους δένδρων, ταράσσοντες τον ριγηλόν ύπνον των ημίγυμνων αυτών 

κλαδιών, αφ’ ών κλαφθμυρώς γογγύζονται, εστροβιλίζοντο επί του εδάφους αναρίθμητα 

φύλλα. Κατά τοιαύτας νύκτας, η εκ διαλειμμάτων όπισθεν θολερών σύννεφων ποφαίνουσα 

σελήνη, αυξάνουσα την αγρίαν μελαγχολίαν της Φύσεως δια των ωχρών των ‘νεκροχλώμων’ 

αυτής επιχρώσεων, αντί να παρηγορήση, πληροί την καρδίαν του οδοιπόρων αόριστων 

φόβων  και επανειλημμένων φρικιάσεων. Την αγριότητα του ημετέρου ταξειδίου επήυξανεν 

η ανώμαλος ταχύτης, μεθ’ ής ο υψηλός ημών ίππος παρήλαυνεν έμπροσθεν των 

εκατέρωθεν της οδού αντικειμένων, πριν ή προφθάσω να διακρίνω τα αμφίβολα των 

σχήματα προς καθησύχασιν του υπόπτου της καρδίας μου. Η διαρκής κι επίσημος σιγή του 

Θύμιου, το απρομελέτητον της οδοιπορίας, ο σκοπός, δι’ όν αυτήν εγίνετο, ο τρόπος της 

φανταστικής εκείνης ιππασίας, εν ή κατά μέν το ήμισυ εκρεμάμην από της ζώνης του 

Θύμιου, κατά δε το ήμισυ ελικνιζόμην επί των οπισθίων του ίππου – ταύτα πάντα ενώ 

εκράτουν την παιδική μου καρδίαν εις διαρκή ανησυχίαν, εξήπτον την φαντασίαν μου μέχρι 

παραισθησίας89.   

 

Το βασικότερο στοιχείο που προσδίδει την προσωνυμία εθνογράφος - 

λογοτέχνης στον Βιζυηνό είναι η γενέτειρα πόλη του, η Βιζύη. Κάθε στοιχείο της 

                                                           
89Βιζυηνός, Γ.Μ., «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ 181. 
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πόλης που αναφέρει, είναι ταυτισμένο με την ψυχολογία του ιδίου και με των 

δρώντων προσώπων. Αρκετές είναι οι αναφορές σε υπαρκτούς τόπους όπως η 

Μπαήρα, ο Βόσπορος, η Πόλη. Η Μπαήρα  αρχικά αναφέρεται ως χώρος 

οικοδόμησης σημαντικών οικημάτων για την περιοχή, προβάλλοντας το τουρκικό 

στοιχείο, που ανέκαθεν υπήρχε στην Ανατολική Θράκη. Στο διήγημα 

χρησιμοποιείται ως χώρος-καταφύγιο του παππού από τη γιαγιά αλλά και ο χώρος 

που ενώνει τις εμπειρίες και τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες του παππού και του 

εγγονού. Εκεί όπου ο παππούς αφηγείται στον εγγονό του, τις φανταστικές, τελικά, 

ιστορίες από τη ζωή του αντλώντας πραγματικά στοιχεία από το παλάτι της 

Κωνσταντινούπολης και το σινάφι των ραφτάδων, που αντιπροσώπευαν τον 

ελληνικό λαό, ως μοναδικά πρότυπα συνεργατικού, ηθικού, κοινωνικού και εθνικού 

προορισμού90.  

 

«Η Μπαήρα είναι το προς το βορράν της οικίας του παππού μέγα βραχώδες ύψωμα, εφ’ ού 

άλλοτε ήτον εκτισμένη η ακρόπολις του τόπου, νυν δε υψούται επί των πελασγικών αυτής 

τειχών το τουρκικόν διοικητήριον και οικίαι τινες των εγκρίτων Οθωμανών, γραφικώτατον 

παρέχουσαι θέαμα εν τη ποικιλία των χρωμάτων και τη ανωμαλία του ρυθμού αυτών. Τα 

οικοδομήματα αυτά προστατεύοντα τη μεσηβρινήν του υψώματος πλευράν από των 

βορείων και των ανατολικών ανέμων και συγκεντρούντα και αντανακλώντα τας ελευθέρας 

του ηλιακού φωτός ακτίνας, παρέχουσι θαλπερόν προ αυτών καταφύγιον και κατ’ αυτόν 

ακόμη  χειμώνα. (…)»91 

 

Σημαντικές είναι οι αναφορές για την κοινωνική και οικονομική οργάνωση 

των Ελλήνων σε συντεχνίες (ράπτες), και τις εθιμικές πρακτικές που στηρίχθηκε η 

δομή του συστήματος των συντεχνιών, τη σκληρή συμπεριφορά του πρωτομάστορα 

και γενικά για τη ζωή των Ελλήνων της Πόλης. Πάνω σ’ αυτή την αναφορά ο 

Βιζυηνός στηρίζει την ιδέα ολόκληρου του διηγήματος, μεταξύ μνήμης και 

φαντασίας, οι ψεύτικες δηλαδή ιστορίες στου παππού μέσα στην πραγματική 

ιστορία. Ένα παράδειγμα είναι η παρουσίαση του θεσμού του ‘Παιδομαζώματος’92 

και των ‘Γενίτσαρων’. Για να αποφύγουν το παιδωμάζομα, οι Έλληνες συνήθιζαν να 

μεταμφιέζουν τα αρσενικά παιδιά τους σε κορίτσια κι έπειτα να τους παντρεύουν 

σε πολύ μικρή ηλικία, αφού ο θεσμός ήθελε ανύπαντρους άνδρες. Έτσι και ο 

παππούς, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί ποτέ δεν έκανε ταξίδια και ζούσε μέσα 

σε μια μεγάλη πλάνη, διηγείται στον εγγονό του την πραγματική του ιστορία. Μέσα 

από την αφήγηση αυτή προβάλλονται συνήθειες των Ελλήνων της Πόλης, την εποχή 

της Τουρκοκρατίας, όπως οι μάνες που με το μοναδικό όπλο που είχα, την 

                                                           
90 Ξανθοπούλου, Ε., «Η πολιτισμική ταυτότητα του Γ. Βιζυηνού μέσα από τα αυτοβιογραφικά στοιχεία του 
διηγήματος ‘Το μόνον της ζωής μου ταξείδιον’», σελ 4-5. 
91 Βιζυηνός, Γ.Μ., «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ. 187-188. 
92 Το παιδομάζωμα (του: devşirme) ήταν οθωμανική πρακτική απαγωγής νέων αγοριών, κυρίως χριστιανών των 
Βαλκανίων, με σκοπό την ανατροφή τους ως στρατιωτών ή τη στελέχωση υπηρεσιών του σουλτάνου. Λεγόταν 
και «παιδολόγι» ή «γενιτσαριά». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82


 
34 

προσευχή, παρακαλούσαν την Παναγία να κάνουν κόρες κι όχι γιούς, έτσι να μη 

γίνουν Γενίτσαροι:  

 

«‐ Ναί, ναί, ψυχή μου, εἶπεν ὁ παπποὺς ἀναστενάξας καὶ γενόμενος  αἴφνης  

σύννους.  Ἐσεῖς  ζῆτε  σὲ  χρυσοὺς  καιροὺς  τώρα,  σὲ  χρυσοὺς  

καιρούς! ταξιδεύετε σ᾿ ὅ,τι ὥρα θέλετε, σ᾿ ὅποια χώρα θέλετε. Καὶ τὸ  

κάτω κάτω, ψυχή μου, ξέρετε τί εἶστε. Ἐμεῖς ἐζούσαμεν σὲ βίσεκτους  

καιρούς, δυστυχισμένους χρόνους! Οἱ μάναις μας ἐγονάτιζαν μπρὸς  

σταὶς εἰκόναις, ψυχή μου, καὶ ἔκλαιαν στὴν Παναγία ἢ νὰ τοὺς δώση  

κορίτσι, ἢ νὰ σκοτώση τὸ παιδί, ποὺ εἴχανε στὰ σπλάγχνα τους, διὰ  νὰ μὴ γεννηθῆ ἀγόρι. 

‐ Γιατί παππού; ‐  Γιατί,  κάθε  λίγο  καὶ  πολύ,  εἶπεν  ὁ  παπποὺς  ὁλονὲν  σκυθρωπότερος,  

ἔβγαινε,  ψυχή  μου,  τὸ  Γιανιτσαριὸ  ‐κάτι  μεγάλοι  

καὶ φοβεροὶ Τουρκαλάδες, μὲ τ᾿ ἀψηλὰ τὰ «καβούκια», μὲ τὰ κόκκινα  καβάδια,  κ᾿  

ἐγύριζαν  ἁρματομένοι  στὰ  χωριά,  μὲ  τὸν  «ἰμάμην» ἐμπρὸς  μὲ  τὸν  «τσελάτη»  

καταπόδι,  κ᾿  ἑμάζωναν  τὰ  εὐμορφότερα  χριστιανόπαιδα, ψυχή μου, καὶ τὰ τούρκευαν. 

‐ Γιατί, παππού; ‐ Γιὰ νὰ τὰ κάμουν Γιανίτσαρους, εἶπεν ὁ γέρων ἀγανακτῶν. Γιὰ νὰ  τὰ  

κάμουν  σὰν  τὸν  ἑαυτό  τους·  νὰ  ἔρχωνται  πίσω  στὴν  χώρα,  σὰν  

μεγαλώσουν καὶ ξεχάσουν ποὺ εἶναι Ρωμηόπουλα, νὰ σφάζουν τοὺς  

ἰδίους των γονεῖς, ποὺ τὰ γέννησαν, καὶ ν᾿ ἀτιμάζουν ταὶς ἰδίαις των  

ἀδελφαίς, ποὺ βύζαξαν ἀπὸ ἕνα γάλα! 

(…) 

Ἐστέναξεν ἀπαγγείλας ὁ παπποὺς καὶ ἀπέμαξε τὰ δάκρυά του. Γι᾿  αὐτό,  

ἐξηκολούθησεν  ἔπειτα,  ὅταν  ἐγεννήθηκα  ἐγώ,  ψυχή  μου, καὶ  μ᾿  ἐβάφτισαν,  μὲ  

ἔβγαλαν  «Γεωργιά»·  ποὺ  θὰ  πῆ,  μοῦ  ἔδωκαν  θηλυκὸν  ὄνομα,  καθὼς  ἔβγαζαν  τότε  

Κωνσταντινιὰ  καὶ  Θανασία  καὶ  Δημήτρω  ‐ὅλα  ἀρσενικὰ  παιδιά,  ψυχή  μου,  μὲ  

θηλυκὸν  ὄνομα‐  Καὶ μαζὶ μὲ τὸ ὄνομα, μ᾿ ἐφόρεσαν καὶ κοριτσίστικα ροῦχα. Ὅσα  

χρονάκια  πέρασαν,  ψυχή  μου,  τόσαις  φοραὶς  ἀπὸ  τὴν  θύραν  τοῦ  σπιτιοῦ  μας  δὲν  

ἐβγήκα,  σὰν  καψοκόριτσο  ποὺ  θάρρευα  νὰ  εἶμαι.  Σὰν  ἔγεινα  καμμιὰ  δεκαριὰ  χρονῶ,  

μὲ  πιάνει  μίαν  ἡμέρα  ‐ Θεὸς σχωρέσ᾿ τονα‐  ὁ  κύρης μου, μὲ  καθίζει στὸ σκαμνί, μὲ  

κόφτει  ταὶς μεγάλαις μου πλεξούδαις, μοῦ βγάζει τὰ φουστανέλια καί: ‐  Διες  ἐδῶ,  μὲ  

λέγει,  Γεωργιά,  ἀπὸ  σήμερα  καὶ  νὰ  πάγη  εἶσαι  «Γεώργης»,  εἶσαι  ἀγόρι·  ἀπὸ  αὔριο  

καὶ  νὰ  πάγη  εἶσαι  ἄνδρας,  ὁ  ἄνδρας  τῆς  Χρουσῆς,  ποὺ  παίζετε  κάθε  μέρα  ταὶς  

κούκλαις  καὶ  τὰ  πεντόβολα. Αὐτὸ  ἦταν  ὅλο  κι᾿  ὅλο,  ποὺ  μὲ  εἶπε,  καὶ  μ᾿  ἐφόρεσε  τ᾿  

ἀγορίστικα  ροῦχα. Τὴν ἄλλη τὴν ἡμέρα, ψυχή μου, ἦλθαν τὰ βιολιὰ καὶ τὰ λαγοῦτα, καὶ  

μ᾿ ἐπῆραν στὴν ἐκκλησιά, καὶ μ᾿ ἐστεφάνωσαν μὲ τὴν γιαγιά σου (…)» 

 
 

«Ποιος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου» 

 

Το διήγημα «Ποιος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου» είναι εμπνευσμένο από 

ένα περιστατικό της ζωής του Βιζυηνού που σχετίζεται με τη δολοφονία του 

αδερφού του και οι ήρωες είναι βγαλμένοι από το οικογενειακό του περιβάλλον. Η 

ψυχογραφία των προσώπων στο διήγημα γίνεται παράλληλα με την σκιαγράφηση 

του τοπίου στο οποίο ζούνε. Αποτελεί μια κοινωνιολογική ανάλυση μιας ορθόδοξης 
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ελληνικής οικογένειας που ζει στην Οθωμανικής αυτοκρατορίας στο τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα, ταυτόχρονα με μια αντίστοιχη μουσουλμανική τουρκική 

οικογένεια.  Έθιμα, κοινωνικές καταστάσεις, νοοτροπίες, απόψεις, είναι διάχυτα στο 

έργο αυτό και παρουσιάζονται άλλοτε με χιούμορ κι άλλοτε με ειρωνεία προς το 

αναπόφευκτο της μοίρας. Τα έθιμα και οι πολιτισμικές συμπεριφορές 

χρησιμοποιούνται ως αφηγηματικοί άξονες. Πρώτη αναφορά γίνεται στο έθιμο της 

‘σούρβας’ με το οποίο προοικονομεί τη δολοφονία που θα αποκαλυφθεί αργότερα. 

 

«Ήτανε παραμονή των Φώτων – ξεύρεις πως είναι η καρδιά μου σε τέτοιαις επίσημαις 

μέραις. Ενθυμήθηκα τον μακαρίτη τον πατέρα σου, κ’ ενθυμήθηκα, πως μια τέτοια 

παραμονή, σαν είδες του κόσμου τα παιδιά που κρατούσαν ταίς «σουρβιαίς» και 

«σούρβιζαν» τους ανθρώπους μέσ’ τον δρόμο, πήρες και συ μια σκούπα και άρχισες να 

χτυπάς τον πατέρα σου πα’ στην ράχη και να τον σουρβίζης: «Σούρβα, σούρβα! γερό κορμί, 

γερό σταυρί, όλο γειά και δύναμι, και του χρόν’ γεροί!». Έτσι μικρό που ήσουνε, ήξευρες τα 

λόγια. Και το χάρηκεν ο μακαρίτης, και σε πήρε αγκαλιά του και σε φίλησε (…)»93 

 

Η σούρβα είναι ένα εθιμοτυπικό των βαλκανικών χωρών, γνωστό ως ‘Σούρβα 

Μπάμπο’ που γίνεται κάθε χρόνο με την αλλαγή του χρόνου, ανάβοντας μια φωτιά 

που δίνει το μήνυμα του εξαγνισμού. Ο όρος ‘σούρβα’ προέρχεται από το λατινικό 

‘sour’ που επιβεβαιώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Η αναφορά στο έθιμο της σούρβας 

δημιουργεί το κατάλληλο σκηνικό για την ανακοίνωση του θανάτου, διαμορφώνει 

επομένως την πλοκή του έργου στη συνέχεια.  

 Άλλο στοιχείο της παράδοσης αποτελεί το βρικολάκιασμα του νεκρού. Το 

βρικολάκιασμα είναι μια αντίληψη που επικρατούσε στις Βαλκανικές χώρες, που 

βρίσκονταν υπό την εξουσία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο ιστορικός Μαζάουερ στο βιβλίο του ‘Τα Βαλκάνια’: «Τα Οθωμανικά 

Βαλκάνια ήταν ένας κόσμος γεμάτος αόρατα πνεύματα, αγαθά και πονηρά». 

Είναι ένα από τα απομεινάρια των αρχαίων παγανιστικών λατρειών που 

κυριαρχούσαν πριν την έλευση του Χριστιανισμού. Η καταγωγή αυτής της 

δεισιδαιμονίας είναι αρχαία σλαβική. Οι Σέρβοι αποκαλούν τον βρικόλακα με 

αρχαίο όνομα вукодлак (κυριλικά) ή vukodlak (λατινικά) που σημαίνει «αυτός που 

έχει την τρίχα του λύκου». Οι βρικόλακες αποτελούσαν συνήθως ένα οικογενειακό 

μυστικό που συνδεόταν  με περιπτώσεις αιμομιξίας.94 Συνδέεται επίσης και με τη 

νεκρανάσταση για την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης ή ενός βαρύ όρκου.95 Στο 

διήγημα αυτό υπάρχει μια φαντασίωση με τον βρικόλακα. Δεν είναι πραγματικό 

βρικολάκιασμα, καθώς ο άνθρωπος είναι πράγματι ζωντανός, όμως αυτό δεν 

αναιρεί την αναφορά ενός σημαντικού στοιχείου του λαϊκού πολιτισμού. Ο Κιαμήλ 

νομίζει ότι ο δολοφόνος του αδελφοποιτού του έχει βρικολακιάσει και θέλει να τον 

                                                           
93 Βιζυηνός, Γ.Μ., «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ 62. 
94 B. Schmidt, «Das Volksleben der Neuegriechen und das hellenische Alterthum», σελ.164. 
95 βλ. Του νεκρού αδελφού – το βρικολάκιασμα του Κωσταντή για την εκπλήρωση του όρκου που έδωσε στη 
μητέρα του.  
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εκδικηθεί, γι’ αυτό τον σκοτώνει πριν προλάβει να φονευθεί από ένα «βρικόλακα». 

Ο Βιζυηνός φαίνεται να παρουσιάζει την παράδοση μέσω της σκιαγράφησης του 

χαρακτήρα των λαϊκών ηρώων του, όπως ο Κιαμήλ. 

«- Ξεύρω, είπε. Εσύ είσαι διαβασμένος άνθρωπος και θα γελάσεις. Γι’ αυτό δεν σε είπα 

τίποτε, ως τώρα. Μα ο Σεΐχης του Τεκέ μας είναι πιο διαβασμένος από σένα, είναι άγιος. Και 

όποιος κάμνει τον λόγο του, κάμνει τη βουλή του Θεού. Τρία χρόνια τώρα με καταδιώκει ο 

‘βρυκόλακας’, κανείς δε μ’ εγλύτωσε. Στο πανηγύρι επήγαινα, μπροστά μου τον εύρισκα, 

στο παζάρι επήγαινα, μπροστά μου τον εύρισκα, ως που με απέλπισε και παράτησα τη 

δουλειά μου και πήγα κ’ έγεινα σοφτάς. (…)»96 

«Ακούεις, είδε κάποιον που τον παραμόνευε: Χωρίς άλλο ήταν το αίμα. Γιατί λέγουν, πως 

όποιος σκοτώση άνθρωπο και δεν σκεφθή να γλύψη από το μαχαίρι του το αίμα, ή θα 

στοιχειωθή να τον πνίξη καμμιά μέρα, ή θα τον μαρτυρεύη, ως που να τ’ ομολογήση και να 

τον κρεμάσουν».97 

 

Η θρησκεία και οι θρησκευτικές αντιλήψεις ως κομμάτι του πολιτισμού, και 

κατ’ επέκταση τεκμήριο εθνογραφίας, εμφανίζονται στο λογοτεχνικό διήγημα. Το 

στοιχείο του θανάτου, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θρησκεία, αποτελεί το βασικό 

άξονα του διηγήματος αυτού. Σύμφωνα με την θρησκευτική παράδοση ο θάνατος 

για μια οικογένεια σήμαινε και την επανένωση όλων των μελών της στο σπίτι του 

νεκρού ή μελλοθάνατου. Σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονταν έπρεπε, στο 

άκουσμα της είδησης του επερχόμενου θανάτου, να μεταβούν αμέσως εκεί, αλλιώς 

ο νεκρός θα έμενε με τα μάτια ανοιχτά κι όταν θα πήγαινε στον άλλο κόσμο θα 

διηγιότανε στους άλλους νεκρούς πως δεν ήρθανε όλα τα οικεία κι αγαπημένα του 

πρόσωπα για να τον αποχαιρετήσουν:  

 

«Και έτσι ξημέρονε, και έτσι βράδυαζε. Οχτώ χρονάκια πέρασαν, ψωμί δεν επήγε 

στην καρδιά μου. Γιατί, δεν θα προφθάση να έλθη το παιδί μου, έλεγα, και θα πεθάνω και 

θα μείνουν τα μάτια μ’ ανοιχτά! Και διες εσύ! Τώρα που σ’ έχω κοντά μου, τώρα που σε 

θωρώ, μου φαίνεται σαν να ήταν χθες που διάβηκες και σήμερα που ήλθες. Και οι πίκραις 

που ήπια, παιδί μου, και οι τρομάραις που ετράβηξα είναι σαν να μην ήτανε ποτέ!»98 

 

Ένα στοιχείο, που συνδέει την ελληνική με την τουρκική κοινωνία, είναι η 

αιώνια σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών λαών. Οι ιστορικές αναφορές και 

συγκεκριμένα στο ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878, στην περίοδο των 

Τανζιμάτ και στον πολιτικό αυταρχισμό του Αμπντούλ Χαμίτ Β’ είναι ιδιαίτερα 

ακριβείς99. Όμως, αν και αναφέρεται η έχθρα των δύο λαών, γίνεται μια σημαντική 

υπέρβαση, καθώς βλέπουμε μια ελληνική οικογένεια, όχι μόνο να συμφιλιώνεται με 

                                                           
96 Βιζυηνός, Γ.Μ., «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ.97. 
97 Ό.π., σελ.65. 
98 Ό.π., σελ. 61. 
99 Μπακιρτζής, Ι., «Ο κοσμοπολίτης Γεώργιος Βιζυηνός Νοσταλγός της Θράκης», σελ. 366. 
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μια τουρκική, αλλά να γίνονται ένα. Οι διαφορές υπάρχουν μόνο στην εξωτερική 

περιγραφή (ενδυμασία, σπίτι), ενώ κερδίζουν οι ομοιότητες που κυριαρχούν στον 

εσωτερικό κόσμο, και δεν είναι τίποτ’ άλλο από την κοινή ανθρώπινη μοίρα. Η 

μητέρα του Γιωργή είναι η πρώτη που κάνει την υπέρβαση, η πρώτη που 

αποδέχεται το άλλο, τον εχθρό. Έχοντας νιώσει τον πόνο της μάνας για τον 

ξενιτεμένο γιο της, βοηθά τον Τούρκο Κιαμήλ που βρέθηκε μόνος, τραυματισμένος 

από τον πόλεμο, σε μια ξένη χώρα, που οι πιθανότητες να τον βοηθούσαν ήταν 

ελάχιστες. Την ίδια στάση έχει αργότερα κι η μητέρα του Κιαμήλ, περισσότερο ως 

ένδειξη ευγνωμοσύνης, που υποδέχεται με μεγάλη χαρά στο σπίτι της την 

οικογένεια που βοήθησε το γιο της. Συμμερίζεται τον πόνο της μάνας και τον πόνο 

των ανθρώπων που πια πιστεύει ότι ανήκουν στον ίδιο Θεό.  

 

«Η δε καλή Οθωμανίς […] έλεγε, δύο κακούς ανθρώπους δεν τους χωρεί ούτε όλη η 

οικουμένη. Ενώ χίλιοι καλοί άνθρωποι κάμνουν “μουχαμπέτι” και μέσα εις ένα 

καρυδότσουφλο!» 

 

Από την άλλη ο αφηγητής – Γιωργής, αν και δεν κρύβει την αντιπάθεια του 

για τους Τούρκους, αντιδρώντας στο γεγονός ότι η μητέρα του βοήθησε έναν 

Τούρκο, βλέποντας τον συμπαθητικό και φιλόξενο Κιαμήλ και κατανοώντας ότι 

τελικά οι Τούρκοι δεν είναι άγριοι και σκληροί άνθρωποι που γνώριζε, αλλάζει 

γνώμη. Του προκαλεί μεγάλη έκπληξη η προθυμία τους να βοηθήσουν στην 

αναζήτηση του δολοφόνου του Χριστάκη, αλλά και το ότι έχουν ξεπεράσει κάθε 

προκατάληψη που προσκαλούν μια χριστιανική οικογένεια να μείνει στο σπίτι τους. 

Κορύφωση στην υπέρβαση αυτή αποτελεί η συμπεριφορά του Γιωργή στο τέλος του 

διηγήματος, όταν το ρωτάει η μητέρα του αν βρήκε τελικά το δολοφόνο του γιού 

της, αν και τον έχει μπροστά του, δεν το ομολογεί.  

 

«Διότι ανελογίσθην όσα μοι έλεγε περί αυτού. παρέβαλον την αγαθότητα του παράφρονος 

με την βδελυράν πανουργίαν του πρώην ταχυδρόμου, και δεν ήξευρον να εύρω ποίος εκ 

των δύο ήτον ο φονεύς του αδελφού μου!» 

 

Η αντιμετώπιση των Οθωμανών από τον Γιωργή είναι αρκετά επιφυλακτική έως 

εχθρική. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια τυπική αντιμετώπιση ενός μέσου 

μορφωμένου Ρωμιού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς τους κυρίαρχους. Η 

άρνηση του να μείνει στο σπίτι της Οθωμανικής οικογένειας πιστοποιούν την 

αρνητική διάθεση η οποία διατρέχει της αφήγησης, παρά τις περιπτώσεις 

συμπάθειας που αποτελούν κυρίως στιγμές συναισθηματικής φόρτισης100. Ο 

Γιωργής θεωρεί πια φονιά του αδερφού του τον ομόθρησκο Χαραλάμπη, γιατί αν 

δεν ζητούσε να τον αντικαταστήσει για να σωθεί από τον Κιαμήλ δε θα πέθαινε και 

θα γνώριζε και τον Κιαμήλ που έμενε στο σπίτι του. Ο Γιωργής οδηγείται από την 

                                                           
100 Ό.π. 
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άγνοια στη γνώση, τη γνώση που είχε κατακτήσει νωρίτερα η οικογένεια του, ότι 

τελικά αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους δεν είναι η εθνικότητα κι η θρησκεία αλλά 

η αγνότητα κι η ανθρωπιά. Μια άποψη την οποία δε συμμερίζονταν ιδιαίτερα την 

εποχή του Βιζυηνού, παρά μόνο ελάχιστοι άνθρωποι της ελληνικής κοινωνίας. 

 Η μητέρα ως πρόσωπο στο διήγημα μπορεί να αντιπροσωπεύει τη γυναίκα 

της υπαίθρου, την απλοϊκή γυναίκα που τα χτυπήματα της μοίρας την έκαναν να 

αναθεωρήσει τις απόψεις τις για τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας κι 

εθνικότητας, και να την κάνει να ξεχωρίζει από μια συνηθισμένη γυναίκα. Στα 

περισσότερα λογοτεχνικά έργα του 19ου αιώνα, η ελληνίδα γυναίκα ζει στο 

περιθώριο της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής, μέσα σε 

μια ανδροκρατούμενη πατριαρχική κοινωνία. Αγράμματες, έχοντας πίστη στις 

δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις, περιορίζονται στην οικιακή εργασία και στην 

ανατροφή των παιδιών τους, υπηρετώντας τον βιολογικά προσδιορισμένο 

κοινωνικό τους ρόλο. Ο Βιζυηνός δεν ακολουθεί αυτό το μοτίβο γυναίκας. Τις 

περισσότερες φορές, αν όχι όλες, είναι αυτές που κινούν τα νήματα της ιστορίας. 

Είναι γυναίκες, χαμηλής κοινωνικής μόρφωσης, κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, 

αλλά μέσα από την ιστορία φαίνεται να ξεπερνούν αυτά τα στερεότυπα. Οι 

γυναικείοι και οι ανδρικοί του χαρακτήρες σκιαγραφούνται μεν σύμφωνα με τα 

γυναικεία και ανδρικά πρότυπα της εποχής, όμως διαμεσολαβείται η προσωπική 

έμφυλη του εμπειρία. Το φύλο για το Βιζυηνό αποτελεί κριτήριο «κανονικής» 

συμπεριφοράς101, κάτι που σημαίνει ότι και τα δύο φύλα πρέπει να 

συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις έμφυτες ιδιότητες τους. Όμως αντιλαμβάνεται το 

φύλο και ως βιολογικό δεδομένο, ότι δηλαδή οι κληρονομικές διαφορές στη 

φυσιολογία των φύλων ορίζουν τις ψυχολογικές τους ιδιότητες και δυνατότητες. Οι 

γυναίκες της Θρακικής κοινωνίας ήταν υποχρεωμένες σε μια σχέση εξάρτησης από 

το αντρικό φύλο, στο οποίο άλλωστε όφειλαν και επιδείκνυαν την υποταγή τους. Οι 

παραδοσιακές συνήθειες για τις γυναίκες ήταν πάντα η υποχρέωση του γάμου και η 

υποχρέωση της μητρότητας. Αυτές οι υποχρεώσεις μεταφράζονταν στον 

παραδοσιακό γυναικείο ρόλο της «συζύγου και της μητέρας». Στην απουσία όμως 

του πατέρα, η γυναίκα-μητέρα είναι αυτή που κρατάει στους ώμους της το 

οικογενειακό βάρος και τα παιδιά της είναι ότι πιο ιερό υπάρχει στον κόσμο γι’ 

αυτήν. Η μητραρχία στα διηγήματα του Βιζυηνού φανερώνει μια ένδειξη δύναμης 

εκ μέρους των γυναικών. Η μητρότητα αποτελούσε το στοιχείο που δικαίωνε τις 

γυναίκες μέσα στο πλέγμα των εξαρτημένων σχέσεων και σχέσεων υποταγής. Το 

στοιχείο αυτό εξασφάλιζε για τις γυναίκες την ανεπίσημη, κατά κάποιο τρόπο, 

συγκυριαρχία τους μαζί με τον άνδρα ή τη συνεξουσία τους, εφόσον στα χέρια τους 

αφηνόταν το τεράστιο σε σημασία έργο της ανατροφής των παιδιών.102 

Παρουσιάζει ως μοναδικό προορισμό της γυναίκας τη μητρότητα, την ανατροφή και 

την προστασία των παιδιών της σε σημείο που να την εξιδανικεύουν σε μητέρα-

                                                           
101 Παπαταξιάρχης, Ε.- Παπαρδέλλης, Θ., «Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα», σελ. 13. 
102 Μερακλής, Μ. Γ., «Ελληνική λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση», σελ. 56. 
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ίνδαλμα. Με την θεοποίηση του μητρικού ρόλου αμέσως η γυναίκα ξεφεύγει από 

τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση103. Στο συγκεκριμένο διήγημα, 

η μάνα αντιπροσωπεύει το κοινωνικά αποδεκτό πρότυπο αλλά συνάμα υπερβαίνει 

την κοινωνική της θέση και να αντιπαραταχθεί του άλλου φύλου με την εκδίκηση 

της δολοφονίας του γιού της.  

 

«Μη με βλέπεις έτσι και σιωπάς! Αν δεν είχα παιδιά στον κόσμο, θενάκοφτα τα μαλλιά μου, 

θενάβαζα ανδρίκια ρούχα, και με το τουφέκι στον ώμο θενά κυνηγούσα τα ιχνάρια του 

φονιά, ως που να ‘κδικήσω τον νεκρό μου» 

 

 

Παρουσιάζει από τη μια την αγαθή και γλυκιά μάνα γεμάτη αγάπη και καλοσύνη, 

σύμβολο της Παναγίας στον ανθρώπινο κόσμο, η αγάπη της μοιράζεται σε όλα τα 

παιδιά του κόσμου γιατί μέσα στα άλλα παιδιά βλέπει τα δικά της: 

 

«Σαν είναι Τούρκος; Άνθρωποι ήμεθα, έλεγε, 

και οι αρρώστιες είναι για τους ανθρώπους». 

 

Κι από την άλλη μια μάνα που δεν ντρέπεται να δείξει τον πόνο και την πίκρα για το 

χαμό του παιδιού της, την οργή για το φονιά του και να τολμήσει να εκφράσει ότι 

ζητά εκδίκηση, παρακινώντας και τα υπόλοιπα παιδιά της σε αυτή την ενέργεια:  

 

«Διότι, ναι μεν, εκδίκησιν λέγουσα, ηννόει κυρίως δικαιοσύνην. Να τον ιδώ κρεμασμένον, 

έλεγε, να τραβήξω το σχοινί του, και ύστερα ας αποθάνω! Τόσο φρικαλέως επιθυμητή 

εφαίνετο η εκδίκησις εις την φιλοστοργίαν της φυσικής και αμορφώτου γυναικός.» 

 

 Μέσω της συμπεριφοράς της μάνας προβάλλεται άλλη μια παράμετρος του 

ελληνικού πολιτισμού που βρίσκεται σε αντίθεση με το δυτικό-ευρωπαϊκό 

πολιτισμό. Η Δύση διακατέχεται από το πνεύμα της λογικής, που ξεπερνά την πίστη 

σε προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες, του ψυχρού ορθολογισμού, της 

επανάστασης, ένα πνεύμα που αντιπροσωπεύει, αφού έχει γαλουχηθεί απ’ αυτό, ο 

συγγραφέας – αφηγητής. Γι’ αυτό θεωρεί την σύλληψη του δολοφόνου ως 

κοινωνική απόδοση δικαιοσύνης κι όχι ως προσωπικό χρέος. Στον ίδιο κόσμο ανήκει 

και ο αδερφός του Κιαμήλ, οπαδός του κόμματος των Νεοτούρκων, ο οποίος ήταν 

φορέας φιλοδυτικών, προοδευτικών ιδεών. Σε αντίθεση με την Ανατολή που 

διακατέχεται από το συναίσθημα και τον ανθρωπισμό και στο διήγημα 

εκπροσωπείται από τις δυο μητέρες και τον Κιαμήλ. Η μάνα του Χριστάκη αποζητάει 

εκδίκηση για ησυχάσει η καρδιά της κι όχι απλά για να τιμωρηθεί ο φονιάς. 

Καταφεύγει σε κάθε δυνατό τρόπο για να εκπληρωθεί η επιθυμία της, ακόμα και σε 

δεισιδαιμονίες, όπως η αναζήτηση πληροφοριών από μια μάντισσα: 

                                                           
103 Μισέλ, Α., «Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου», εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1987, σελ. 133 
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«Πλησίον του υψηλού κισσοσκεπούς τοίχου, κατά το ήμισυ εις την σκιάν, εκάθηντο η μήτηρ 

μου, η Οθωμανίς και άλλη της ρακένδυτος και ασκεπής την κεφαλήν γραία, κατά το 

φαινόμενον πιναρά ‘ρωμηοκατσιβέλα’, ήτοι Αθίγγανις ελληνόφωνος. Υψηλότερον των 

λοιπών καθήμενη, εκράτει επί των γονάτων αυτής ύπτιον κόσκινον, εφ’ ου κύπτουσαι η 

Οθωμανίς και η μήτηρ μου, εφαίνοντο προσπαθούσαι να εννοήσωσι κάτι τι, μετά 

προφανούς εκπλήξεως και απορίας. Μετά μακράν σιωπήν (…)»104 

 

 Φαίνεται ότι από παρόμοιο κοινωνικό περιβάλλον να προέρχεται και η 

τουρκάλα μάνα. Το 19ο αιώνα όπως ακριβώς και οι Ελληνίδες γυναίκες, έτσι και οι 

Οθωμανίδες ζούσαν σε μια ανδροκρατούμενη, πατριαρχική κοινωνία. Η Οθωμανική 

κοινωνία, στηριζόμενη κυρίως στη θρησκεία του Ισλάμ, απευθυνόταν στους άνδρες 

και τους απέδιδε τον ανώτερο-κεντρικό ρόλο105. Οι Οθωμανές γυναίκες 

διακρίνοντας σε δύο βασικές κατηγορίες:106 α) τις γυναίκες του Σαράι – παλατιού 

και β) τις γυναίκες που ανήκαν σε κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Βίωναν 

κοινωνικές παραδοσιακές αξίες που είχαν διατηρηθεί από τους περασμένους 

αιώνες. καθώς οι γυναίκες βίωναν τις παραδοσιακές κοινωνικές αξίες, που ήταν 

σεβαστές από τους περασμένους ακόμη αιώνες. Ζούσαν δηλαδή στο περιθώριο και 

η κοινωνική τους θέση ήταν εξαρτημένη από την κοινωνική ταξική θέση των ανδρών 

με τους οποίους συνδέονταν (πατέρες, σύζυγοι). Η θέση οριζόταν από το σπίτι, τα 

παιδιά, το νοικοκυριό, τα συζυγικά και τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.  Οι 

γυναίκες ήταν υποταγμένες στα πατριαρχικά προστάγματα σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής ζωής και η ανδρική ανωτερότητα αποτελούσε θεσμό. Ήταν επίσης 

υποχρεωμένες να μην αποκαλύπτουν το σώμα τους στην παρουσία ανδρών107. 

Πρόκειται για ένα γεγονός, που προωθούσε την έννοια του ελέγχου και επιτηρούσε 

τις γυναίκες μέσα από ένα αριθμό ποινών, τις οποίες οι γυναίκες είχαν αποδεχθεί. Η 

«κάλυψη» αυτή των γυναικών σήμαινε ουσιαστικά την απαγόρευση του γυναικείου 

σώματος στους άλλους άνδρες, εκ μέρους του άνδρα, ο οποίος διεκδικούσε την 

ιδιοκτησία του108. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μητέρα του Κιαμήλ στο 

διήγημα, όπου μέσα από τα λόγια της φαίνεται η αντίληψη για την θέση που πρέπει 

να έχει η γυναίκα στην Οθωμανική κοινωνία:  

                                                           
104Βιζυηνός, Γ.Μ., «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ 81. 
105Hale Okcay, «Η γυναίκα και η κατανόηση της θρησκείας στην Τουρκική κοινωνία», στο «Κείμενα Παιδείας, 
Ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις: Επαναπροσδιορίζοντας τη γυναικεία ταυτότητα», σελ.63-72 
106 Ό.π., σελ.66-67. 
107 Αντίθετα από τις Τουρκάλες, οι Θρακιώτισσες γυναίκες δε συνήθιζαν να καλύπτουν το σώμα τους παρουσία 
ανδρών. Η παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά στη Θράκη εξυπηρετούσε δύο λειτουργίες, τη λειτουργία της 
προστασίας από ορατούς και αόρατους κινδύνους και τη λειτουργία του στολισμού. Η φορεσιά αποτελούνταν 
από το πουκάμισο «κουμισ’», το φόρεμα «φουστάν’», το πανωφόρι «τσιπούν», το ζωνάρι, την ποδιά, τις 
κάλτσες, τα υποδήματα, τα κεφαλοκαλύμματα- κεφαλοδέματα και τα κοσμήματα και τα διάφορα άλλα 
εξαρτήματα.  
108 Στην πραγματικότητα η κάλυψη του προσώπου ήταν ένα αρχαίο έθιμο, γνωστό σύμβολο κοινωνικής θέσης, 
προνόμιο των ελεύθερων γυναικών, συζύγων ή θυγατέρων ενός ελεύθερου άνδρα. Η κάλυψη του προσώπου 
μέσα στα χρόνια εξακολούθησε να χρησιμοποιείται και επεκτάθηκε δημοκρατικά, ώστε να μπορούν να το 
φορούν όλες οι παντρεμένες γυναίκες. Αργότερα ήρθαν και άλλες ρυθμίσεις, που αφορούσαν τη διατήρηση της 
σεμνότητας των μουσουλμάνων γυναικών με αυτόν τον τρόπο και υιοθετήθηκαν ως μόνιμα χαρακτηριστικά της 
ζωής αυτών. 
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«Η κοντή και πως εύσωμος Οθωμανίς είχε τακτοποιημένον το λευκότατον αυτής γιασμάκιον 

και συνεκράτει επί το κοσμιώτερον τον μαύρον και μακρόν αυτής φερετζέν, υπό τον 

ποδόγυρον του οποίου μόλις έβλεπες τα μυτωτά και κίτρινα παπούτσια της.» 

 

«-Αφήσατε μας μόνους, είπον προς τας γυναίκας. Ο Εφέντης θα έχη να μοι διηγηθή 

λυπηράς λεπτομέρειας ακατάλληλους δια τα νεύρα σας. Αι γυναίκες εξήλθον. Εκάθησα 

λοιπόν παρ’ αυτώ, και ηρξάμεθα οικείως συνδιαλεγόμενοι επί διαφόρων θεμάτων, κυρίως 

πολιτικών(…)».  

 

«Και αναστέναξεν η γραία και έδωκεν ελευθερίαν εις τους χειμάρρους των δακρύων της! 

Εδώ ερρογχάλιζε, κτηνωδώς μεθυσμένος, ο πλήρης ζήλου, ο δραστήριος εκείνος ανακριτής, 

ον μέχρι τούδε ενόμιζον πρότυπον εγκρατούς, αφωσιωμένου υπαλλήλου. Εκεί εθρηνώδει, 

βεβυθισμένη εις την έσχατην δυστυχίαν η γραία Οθωμανίς, ήτις (…)» 

 

 

Τελευταίο στοιχείο του πολιτισμού που παρουσιάζεται στο διήγημα αυτό, 

είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο αφηγητής είναι 

καθαρεύουσα, ενώ στους διαλόγους, η καθαρεύουσα αναμιγνύεται με λαϊκά 

στοιχεία της θρακιώτικης διαλέκτου και με τουρκικές λέξεις. Οι τουρκικές λέξεις που 

χρησιμοποιούνται αφορούν κυρίως λέξεις με πολιτισμική σημασία, όπως ιστορικά 

μνημεία των δύο λαών, αντικείμενα καθημερινής ενδυμασίας, όροι διοίκησης της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ως προς τα πρόσωπα, οι λέξεις αναφέρονται στον 

Κιαμήλ και την μητέρα του και κάποιες φορές σε πρόσωπα της οικογένειας του 

Γιωργή-αφηγητή που ζούνε στη Βιζύη αλλά και σε αναδρομές στην Πόλη. Οι λέξεις 

αυτές εντάσσονται στη μελέτη του εξωτερικού δανεισμού της ελληνικής γλώσσας 

και συγκεκριμένα μεταγενέστερα δάνεια που προέκυψαν από την εποχή της 

Τουρκοκρατίας και χαρακτηρίζονται ως λαϊκά δάνεια109. Οι λέξεις αυτές είναι:  

 

ἀσκέρι, ἄτι, καϋµακάµης, καϋµές-δες, κονάκι, Λουλεβουργά- ζ(ι), Μπαλκάνια, µπελᾶς, 

παρᾶς, τουφέκιον, τουφεκιά, φέσι-ον,  Βαλινδέ, γιασµάκιον, Ζαπτιές, κέφι, κιαφίρης, 

κουρµπάνι, µηντὲρ ἀλτὶ, µουσαφίρης,  παπούτσι, σοφτάς, φερετζές, χάνι, χανούµισσα, 

χατῆρι, ά-λά-τούρκα, καφές, Κιαµήλης, ντζάνουν, τεµενάς, Τοῦρκος, χάνι, χανούµισσα , 

Ἀράπης, γιασµάκιον, λαχούρι, Μβαλουκλί, Μεφά-µεϊδάνι, µουχαµπέτι, Νδιβὰν-γιολοῦ,  

σαρίκιον, τεµενάς, τζαµί, τσουµπές, χαλί,  χαρέµιον,  ἀσκέρια, τεµενάς, χαρέµιον,  Βαλινδέ, 

Ζαπτιές, Κιαµήλης, Νεότουρκοι, Τοῦρκος, σοφᾶς, ἄιντε, ἀφιόνι,γελέκι, γιασµάκιον, 

γιασµάκιον, (ν)δερβίσης, Ζαπτιές, ἰµάµης, κανκαρδάσης, Καρά σεβδάς, κεµέρι, Κιαµήλ-ης, 

κιόσκι, Μπέης, Ναζιλέ, παρᾶς, Πασσᾶς, Σεΐχης, σοφτάς, Τεκές, τουφέκι, χανούµισσα, 

χατῆρι, σοφᾶς, σοφτάς, Σουλτάνης, ὀθωµανικός-ή-ό, Χάνιον, χράµι, σαρίκιον, Τεκές, 

σοφτάς, τουλοῦµι, κεµέρι, παρᾶς, Λουλεβουργάζ,  ἀµάν,  καφτάνιον,  κιουλάφιον, Μέκκα, 

µπήλµεσιν, σουλτανήµ110 

                                                           
109 Μπακάκου, Ο. Α., «Η λέξη της Νέας ελληνικής στο γλωσσικό σύστημα και στο κείμενο», σελ 146. 
110 Δηµάση, Μ.,  «Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στα διηγήματα του Γεωργίου Βιζυηνού, η σημειωτική 
συμβολή του στην αφηγηματική πλοκή», σελ. 130-131. 
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Παρεμβάλει όμως και η δημοτική με σκοπό την απόδοση μιας ρεαλιστικής 

εικόνας των ανθρώπινων τύπων.  Παρατηρούμε ότι τα λόγια κάθε χαρακτήρα του 

διηγήματος διαφέρουν. Η μητέρα και ο Μιχαήλος χρησιμοποιούν θρακιώτικους 

ιδιωματισμούς, αντιπροσωπεύοντας έτσι ανθρώπους αμόρφωτους της θρακικής 

υπαίθρου. Ο αφηγητής – Γιωργής χρησιμοποιεί λόγια γλώσσα, προβάλλοντας τη 

δυτική φιλολογική του παιδεία, αλλά και τουρκικές λέξεις όταν αναφέρεται στους 

Τούρκους. Με αυτό τον τρόπο ο Βιζυηνός κατορθώνει να κάνει το κείμενο ζωντανό 

και ρεαλιστικό. Ο Βιζυηνός έχοντας τόση μεγάλη αγάπη για τον τόπο του, τη Θράκη 

και τους ανθρώπους της, κατάφερε να διεισδύσει περισσότερο στο εσωτερικό της 

ψυχής τους. Κάθε του έργο αποτελεί κι ένα κομμάτι της ζωής στη Βιζύη, αποτελεί 

καταγραφή των εμπειριών και των τραυμάτων στην ψυχή του. Όλα όσα είδε, 

άκουσε κι έμαθε σαν παιδί σμίγονται με την ελληνικότητα του και αποτυπώνονται 

μέσα στο έργο του, ακόμα στον τρόπο που χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Ο Νικηφόρος 

Βρεττάκος λέει χαρακτηριστικά ότι «η γλώσσα του Βιζυηνού αποπνέει μια ζεστασιά 

ζωής».  

 

 

«Μοσκώβ – Σελήμ» 

 Το τελευταίο στη σειρά διήγημα του Βιζυηνού, «Μοσκώβ – Σελήμ», 

προσφέρεται ιδιαίτερα για μια επανάγνωση υπό την οπτική της ανθρωπολογίας και 

στο συσχετισμό της εθνογραφίας με τη λογοτεχνία. Κατά τον Geertz, ο Βιζυηνός 

παραπέμπει σε όρους ανθρωπολογικής προσέγγισης ως ερμηνεία σε δεύτερο και 

τρίτο επίπεδο κι αποτελεί πράξη δημιουργικής φαντασίας παρόμοια με 

λογοτέχνημα111. Ο Βιζυηνός που ασχολήθηκε συστηματικά με τη λαογραφία και τη 

ψυχολογία, καθιστά την οπτική αυτή ιδιαίτερα εμφανές, καθώς η πλοκή του 

διηγήματος εξελίσσεται με συστηματικό τρόπο, από τα «εγγενή» ατομικά 

χαρακτηριστικά στην εκμαθημένη συμπεριφορά, για να καταλήξει σε γενικεύσεις 

περί των τάσεων ενός εθνικού συνόλου. Στο διήγημα λοιπόν, ο Μοσκώβ – Σελήμ, 

προσπαθώντας να ορίσει την προσωπικότητα του, βρίσκεται μεταξύ δύο κόσμων. Ο 

αφηγητής εισάγει τη φωνή του Σελήμ με εισαγωγικά για να μεταφέρει αυτούσια 

αυτά που λέει, όμως στην πραγματικότητα επιτελεί ο ίδιος το ρόλο του, 

προκύπτοντας έτσι το συμπέρασμα ότι ο «Μοσκώβ – Σελήμ» εκπροσωπεί τον ίδιο 

τον Βιζυηνό, που βρίσκεται μεταξύ δύο κόσμων, του πραγματικού και του 

φανταστικού. Μέσα από τον Μοσκώβ – Σελήμ, ο Βιζυηνός προσπαθεί να βρει 

απήχηση μέσα στη πολιτική συγκυρία, στην οποία ζει.  

 Στο διήγημα οι αναφορές σε υπαρκτά τοπωνύμια αλλά και ιστορικά 

γεγονότα που έλαβαν χώρα σ’ αυτά, επιβεβαιώνουν την έμμεση αληθοφάνεια των 

προσώπων και συγκεκριμένα του Μοσκώβ – Σελήμ που ταυτίζεται με τον ίδιο τον 

αφηγητή, το Βιζυηνό, δίνοντας τελικά στο διήγημα ένα αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. 

                                                           
111 Geertz, C., «Η ερμηνεία των πολιτισμών», σελ.  17. 
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Είναι εμπνευσμένο από τον εσωτερικό κόσμο του Βιζυηνού, που βρισκόταν πάντοτε 

μέσα σε ένα ουτοπικό χάσμα. Προσπαθώντας ο ίδιος να προσδιορίσει την 

ταυτότητα του οδηγείται σε διφορούμενες ταυτίσεις όπως είναι αυτή του Μοσκώβ-

Σελήμ. Η ψυχογράφηση του πρωταγωνιστή παραλληλίζεται αυτή τη φορά με τα 

ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα της εποχής που ζει. Ιδεολογίες, νοοτροπίες, 

κοινωνικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο διήγημα με σκοπό να σκιαγραφήσουν 

το φόντο που ζούσε και ζει ο πρωταγωνιστής. Από την αρχή του διηγήματος, ο 

αφηγητής μας δίνει τον χωροχρόνο του έργου. Καλοκαίρι στην Ανατολική Θράκη, 

εκεί όπου γεννήθηκε και ο Βιζυηνός. Η Ακρόπολη με τους βυζαντινούς πύργους και 

οι μιναρέδες, επιβεβαιώνουν την τοποθεσία. Κάθε τοπωνύμιο που αναφέρεται 

ταυτίζεται με την ψυχολογία του πρωταγωνιστή. Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί τον 

τόπο που μεγάλωσε ο Σελήμ, όπου διαμόρφωσε το χαρακτήρα του με βάση το 

κοινωνικό αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον: 

 

«Είχε παρέλθει το θέρος, και ήτο προς εσπέραν. Μετά δεκάωρον ιππασίαν, δι’ αυχμηρών 

ως επί το πολύ χωρίων, εφθάσαμεν εις την έδραν της υποδιοικήσεως Β. εν τη ανατολική 

Θράκη. Επί της υψηλής ακροπόλεως διεκρίνομεν ήδη τους μελανούς όγκους 

καταπεπτοκότων βυζαντινών πύργων, και ύπερθεν των ερυθροσκεπών οικοδομημάτων 

υψούντο ευθυτενείς οι δύο τρεις της πολίχνης μιναρέδες, περίλευκοι υπό του λαμπρού 

φωτός ήρεμα δύοντος ηλίου»112. 

 

 

Είναι ο τόπος που ο Σελήμ δεν επιθυμεί πια να μένει, γι’ αυτό αντικαθιστά το 

λιποτάκτη από το στρατό, αδερφό του, για να καταλήξει τελικά σε ένα φανταστικό, 

ουτοπικό μέρος, όπου θα τον σέβονται, ακόμα και να ταυτιστεί με το άλλο, το 

διαφορετικό. Έτσι καταλήγει στην Καϊνάρτζα, περιοχή της Ανατολικής Θράκης που 

προβάλλεται ως ο χώρος-καταφύγιο του Σελήμ και ο χώρος ένωσης του με τον 

αφηγητή. Η Καϊνάρτζα αποτελεί υπαρκτή κωμόπολη σήμερα, με το όνομα ‘Γέννα’ 

στα ελληνικά και ‘Kaynarca’ στα τουρκικά113.  

 

«Αληθώς η Καϊνάρτζα είναι τερπνότατο θέαμα πηγής, οφειλούσα το τουρκικόν αυτής όνομα 

εις το ότι αναβλύζουσα παρέχει το θέαμα σφοδρώς κοχλάζοντας λέβητος»114. 

 

 Σημαντικές αναφορές σε αυτό το διήγημα γίνονται σε ιστορικά γεγονότα, τα 

οποία διαδραματίζονται την εποχή που ζει ο αφηγητής – Σελήμ. Πρώτη αναφορά 

γίνεται στην επανάσταση του 1875 στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, ένα από τα 

σημαντικότερα γεγονότα της ανατολικής κρίσης (1875-1878). Η αγροτική εξέγερση 

στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη το καλοκαίρι του 1875 κατά των μουσουλμάνων 

                                                           
112 Βιζυηνός, Γ., «Νεοελληνικά Διηγήματα»,  σελ 202. 
113 Μέχρι την ανταλλαγή πληθυσμού του 1923 πλειοψηφούσε το ελληνικό στοιχείο, με αναλογία στο τουρκικό 
5:1. Στην έξοδο του χωριού σωζόταν ένας παλιός βυζαντινός ναός, που τον αποκαλούσαν ‘παλαιό μοναστήρι’ 
και το παλιό βυζαντινό κάστρο που είχε ανακαινιστεί από τους Οθωμανούς το 16ο αιώνα.  
114 Βιζυηνός, Γ., «Νεοελληνική Διηγήματα», σελ. 203.  
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γαιοκτημόνων και η βουλγαρική εξέγερση τον Απρίλιο του 1976 τόνωσαν το 

φιλοπόλεμο ρεύμα στη Σερβία και στη Ρωσία. Οι Σέρβοι, τον Ιούνιο του 1876, 

κήρυξαν πόλεμο στους Οθωμανούς, από τους οποίους συντρίφθηκαν. Έτσι οι Ρώσοι 

το 1877, υπερασπίζοντας τους Σέρβους επιτέθηκαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία.  

 

«Εκεί μανθάνομεν έξαφνα πως έγινεν η επανάστασις εις την Ερζεγοβίνα115». 

«Όταν εξερράγη τω 1875 η τελευταία επανάστασις της Ερζεγοβίνης, ο Σελήμ ήτο εύπορος 

γαιοκτήμων και είχε τρία ζωηρά και εύμορφα παιδιά»116.  

 

Στο διήγημα αναφέρονται κι ο ξεσηκωμός των Σέρβων και των Βουλγάρων: 

 

«Δεν επέρασε πολύς καιρός, να και η Σερβία σηκώθηκε, να και η Βουλγαρία»117. 

 

Επόμενη ιστορική καταγραφή είναι αυτή της πολιορκίας της Πλέβνας 

(Πλέβεν: βουλγ: Плевен) , το 1877, μνημονεύοντας την ως νίκη-ορόσημο του 

ρουμανικού πολέμου για ανεξαρτησία. Το Νοέμβριο του 1877 ο Οσμάν Πασά 

συνθηκολόγησε και παρέδωσε την πόλη, τη φρουρά και το ξίφος του στο Ρουμάνο 

συνταγματάρχη Μιχαήλ Τσερκέζ118: 

 

«Ύστερ’ από τόσον πόλεμο και τόσο σκοτωμό μέσα εις τα Μπαλκάνια, να ζήσω, δια να πάνε 

να με κλείσουν μέσα εις την Πλεύνα.  -Έι, Πλεύνα, έι! – αναστέναξεν είτα είπων ο Σελήμ, κ’ 

εξηκολούθησε την ιστορίας του σύννους. Εσύ με έφερες τον νού μου είς τον τόπο του! 

Μάρτυρα έχω τον Θεό, πως όταν έφθανα εις την Πλεύνα, ήμουν ωσάν μεθυσμένος, ωσάν 

τρελλός. Τους Ρούσσους και όπου τους ευρήκαμε τους ‘επαστρέψαμε’! Ύστερ’ από της 

Κριμαίας τον καιρό πρώτη φορά τους ξαναέβλεπα εμπρός μου, καθένας των μ’ εφαίνετο 

εφτά φορές κακώτερος από τον διάβολο! Αρχιεχθρός του γένους, π’ανάθεμα τον! έλεγα, 

όταν μ’ετύχαινε κανένας πληγωμένος αβοήθητος, και τον απετελείωνα κ’ εκείνον με 

θηριώδη ευχαρίστησι. 

Όταν έμβηκα στην Πλεύνα ήμουν εκατόνταρχος και η Πλεύνα ήταν ξακουσμένη από 

την πρώτη της ηρωική αντίστασι. Φαντάζεσαι λοιπόν με τη χαρά, με τι ελπίδες 

ωδηγούσα τους ανθρώπους μου, με τι ενθουσιασμό κρατούσα το σπαθί στο χέρι, με 

τι αλαλαγμό τον εχαιρετήσαμε τον γέρο ήρωα της Πλεύνας, τον Οσμάν – Πασά. 

Ηρχόμεθα βοήθεια δύναμι του, τρεις χιλιάδες άνθρωποι, και οι Ρούσσοι δεν 

ημπόρεσαν να μας εμποδίσουν, όπου κι αν επεράσαμε»119.  

 

Τελευταία ιστορική αναφορά γίνεται στο πραξικόπημα του Βάττεμβεργ. Ο 

Αλέξανδρος Βάττεμβεργ, ηγεμόνας της Βουλγαρίας, προσάρτησε με πραξικόπημα 

την Ανατολική Ρωμυλία και καταπίεζε τον ελληνισμό της περιοχής. Σύμφωνα με την 

                                                           
115 Ό.π.,  σελ 232. 
116 Ό.π.,  σελ. 234. 
117 Ό.π., σελ 234. 
118 Encyclopædia Britannica Eleventh Edition. 1911. λύμα: Plevna 
119 Βιζυηνός, Γ. «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ. 236. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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τουρκοβουλγαρική συνθήκη της 25ης Μαρτίου, ο Βάττεμβεργ αργότερα 

αναγνωρίστηκε ως γενικός διοικητής της Ανατολικής Ρωμυλίας: 

 

«Ὅτε τὸν ἀπελθόντα Σεπτέμβριον ἐπανῆλθον ἐκ τῆς πρωτευούσης εἰς τὴν ὑποδιοίκησιν Β., 

εἶχε συντελεσθῆ πλέον ὑπὸ τῶν Βουλγάρων τὸ πραξικόπημα τῆς τοῦ Βάττεμβεργ 

ἐκθρονίσεως»120. 

 

Εθνογραφώντας ο Βιζυηνός, αναπόφευκτα, σκιαγραφεί τις ρωσοτουρκικές 

σχέσεις της εποχής του, αφού κι η εποχή που ζει ο Σελήμ κι ο Βιζυηνός έχει φόντο 

τους ρωσοτουρκικούς πολέμους. Ο Σελήμ ως γνήσιος Τούρκος πριν αποκαλύψει τη 

συμπάθια τους στη Ρωσία, κάτι το οποίο τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους 

ομοίους του, μας περιγράφει τις σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας εκείνα τα χρόνια. Η 

Ρωσία παρουσιάζεται ως ο βασικότερος εχθρός των Τούρκων, όπως και ήταν στην 

πραγματικότητα:  

 

«Το νερό και η φωτιά δεν μπορούν να κάμουνε φιλία μεταξύ τους και να έχουν, ο 

Μόσκοβος και ο Ισλάμ ποτέ, ποτέ!»121 

 

Μέσα από την περιγραφή αυτής της εχθρικής σχέσης, εντοπίζονται δύο κατηγορίες 

Ρώσικων φυλών, οι οποίες βρήκαν καταφύγιο στο κράτος του Σουλτάνου, εξαιτίας 

της θρησκευτικής καταπίεσης που δέχτηκαν στην Ορθόδοξη Ρωσία. Βρίσκοντας ως 

πρόσχημα τις μεταρρυθμίσεις των Τανζιμάτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στις 

οποίες διακηρυσσόταν η ισότητα όλων των υπηκόων του Σουλτάνου ανεξαρτήτως 

θρησκείας και εθνικότητας, οι ρωσικές φυλές των Τατάρων122 και των Τσερκέζων123 

εγκατέλειψαν την Ρωσία: 

 

«Τὸ ξεύρεις ὅτι ἀρχίεχθρος τοῦ ἔθνους μας λογίζεται ὁ Ροῦσσος. Τὸ νερὸ καὶ ἡ φωτιὰ 

μποροῦν νὰ κάμουνε φιλία μεταξύ τους καὶ νὰ ἔχουνε ὁ Μόσκοβος καὶ ὁ Ἰσλὰμ ποτέ, ποτέ! 

Δὲν βλέπεις τοὺς Τατάρους, τοὺς Τζερκέζιδες, ποὺ ἄφησαν τὰ σπίτια καὶ τὸ ἔχειν τους καὶ 

ἦλθαν εἰς τὸ κράτος τοῦ Σουλτάνου, γυμνοὶ καὶ ἀνυπόδητοι καλλίτερα, παρὰ νὰ κατοικοῦν 

εἰς ἕνα τόπο μὲ τοὺς Ρούσσους;»124 

                                                           
120 Ό.π., σελ. 249. 
121 Ό.π., σελ 235. 
122 Οι Τάταροι ανάγουν τις ρίζες τους στο κράτος της Χρυσής Ορδής, που προέκυψε από τη διάσπαση της 
Μογγολικής Αυτοκρατορίας (1294) και προήλθε από την ανάμιξη των Μογγόλων του Καζακστάν με τους 
Τούρκους του Καυκάσου και τους Βούλγαρους του Βούλγαρους του Βόλγα. Η Χρυσή Ορδή εισέπραττε φόρο 
υποτέλειας από τις ρωσικές πόλεις. Το 1440 διασπάται σε μικρότερα ταταρικά χανάτα τα οποία καταλύθηκαν 
τον 16ο αιώνα από τους Ρώσους, εκτός από αυτό της Κριμαίας, που επιβίωσε χάρη στην υποστήριξη της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
123 Όταν το 1860 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Κιρκασία, χιλιάδες Κιρκάσιοι που ανήκαν στην αίρεση των μουριδών, 
μετά από αντίσταση υπό την ηγεσία του ιμάμη Σαμίλ καιτά του Ρωσοκοζάκου στρατηγού Γερμόλωφ, κατέφυγαν 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορίας για να μην υποστούν το ζυγό των απίστων χριστιανών. Οι Τσερκέζοι έγιναν 
δεκτοί από τις Οθωμανικές αρχές, σύμφωνα με την εφαρμογή του δόγματος του Πανισλαμισμού. Η Οθωμανική 
διοίκηση εκμεταλλευόμενοι το θρησκευτικό μένος τους, τους χρησιμοποίησε ως μέσο ανταγωνισμού και 
καταπίεσης των χριστιανών της επικράτειας τοποθετώντας τους στις περιοχές της Μακεδονίας και της Αρμενίας.  
124Βιζυηνός, Γ. «Νεοελληνικά Διηγήματα»,  σελ 235. 
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Πίστευε, όπως κάθε τούρκος στρατιώτης, ότι στον πόλεμο αν βρισκότανε μπροστά 

σε Ρώσο θα τον εκδικείτο. Όμως όταν έφτασε εκείνη η στιγμή ένιωθε πως θα 

σκότωνε τον ίδιο του τον εαυτό, ταυτίστηκε με τον εχθρό: 

 

«- Ἐδῶ θὰ τὸ χορτάσω πλέον τὸ μῖσος, εἶπα, τὸ ἀχόρταγο. Ἐδῶ θὰ τοὺς ἐκδικηθῶ ἀλύπητα 

τοὺς Ρούσσους τοὺς ἐχθρούς μας, τοὺς ἀγρίους, τοὺς ἄσπλαχνους! 

Καὶ ὅταν ἦλθεν ἡ στιγμὴ κι ἀνοίξαμε φωτιὰ ἐπάνω τους ἐκεῖνο τὸν Σεπτέμβριο, τότε ὁ 

ἐνθουσιαμός μου δὲν εἶχε πλέον ὅρια. Ἡ κάθε σφαῖρα ποὺ τοὺς ἐστέλλαμε, τὴν 

αἰσθανόμουν πὼς ἔπαιρνεν ἀπὸ τὴν καρδιά μου δύναμι γιὰ νὰ χτυπήση ὅπου πάγει 

βαθύτερα, νὰ καταστρέψη φαρμακερώτερα. Καὶ ὅπου ἤτανε δουλειὰ διὰ μπαγιονέτα καὶ 

σπαθί, ἐκεῖ δὲν ἤμουν τελευταῖος. Μὰ τὸ γραφτὸ εἶναι γραφτό, κανένας δὲν τ᾿ ἀλλάζει»125. 

 

 Ο Βιζυηνός ασχολείται με το διαφορετικό της κοινωνίας που ζει, κι ο Σελήμ 

αποτελεί κάτι διαφορετικό. Ξεχωρίζει ως στρατιώτης, ως άνθρωπος κι ως άνδρας. 

Κανένας στρατιώτης δε θα ευχότανε να βρεθεί αιχμάλωτος στο αντίπαλο 

στρατόπεδο, όμως ο Σελήμ το κάνει:  

 

«- Ἄπαγε τῆς βλασφημίας σου! ἀνέκραξεν ὁ Τοῦρκος ἔκπληκτος, καὶ μικροῦ δεῖν ἄφηκε νὰ 

τοῦ πέσουν οἱ «τζισβέδες» ἀπὸ τῶν χειρῶν του. Ἐὰν ἐπιθυμεῖς τὸ καλόν μου, εὐχήσου με 

αἰχμάλωτον εἰς τὴν Ρουσσία!»126 

 

«Ἅμα πατήσουν τὸ ποδάρι τοὺς ἄλλη μία οἱ Ροῦσσοι στὴν Τουρκία, ἐγὼ θὰ πάγω μὲ τὸ 

μέρος τους. Θὰ γίνω σύμμαχός τους. θὰ πάγω εἰς τὸν τόπο τους καὶ δὲ θὰ ἔλθω πίσου. Ἔχω 

δίκιο; ἔχω ἄδικο; Θὰ τὸ καταλάβης ὅταν ἀκούσης τὴν ἱστορία μου»127. 

 

Και πράγματι ο Σελήμ επιβεβαιώνεται, καθώς βρίσκεται αιχμάλωτος στο αντίπαλο 

στρατόπεδο, αυτό των Ρώσων. Περιμένοντας να αντιμετωπίσει τις ίδιες συνθήκες 

που είχαν οι Ρώσοι αιχμάλωτοι στην Τουρκία. Αντ’ αυτού τοποθετεί τους 

αντιπάλους να τον περιθάλπουν αντί να τον σκοτώσουν. Τους περιγράφει ως ένα 

γένος ευγενικό, να σώζει τις ζωές ακόμα και των αντιπάλων του γιατί βασική του 

αρχή είναι η ανθρώπινη ύπαρξη. Η πράξη των Ρώσων ήταν κάτι απίστευτο και 

πρωτοφανές που συγκινεί τον Σελήμ και οδηγείται στην απόφαση του να 

υιοθετήσει ένα δεύτερο όνομα, ρωσικό, και να ακούει πια στο Μοσκώβ–Σελήμ. 

Στους αιχμαλώτους επιτρεπόταν ακόμα και η διατήρηση των θρησκευτικών τους 

πεποιθήσεων, καταρρίπτοντας έτσι τη μοναδικότητα του Σουλτάνου στην 

ανεκτικότητα και την ισότητα όλων των υπηκόων του: 

 

«Καὶ ὁ Σελὴμ προσεπάθησε νὰ μὲ παραστήση ὁποίαν ἔκπληξιν ἠσθάνθη ὅτε εἶδε τὴν 

φιλάνθρωπον εὐσπλαγχνίαν, μεθ᾿ ἣς ὁ Ρῶσσος ἰατρὸς καὶ αἱ βοηθοὶ αὐτοῦ ἀδελφαὶ τοῦ 

ἐλέους ἐθεράπευσαν τὰς πληγάς του ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν, ἐνδύσαντες καὶ θρέψαντες 

                                                           
125 Ό.π., σελ 236. 
126Ό.π., σελ 211. 
127Ό.π., σελ 213. 
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αὐτὸν καλλίτερον παρ᾿ ὅτι ἐτρέφοντο ἐντὸς τῆς Πλεύνας οἱ πασσάδες. Τυφλωμένος ὑπὸ τοῦ 

φανατισμοῦ ἐναντίον τῶν Ρώσσων, ἐφαντάζετο αὐτοὺς σκληρούς, αἱμοβόρους, ἑτοίμους νὰ 

κατασπαράξωσι τὰς σάρκας του ὠμὰς ὡς ἄγρια θηρία. Καὶ ὅμως ἦσαν Ρώσσοι αὐτοὶ ποὺ 

ἔβλεπεν ἐμπρός του! καὶ εὕρισκεν αὐτοὺς τώρα εὐγενεῖς καὶ περιποιητικούς, 

προσπαθοῦντας διὰ παντοίων τρόπων νὰ παρηγορήσωσι τοὺς αἰχμαλώτους διὰ τὴν τύχην 

των, νὰ ἐνθαρρύνωσιν αὐτοὺς διὰ τὸ μέλλον, καὶ νὰ τοὺς διαβεβαιώσωσιν ὅτι καὶ 

αἰχμάλωτοι ὄντες ἀπολαμβάνουσι τοῦ θαυμασμοῦ τῶν Ρώσσων καὶ ὁλοκλήρου του κόσμου, 

διὰ τὴν ἀνδρείαν μεθ᾿ ἣς ἐπολέμησαν καὶ τὴν γενναιότητα». 

(…) 

«Ἐκ πολιτικῆς ὀπισθοβουλίας οἱ Ρώσσοι ἐπεδαψίλευσαν τοῖς ἐν τῷ πολέμῳ ἐκείνη 

αἰχμαλωτισθείσι Τούρκους περιποιήσεις σχεδὸν ἀπιστεύτους. Δάκρυα ἀνέβαινον εἰς τοὺς 

ὀφθαλμοὺς τοῦ Σελήμ, ὅτε διηγεῖτο τὴν εὐμενῆ καὶ συμπαθητικὴν ὑποδοχήν, ἣς ἔτυχον 

ὅθεν κι ἂν διῆλθον. Οἱ Ρώσσοι χωρικοὶ ἐχαιρέτιζον τοὺς αἰχμαλώτους ἐχθροὺς 

προσαγορεύοντες αὐτοὺς Bratuska, δηλαδὴ ἀδελφούς!»128 

(…) 

«Ἐν Πλεύνᾳ εἶδεν ὁ Σελὴμ ὁποίας στερήσεις καὶ βασάνους ὑφίσταντο οἱ ὀλίγοι Ρώσσοι 

αἰχμάλωτοι, καὶ ἐπερίμενε λοιπὸν νὰ ὑποστῇ ἐν Ρωσσίᾳ τὰς αὐτάς, ἂν ὄχι χειροτέρας. Ἀντ᾿ 

αὐτῶν ὁ Σελὴμ καθ᾿ ὅλον τὸ διάστημα τῆς αἰχμαλωσίας του ἔφαγε χορταστικά, ἐνεδύθη 

θερμὰ καὶ καθάρια ἐνδύματα, ἤκουσε λόγους γλυκεῖς καὶ παρηγόρους, οἴους οὔτε παρὰ 

τῶν ὁμοεθνῶν αὐτοῦ δὲν ἤκουσε κατ᾿ οἶκον, καὶ τὸ κυριώτατον, ὁ Σελὴμ καὶ οἱ 

συναιχμάλωτοί του ἀφέθησαν ἐλεύθεροι καὶ ἀνενόχλητοι νὰ τελῶσι πάντα τὰ θρησκευτικά 

των καθήκοντα εἰς ἐπὶ τούτω παρασκευασθέντα οἰκήματα. Τοιοῦτόν τι ὁ ἐχθρὸς τοῦ Ἰσλὰμ 

βεβαίως δὲν θὰ τὸ ἐπέτρεπε. Δὲν εἶναι λοιπὸν παράδοξον ἐὰν ὁ Σελὴμ μετέβαλε τώρα 

γνώμην ὡς πρὸς τὸ δυνατόν τῆς συμβιώσεως Μωαμεθανῶν καὶ Ρώσσων, καὶ ἐχαρακτήριζεν 

ὡς μωροὺς τοὺς ἀγωνιζομένους ἐναντίον τῆς εἰσβολῆς Ρώσσων εἰς τὴν Τουρκία, τὴν 

Εὐρωπαϊκήν»129. 

 

Αρκετά τουρκικά έθιμα και πολιτισμικές συμπεριφορές που αναφέρονται 

στο διήγημα, χρησιμοποιούνται ως αφηγηματικοί άξονες. Πρώτη αναφορά γίνεται 

στο ‘μπαϊράμι’, με το οποίο προοικονομείται η αλλαγή του Σελήμ από γυναίκα σε 

άνδρα, από φοβισμένο άνθρωπο σε γενναίο τούρκο στρατιώτη. Το Μπαϊράμ 

(τουρκικά: bayram), είναι η τούρκική λέξη που προέρχεται από την περσική λέξη 

‘paδrām’ ή τη Σογδιανή λέξη ‘patrām’, ‘pedram’ και χρησιμοποιείται για εθνική 

γιορτή ή αργία, που αναφέρεται και σε εθνικές, κοσμικές και θρησκευτικές γιορτές. 

Βάση αυτής της διπλής εφαρμογής της λέξης, η μέθοδος για τον υπολογισμό τις 

ετήσιες μέρες των μπαϊραμιών είναι διαφορετική για τις εθνικές και τις 

θρησκευτικές γιορτές. Οι εθνικές τουρκικές αργίες βασίζονται στο Γρηγοριανό 

ημερολόγιο, ενώ οι Ισλαμικές θρησκευτικές στο Ισλαμικό ημερολόγιο κι έπειτα 

τοποθετούνται στο Γρηγοριανό με αποτέλεσμα οι θρησκευτικές γιορτές να 

μετακινούνται κάθε χρόνο με διαφορά έντεκα ημερών περίπου.  
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«- To βλέπω πὼς δὲν μ᾿ ἀγαπᾷς ἐμένα, μὲ εἶπεν ἡ μητέρα μου μίαν ἡμέραν, ἐνῷ ἐχάιδευε τὰ 

μαλλιά μου. Καϋμένο παιδί! Δὲν τὸ ξεύρεις πὼς ὁ πατέρας ἔχει τώρα καὶ ἄλλην γυναῖκα, 

πῶς ἐμᾶς δὲν θέλει πιὰ νὰ μᾶς γνωρίζει! Ἂν πᾷς κ᾿ ἐσὺ μαζί του, ἐγὼ θ᾿ ἀποθάνω! Τὸ 

ξεύρεις; - Μὰ ἔχει καὶ εὔμορφο «ἄτι» ὁ πατέρας, εἶπα ἐγὼ τότε, ὡσὰν παιδί, ἔχει καὶ χρυσὰ 

πιστόλια εἰς τὴν μέση, γι᾿ αὐτὸ ἔχει καὶ ἄλλην γυναῖκα. - Καλά, εἶπεν ἡ μητέρα μου, ὕστερα 

ἀφοῦ ἐσκέφθη πολλὴν ὥρα λυπημένη. Τὸ μπαϊράμι δὲν εἶναι μακρυὰ ἀρνί μου. Ἂν θέλῃς νὰ 

μ᾿ ἀγαπᾷς ὅσον σ᾿ ἀγαπῶ ἐγώ, καὶ πιστόλια θὰ σὲ ἀγοράσω τότε καὶ ὅ,τι ἄλλο θελήσης. Δός 

με μόνον τὴν ὑπόσχεσί σου πὼς δὲν θὰ γένης καὶ σὺ ἀδιάφορος σὰν τ᾿ ἄλλα σου τ᾿ 

ἀδέλφια»130. 

(…) 

«Τὸ μπαϊράμι δὲν ἄργησε νὰ ἔλθη, κ᾿ ἐγὼ εὑρέθηκα ἔξαφνα παλληκαράκι μὲ τὸ 

«τιπελίδικο» μου τὸ «φέσι», μὲ πράσινα «τζαμεντάνια» καὶ «ποτούρια», μὲ χρυσοκέντητα 

«τοζλούκια», καὶ κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν τῆς μητρός, μὲ δυὸ μικρὰ «πιστολάκια» εἰς τὸ 

μεταξωτό μου ζωνάρι»131. 

Μια δεύτερη ανατολίτικη αντίληψη που παρουσιάζεται στο διήγημα είναι το 
‘κισμέτ’[τουρκ. kιsmet, αραβ. qismah]. Αναφέρεται στη μουσουλμανική 
κοσμοθεωρία και ανατολίτικη μοιρολατρία, εννοώντας τη μοίρα, το πεπρωμένο. Στο 
διήγημα η αποδοχή της μοίρας επιβεβαιώνει ταυτόχρονα εθνογραφικά στοιχεία του 
τουρκικού πληθυσμού, όπως η τυφλή υπακοή και η υπηρέτηση του Σουλτάνου σε 
περίπτωση πολέμου, προβάλλοντας το ως το αναπόφευκτο της μοίρας να πεθάνουν 
για την τιμή του έθνους και της θρησκείας τους. Ακόμα και η αποδοχή από τις 
γυναίκες, να παντρεύονται οι σύζυγοι τους κι άλλες γυναίκες, ως παράδοση του 
τουρκικού αρσενικού: 

«Μὰ ὅταν ἔμαθα τί θὰ εἰπῇ νὰ ἔχῃς συγγενῆ τὸν Σερασκέρη, εἶπα μέσα μου ἂς λείψη! 
Καλλίτερα νὰ κάμνω πρῶτος τὸ καθῆκον μου εἰς τὴν γραμμή, διότι ἠξεύρω πὼς κανεὶς δὲν 

θὰ μὲ προστατεύση ἄλλος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸ «κισμέτι» μου, παρὰ νὰ ἔχω τέτοια 
προστασία. Ποιὸς ἠξεύρει; ἠμπορεῖ μέσα εἰς τὸν κίνδυνο τῆς μάχης νὰ μοῦ τὸ φέρῃ ὁ 

διάβολος στὸν νοῦ, πὼς ἔχω συγγενῆ τὸν Σερασκέρη, καὶ νὰ προδώσω τὸ καθῆκον μου, νὰ 
γίνω λιποτάκτης!»132 

(…) 
«- Ἠμποροῦσα νὰ πάρω ἀπὸ πλούσιαν οἰκογένειαν, εἶπε, νὰ βάλω εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνα τὰ 

ὁποῖα ἐσπατέλησεν ὁ πατέρας μου. Ἀλλά, ἡ μητέρα μου ἦταν ἅγια γυναῖκα - νὰ γίνῃ μόσχος 

καὶ ἄμβρα τὸ χῶμα ὅπου κεῖται -, ἀφοῦ ἔδωκε τὸ δαχτυλίδι μου εἰς τὴν Μελέικα, θὰ εἰπῇ 

πὼς ἦταν τὸ «κισμέτι» μου».133 

 

 

 Καθένα από τα διηγήματα του Βιζυηνού επιβάλλει μια διαφορετική προσέγγιση 

και ανάγνωση του κοινωνικού φύλου κι ιδιαίτερα αυτού της γυναίκας. Στο διήγημα 

‘Μοσκώβ-Σελήμ’ η αναζήτηση της ταυτότητας του φύλου αλλά και η προβολή της 

θέσης της Τουρκάλας γυναίκας, προβάλλεται έντονα. Οι γυναίκες είναι αυτές που 
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στα διηγήματα του κινούν το νήμα της ιστορίας. Έτσι κι εδώ μια αμφιβόλου 

ταυτότητας γυναίκα, ο Μοσκώβ-Σελήμ είναι αυτός που θα υποκινήσει τελικά το 

νήμα της οικογενειακής του ιστορίας κι από γυναίκα θα μετεξελιχθεί σε ένα γενναίο 

στρατιώτη που θα παραταχθεί στη μάχη για την τιμή της οικογένειας του αλλά και 

της αρσενικής του ταυτότητας, για την οποία αμφέβαλλε μέχρι τότε η κοινωνία. Για 

το Βιζυηνό το φύλο αποτελεί κριτήριο «κανονικής» συμπεριφοράς με αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά για το καθένα134. Το φύλο όμως δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μόνο 

βιολογικό δεδομένα, όπως παρουσιάζεται τελικά. Σε κάθε κοινωνία η γυναίκα έχει 

διαφορετική θέση, ανάλογα με τη μόρφωση, την τάξη και τα ιστορικά δεδομένα. 

Στο διήγημα οι γυναίκες της Ανατολικής Θράκης και κατ’ επέκταση της Τουρκίας 

ζουν σε ένα ασφυκτικό κλοιό, παραδοσιακής κοινωνίας, εξαρτώμενες, σύμφωνα με 

το νόμο και τις αξίες, από το αντρικό φύλο. Όμως ο Βιζυηνός, ενώ τις παρουσιάζει 

ως κανονικό, αντιτίθεται στις αντιλήψεις της εποχής του, τοποθετώντας τις γυναίκες 

να υπερβαίνουν τα όρια, χωρίς όμως να τα καταργούν. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση παρουσιάζεται η δεύτερη κατηγορία γυναικών της Οθωμανικής 

Κοινωνίας, τις γυναίκες που ανήκαν στο παλάτι (Σαράι). Αυτές οι γυναίκες ήταν 

περιορισμένες στον τρόπο ζωής του χαρεμιού, όμως οι περισσότερες ήξεραν να 

διαβάζουν και να γράφουν, όπως κι η μητέρα του Σελήμ:  

 

«Το εναντίον η μητέρα μου που τα εμάθαινε όλα, προσπαθούσε να με κρατήση όσον το 

δυνατόν περισσότερον καιρόν κοντά της εις το χαρέμι, με την πρόφασιν ότι μ’ εδίδασκε το 

μάθημα μου. Ήταν από μεγάλη οικογένεια και ήξευρε γράμματα. Κ’ εγώ το ήθελα να είμαι 

κάποτε μαζί της, διότι το έβλεπα πως ήτο δυστυχής, και ότι είχε πολλήν παρηγοριά όταν 

ήμεθα μαζί….» 

  

 Οι αυστηροί ισλαμικοί κανόνες ήταν γι’ αυτές τρόπος ζωής. Βίωναν έντονα κι 

αποδέχονταν ως πεπρωμένο το θεσμό της παλλακείας135, για κάποιες ήταν 

μαρτύριο ενώ για άλλες ένα είδος λύτρωσης. Η παλλακεία αποτελεί μορφή 

διαπροσωπικών διαρκών σχέσεων μεταξύ δύο φύλων, χωρίς απαραίτητα να οδηγεί 

σε γάμο. Αποτελούσε τη μόνη εναλλακτική επιλογή σύναψης νόμιμης σχέσης, όταν 

ο νόμος απαγόρευε την τέλεση γάμου. Ήταν κοινωνικά αποδεκτή ή ανεκτή αλλά και 

σε διάφορες περιόδους και πολιτισμούς, νομικά αναγνωρισμένη, όπως στην αρχαία 

Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη, στο Βυζάντιο και στο Ισλάμ:136 

 

«Δὲν τὸ ξεύρεις πὼς ὁ πατέρας ἔχει τώρα καὶ ἄλλην γυναῖκα, πῶς ἐμᾶς δὲν θέλει πιὰ νὰ μᾶς 

γνωρίζει! Ἂν πᾷς κ᾿ ἐσὺ μαζί του, ἐγὼ θ᾿ ἀποθάνω! Τὸ ξεύρεις; - Μὰ ἔχει καὶ εὔμορφο «ἄτι» 

ὁ πατέρας, εἶπα ἐγὼ τότε, ὡσὰν παιδί, ἔχει καὶ χρυσὰ πιστόλια εἰς τὴν μέση, γι᾿ αὐτὸ ἔχει 

                                                           
134 Ε. Παπαταξιάρχης- Θ Παραδέλλης, «Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Αθήνα 1992, σελ. 13. 
135 Hale Okcay, «Η γυναίκα και η κατανόηση της θρησκείας στην Τουρκική κοινωνία», στο «Κείμενα Παιδείας, 
Ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις: Επαναπροσδιορίζοντας τη γυναικεία ταυτότητα», επιμέλεια Καΐλα Μαρία, 
εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα 2004, σελ.65-67. 
136 Πάπυρος 2008, Παλλακή · Liddell & Scott 1996, Παλλακεία. 
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καὶ ἄλλην γυναῖκα. - Καλά, εἶπεν ἡ μητέρα μου, ὕστερα ἀφοῦ ἐσκέφθη πολλὴν ὥρα 

λυπημένη»137. 

(…) 

«Νὰ εἶσαι ἀπὸ ποὔποτε νὰ τὸν ἰδῆς μέσ᾿ στὸ χαρέμι τώρα, γέρον ἄνθρωπο μὲ γένεια σὰν τὸ 

χιόνι, νὰ κάθεται νὰ «σεριανίζῃ» πὼς χορεύουνε γυμνὲς ἐμπρός του οἱ σκλάβες ποὺ τοῦ 

ἔφερεν ἐκείνη, νὰ καταδέχεται νὰ τὸν φιλοῦν καὶ τὸν χαϊδεύουν, καὶ νὰ τοῦ λέγουν τὰ 

τραγούδια ποὺ τοὺς ἔμαθεν ἐκείνη, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ τὸν κάμνῃ ἔκδοτο εἰς τὸ πιοτὸ 

καὶ τὲς ἀκολασίες ὡς ποὺ νὰ κλείση αὐτὸς τὰ μάτια, νὰ πάρῃ ἐκείνη ἄλλον συνομήλικόν της. 

(…) 

- Ὤ! τὴν πτωχή μου τὴν μητέρα! εἶπα ἐγὼ τότε, φαντάζομαι πόσο φαρμάκι τὴν ποτίζουν ὅλ᾿ 

αὐτὰ τὰ πράγματα, τὴν καλή μου τὴν μητέρα. 

 

- Ὅσο γι᾿ αὐτὸ μὴν ἔχεις καμμιὰ ἔννοια, εἶπεν ὁ γέρος βαθειὰ συλλογισμένος. Ἐκείνη - ἂς 

ἔχῃ δόξαν ὁ Θεὸς - δὲν φοβᾶται πλέον ἀπὸ πίκρες138. 

(…) 

«Ἦταν ὡραία ἡ Μελέικα, ἡ γυναῖκα μου, ὡραία καὶ καλή, μὰ - Τί νὰ σὲ εἰπῶ; Στὰ σπίτια τὰ 

δικά μας οἱ γυναῖκες οἱ πιὸ καλὲς εἶναι ὡσὰν τὰ πρόβατα».139 

 

 Η αναζήτηση όμως ταυτότητας φύλου είναι διάχυτη στην ιστορία του Μοσκώβ-

Σελήμ. Η μητέρα του επειδή δεν είχε αποκτήσει κόρη είχε βάλει το Σελήμ στο 

χαρέμι και τον έντυνε σαν κορίτσι. Τα μακριά μαλλιά, τα βαμμένα μάγουλα, τα 

κοριτσίστικά φορέματα και η αντιμετώπιση του ως κορίτσι οδήγησαν το 

δωδεκάχρονο Σελήμ στην αμφισβήτηση της ταυτότητας του. Η κοινωνική κι ο 

βιολογική του φύση έρχονταν σε σύγκρουση. Η αγάπη του πατέρα είναι επίσης 

ανύπαρκτη καθώς η θηλυπρεπής παρουσία του γιού του, του προκαλεί μεγάλη 

αποστροφή στον πατέρα, και συνεπώς αμφίβολη αγάπη του πατέρα στα μάτια του 

παιδιού του. Είναι αυτό το σημείο που ο χαρακτήρας του Βιζυηνού συμπίπτει με 

του Σελήμ, κι ακόμα πιο πολύ της ταυτότητας του παππού – Γιωργή στο διήγημα 

«Το μόνον της ζωής μου ταξίδιον», το μοναδικό πρότυπο άνδρα που είχε ο Βιζυηνός 

στη ζωή του, που αμφισβητείται μέχρι το τέλος, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια του 

εγγονού. Έτσι ο Σελήμ αποτελεί τη συνέχεια του παππού, αυτόν που δεν αποδέχεται 

την επιβολή τους γένους και προσπαθεί σε όλη του τη ζωή να ξεφύγει.  Αυτή η 

αναζήτηση ταυτότητας σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο της ζωής του Βιζυηνού, καθώς 

βρίσκεται στο φρενοκομείο, αλλά και του Σελήμ που μέσα του αμφισβητείται πλέον 

η προσωπική και η εθνική του ταυτότητα, ταυτίζονται σε σημείο που ο Βιζυηνός 

φαίνεται να αυτοβιογραφεί. Η απουσία επίσης του πατέρα, κυριολεκτικά στον 

Βιζυηνό και έμμεσα στον Σελήμ διαμόρφωσαν κοινούς κι αμφίβολους χαρακτήρες: 

  

«Εἶχα ἀκόμη δυὸ ἀδελφοὺς ὁμομητρίους. Ἐπειδὴ δὲ ἤμην ὁ τελευταῖος, καὶ ἀδελφὴν δὲν 

εἴχομεν, ἡ μητέρα μας ἡ συγχωρεμένη, ὄχι μόνον δὲν ἤθελε νὰ μὲ ἐβγάλη ἀπὸ τὸ «χαρέμι», 
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ἀλλὰ καὶ μ᾿ ἐστόλιζεν ὡς νὰ ἤμουν κόρη. Ἤθελε βλέπεις ἡ καϋμένη νὰ γελᾷ τὸν ἑαυτόν της 

καὶ [νὰ] παρηγορῇ τὴν λύπιν της, διότι δὲν εἶχε κ᾿ ἐκείνη μίαν θυγατέρα. Ἔγινα δώδεκα 

χρόνων παιδὶ καὶ ἀκόμη εἶχα μακρυὰ μαλλιά, «κηνιασμένα» νύχια, βαμμένα μάγουλα, κ᾿ 

ἐφοροῦσα κοριτσίστικα φορέματα. Ἡ μητέρα μ᾿ ἐκαμάρωνε - Θεὸς συγχωρέσοι την! - τόσω 

περισσότερον, ὅσω φανερώτερον ἦτο, ὅτι μόνον ἐγὼ τὴν ὠμοίαζα καθ᾿ ὅλα. Ἐγώ, ἐνόσω 

ἤμην μικρός, ὑπέφερα νὰ μὲ ζωγραφίζουν καὶ νὰ μὲ στολίζουν ὡσὰν κοῦκλα. Ἐνόσω ὅμως 

ἐμεγάλωνα, ἐπερίσσευε καὶ ἡ ἀηδία μου διὰ τὰ χαϊδεύματα τῶν γυναικῶν. Αὐτὸ 

προξενοῦσε μεγάλην θλίψιν εἰς τὴν καλήν μου τὴν μητέρα, διότι τὸ ἔβλεπεν ἡ καϋμένη πὼς 

ἤμουν ἀνυπόμονος, πὼς δὲν ἔβλεπα τὴν ὥρα νὰ πετάξω ἔξω ἀπὸ τὰ χέρια της. Τὸν πατέρα 

μας τὸν ἔβλεπα πολὺ σπανίως. Ἦταν ὑπερήφανος, αὐστηρὸς ἄνθρωπος καὶ δὲν ὡμιλοῦσε 

πολὺ εἰς τὸ χαρέμι. Ἐμένα ποτὲ δὲν μ᾿ ἐπῆρεν εἰς τὴν ποδιάν του νὰ μὲ χαϊδεύση. Θαρρεῖς 

πὼς μ᾿ ἐσυχαινόνταν ὅταν μ᾿ ἔβλεπε μὲ μακρυὰ μαλλιὰ καὶ κοριτσίσια ροῦχα. Ποτὲ δὲν μ᾿ 

ἐχάρισε τίποτα, καὶ πάντοτε μὲ ὠνόμαζε μὲ ἐμπαιχτικὰ παρονόματα»140. 

 

 

 Κάτι το οποίο περιγράφεται έμμεσα, πολύ εύστοχα από το Βιζυηνό είναι ο 

χαρακτήρας των Τούρκων της εποχής τους. Στην προσπάθεια του να περιγράψει τις 

κοινωνικές συνθήκες που βιώνει ο Σελήμ και που δημιούργησαν την ταυτότητα του, 

σκιαγραφεί το τοπίο του τουρκικού έθνους. Σύμφωνα με το Βιζυηνό η Τουρκία είναι 

ένα έθνος που χαρακτηρίζεται από βαθιά περιφρόνηση προς τους αντιπάλους του 

ιδιαίτερα σε όσους δε συμπίπτουν τα θρησκευτικά και πολιτιστικά ιδεώδη. 

Κατακλύζεται από ένα πνεύμα τυφλού φανατισμού προς τα πιστεύω τους και 

συμμερίζονται τις απόψεις περί πεπρωμένου, αλλά και της ευσπλαχνία του Θεού 

προς το Ισλάμ. Τέλος επικρατεί η άποψη ότι όποιος είναι πραγματικά πιστός στο 

Ισλάμ, έχει υποχρέωση να υπηρετεί το Σουλτάνο σε περίπτωση πολέμου, ακόμα και 

να πεθάνει: 

 

«Ἐσκέφθην ὅμως πάλιν ἐν ἀκαρεῖ, ὅτι ὁ λαλῶν πρὸς ἐμὲ ἦτο Τοῦρκος. ἀνῆκε δηλαδὴ εἰς τὸ 

Ἔθνος ἐκεῖνο, τοῦ ὁποίου ἰδιαίτατον χαρακτηριστικὸν εἶναι ἡ βαθεῖα περιφρόνησις παντὸς 

ὅ, τί δὲν συμφωνεῖ πρὸς τὴν θρησκείαν καὶ τὰς παραδόσεις αὐτοῦ, ἡ μετὰ τυφλοῦ 

φανατισμοῦ προσήλωσις εἰς ἐκείνας πρὸς πάντων τὰς προλήψεις, ὧν ἀντικείμενον εἶναι ἡ 

θεραπεία τῆς ἐθνικῆς φιλαυτίας καὶ φιλοτιμίας, καὶ πρὸ πάντων ἡ μετὰ στωικῆς ἀπαθείας 

ἀποδοχὴ τῶν τῆς ψυχῆς περιπετειῶν ἔν τε τοῖς ἐθνικοῖς καὶ τοῖς ἰδιωτικοῖς πράγμασι»141. 

(…) 

«Ἂν εἶσαι λάτρης τοῦ Μωάμεθ τοῦ Προφήτου μας, τοῦ εἶπα, τράβα καὶ κόψε τὸ κεφάλι 

μου!»142 

(…) 

 

Ὁ Θεὸς ἐσήκωσε τὸ «μερχαμέτι» ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸν «ἰσλάμ»!»143 

                                                           
140 Ό.π., σελ. 214. 
141 Ό.π., σελ. 213. 
142 Ό.π., σελ 237. 
143 Ό.π., σελ. 243 
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Με αυτές τις μαρτυρίες που χρονολογούνται στα τέλη του 19ου αιώνα144, 

παρατηρούμε πόσο ίδια παραμένει μέχρι σήμερα η τουρκική κοινωνία, όσον αφορά 

τα πολιτικά και θρησκευτικά της πιστεύω. Ανατρέχοντας σε σύγχρονες τουρκικές 

ενέργειες, του αιώνα μας, όπως οι τρομοκρατικές ενέργειες των Τζιχάντ, που 

σκοτώνουν και θυσιάζονται στο όνομα του Αλάχ, προκύπτει μια κοινωνία που αν 

και πιστή στις ιδέες που τη συγκροτούν, διατηρεί ακόμα μια οπισθοδρομική 

κοινωνική κατάσταση αλλά και πολιτική, ως προς τη θέληση της για κατάκτηση και 

καταστροφή άλλων κρατών.  

 Τέλος όπως σχεδόν σε κάθε διήγημα του Βιζυηνού η παρουσία τουρκικών 

λέξεων είναι ιδιαίτερα εμφανής, παντρεύοντας τις  με το θρακιώτικο ιδίωμα και την 

καθαρεύουσα που χρησιμοποιεί μέσα στα έργα του. Οι λέξεις αυτές είναι:  

 

Ἀγά(ᾶ)ς, βάι, ζυγκιά, ἰνσαλλάχ, Καϊνάρτζα, καλπάκι, καφές, 
κηνιασμένος-η-ο, μιναρές, Μπέης, ντέρτι/α, Ροῦμ, σειρίτι-ον, 
Σελήμ, τενεκές, τζισβέδες, Τουρκία, Τοῦρκος, τσάι, φέσι-ον, 

χαΐρι, χαρέμι, ἄτι, ἀσκέρι, ἀφιόνι, ἄχτι, ἀμάν, ἀχοῦρι, βάι, ἰμάμης, γκιαούρης, 

Ἰνσαλλάχ, καρίζι, κισμέτ-ι, κονάκι, μεντέρι, μπαϊράκι, μπαϊράμι, μπαριακτάρης, μπέης, 
μπελᾶς, μπερμπατιά, παρᾶς, ποτούρι, σελαμλίκι, Σερασκέρης, Σουλτάνος, τακρίρι, 

τζαμεντάνια, τιπελίδικος-η-ο, τοζλούκι, τουμπελέκι, φέσι-ον, χανούμισσα, χασάνης, κεμέρι, 
κισμέτ-ι, ντοβλέτι, ντουφέκι, παρᾶς, ποτούρι, Σερασκέρης, Σουλτάνος, χαλάλι , Καλίφης, 

κισμέτ-ι, κονάκι, μεντέρι, μετερίζι, μικιάνι, μουφτῆς, μπέης-ἐφέντη, νικιάχι, παποῦτσι, ρακί, 
Σακήρμπαμπας, σελαμλίκι, Σελήμ, Σερασκέρης, σεριανίζω, σκεντζεύω, σουβαρῆς, 

Σουλτάνος, τόπακας, τουρκικός-ή-όν, τρουβᾶς, τσαπράζ - ντιβάνι, Τοῦρκος, τσιμποῦκι, 
τσιράκι, χάλι,χαμπάρι/χαμπέρι, χανούμ-Ἐφέντη, χανούμισσα, Χασάν-ης , Ἀλλάχ! Ἀλλάχ!, 

Γαζῆ Ὀσμάν πασσᾶς, Ἰσλάμ, κουρμπάνι, Μπαλκάνια, μπελᾶς, Μωάμεθ, ντοβλέτι, 
χαραμοφαγάς, ντουφέκι, Ὀσμάν-πασᾶς, πασσᾶς, Σελήμ, Σερασκέρης, Σουλτάνος, ταμποῦρι, 
τσαούσης, Τάταροι, Τζερκέζιδες, ἀφερήμ, γιακάς, ζεῦκι, κουμάρι, Μωάμεθ, Μωαμεθανός, 
Ντουνιά, πασσάς, Σελήμ, Τουρκία, Τοῦρκος, τουρκικός-ή-ό, τσάι, Βαλκάνι-α, Γιούσμπασι, 

ἐτζέλι, ἰσλάμ, μερχαμέτι, μουφτῆς, Μουχατζήριδες, ντοβλέτι, ὀθωμανικός-ή-ό, ρακί, 
σελαμλίκι, Σελήμ, Σερασκεράτο, Σουλτάνος, σουρμαλίζομαι, τζαμί-ον, Τοῦρκος, Τάταροι, 

Τζερκέζιδες, χαΐρι, ἀγᾶς, κισμέτ-ι, μερχαμέτι, Σελήμ, Σελήμ Ἀγᾶς, Τοῦρκος, Σελήμ, 
Σουλτάνος, Τοῦρκος, χανούμισσα, χαρέμι, Καλίφης, Ἀλλάχ! Ἀλλάχ!, ἰσλάμ, καφές, Σελήμ, 

ὀσμανλῆδες, Σουλτάνος, τεσκερές, Τοῦρκο145 
 
 
 

«Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως»  

 

Το διήγημα «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως» δε συμβολίζει απλά ένα 

μεμονωμένο γεγονός της ζωής του Βιζυηνού, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

αποτελεί το συνολικό σχήμα και το συναισθηματικό περίγραμμα της ζωή του 

                                                           
144 1895: χρονιά γραφής διηγήματος 
145 Δηµάση, Μ.,  «Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στα διηγήματα του Γεωργίου Βιζυηνού, η σημειωτική 
συμβολή του στην αφηγηματική πλοκή», σελ. 130-131. 
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ολόκληρης146. Αποτελεί το δεύτερο, χρονολογικά, από τα διηγήματα του, στο οποίο 

καθώς διαπραγματεύεται τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του αφηγητή και 

των άλλων προσώπων, προβάλλει το κοινωνικό και οικονομικό χάσμα των 

ανθρώπων, και την τάση για μετανάστευση. Ο παραλληλισμός με πρόσωπα και 

γεγονότα της μυθολογίας είναι αρκετά εμφανής στο διήγημα αυτό. Η έκδηλη 

απογοήτευση του Βιζυηνού, καθώς διαψεύδονται όλα όσα πίστευε για τις σχέσεις 

των ανθρώπων μας κάνει να θεωρήσουμε την κατάσταση σαν προσωπικό του 

βίωμα – μοναδικό ή επαναλαμβανόμενο147. 

Το βασικότερο λοιπόν ζήτημα που αναπτύσσεται στο διήγημα αυτό είναι το 

κοινωνικό χάσμα,  παρουσιάζοντας το αυτή τη φορά μεταξύ του αφηγητή και των 

άλλων κύριων προσώπων που παρουσιάζονται στο έργο (οικογένεια Μάσιγγας). Το 

χάσμα αυτό δεν παρουσιάζεται για πρώτη φορά μέσα από τη περιγραφή της 

Μάσιγγας και του πατέρα της, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αλλά μέσα από το 

όνομα του πλοίου που επιβαίνουν, ‘Rio Grande’. Το όνομα αυτό είναι επίσης το 

όνομα του ποταμού που χωρίζει τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. 

Δύο χώρες που ανήκουν στην ίδια Ήπειρο αλλά έχουν εντελώς διαφορετικό 

πολιτισμό, γλώσσα και κουλτούρα. Ο ποταμός είναι ο συνδετικός κρίκος των δύο 

χωρών. Αποτελεί το φυσικό σύνορο ανάμεσα στην αμερικάνική πολιτεία του Τέξας 

και στις μεξικανικές πολιτείες Τσιουάουα, Κοαουίλα, Νουέβο Λεόν και 

Ταμαουλίπας. Έτσι κι εδώ το πλοίο με την ίδια ονομασία γίνεται ο συνδετικός 

κρίκος δύο διαφορετικών πολιτισμών, του Ανατολίτη αφηγητή και του Δυτικού 

μεγάλου κροίσου και της κόρης του Μάσιγγας. Ο πατέρα της Μάσιγγας είναι ένας 

πάμπλουτος Έλληνας Μικρασιάτης, παντρεμένος με Αγγλίδα, που κατέχει υψηλό 

αξίωμα στην Αγγλική κυβέρνηση της Καλκούττας. Συνδέονται λοιπόν δύο 

πολιτισμοί, δύο γλώσσες148, δύο κοινωνίες.  

 Η προβολή όμως της Μάσιγγας δεν μπορεί να παραλειφθεί από την 

παρουσίαση της κοινωνικής διαφοράς μεταξύ της οικογένειας της και του αφηγητή. 

Κορίτσι με μόρφωση και παιδεία, όπως απαιτούσε το φύλο αλλά και η κοινωνική 

της τάξη. Γνώριζε τέσσερις γλώσσες, μουσική, ζωγραφική και χειροτεχνήματα. 

Όμως, σύμφωνα με την κρίση του πατέρα της, δεν ήταν αρκετά για ένα κορίτσι 

υψηλής κοινωνίας. Όφειλε να μάθει τους τρόπους που απαιτεί μια τέτοια κοινωνία, 

κι αυτό θα την έκανε να ξεχωρίζει από τους άλλους:  

  

«Ἡ κόρη εἶναι πλέον ἀνεπτυγμένη· ἔχει ὅλην τὴν μόρφωσιν καὶ τὴν παιδείαν, τὴν 
ἀπαιτουμένην διὰ τὸ φύλον, διὰ τὴν τάξιν της. Γνωρίζει τέσσαρας γλώσσας· γνωρίζει 

μουσικήν, ζωγραφικήν, χειροτεχνήματα· τί θέλετε ἀκόμη νὰ μάθῃ; 
 

− Νὰ μάθῃ τοὺς τρόπους τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας, ἀπήντησεν ὁ κ. Π., ὡς ἐὰν ἐλάλει ἡδέως μὲ 
τὸ ἄκρον τοῦ σιγάρου του. Τοὺς τρόπους τῶν βαρωνίδων καὶ τῶν κομησσῶν, εἰς τὴν τάξιν 

                                                           
146 Αθανασόπουλος, B., «Οι μύθοι της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού», σελ 328. 
147 Σαχίνης, Απ., «Παλαιότεροι Πεζογράφοι»,  σελ.168. 
148 Μ. Χρυσανθόπουλος, «Τα διάπλοκα διηγήματα: Μεταξύ ποιήσεως και μυθιστορίας» στο ‘Γεώργιος Βιζυηνός 
Μεταξύ φαντασίας και μνήμης’, σελ. 53. 
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τῶν ὁποίων θὰ εἰσέλθῃ. Εἰς τὴν τάξιν τῶν ὁποίων εἰσέρχεται ὡς μελλόνυμφος τοῦ κόμητος 
Plumpsiun»149. 

 

Επίδειξη της κοινωνικής τους θέσης και της οικονομικής ισχύος κάνει ο πατέρας της 

Μάσιγγας. Περιγράφει λεπτομερειακά και με αυταρέσκεια το παλάτι του:  

 

«το παλάτιον με τόν λαμπρότατον κῆπον του, τούς σταύλους, τούς ὑπηρέτας καί τάς 

ὑπηρετρίας του. Ἐκεῖ θὰ περάσωμεν μαζὶ τὰς ὡραιοτέρας ἡμέρας, τὰς ὡραιοτέρας ἡμέρας 

καὶ τὰς νύκτας». 

 

Ακόμα κι η στάση του φιλόξενου και ευπαθούς Ανατολίτη προς τη φύση έρχεται σε 

αντίθεση με αυτή του εκκεντρικού και μεγαλομανή Άγγλου, δείχνοντας για άλλη μια 

φορά την αντίθεση των δύο κοινωνικών τάξεων. Ο Βιζυηνός τοποθετεί τον αφηγητή 

να περιγράφει τη φύση σαν παράδεισο, έτσι που να μην υπάρχει τίποτα καλύτερο 

και πλούσιο από το μεγαλείο της. Αντίθετα ο πατέρας της Μάσσιγα βρίσκει τα 

πάντα μικρά κι ασήμαντα.  

 

«Ἡ φύσις τοῦ φιλοξένου Ἀνατολίτου μὲ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὴν πρασίνην χλόην, τὰ 

σκιερὰ δένδρα, τὰ σφριγῶντα φυτά, τὰ εὐώδη ἄνθη, τὸν κελαρυσμὸν τῶν ὑδάτων περὶ τὸ 

κισσοσκεπὲς 'κιόσκιόν' του, ἡ φύσις τοῦ εὐπαθοῦς Ἀνατολίτου, ὅστις ταξειδεύει σύρων 

ὄπισθεν αὑτοῦ καραβάνιον ὑπηρετῶν καὶ κιβωτίων, πεπληρωμένων πάντων ἐκ προϊόντων 

τῆς χώρας του, τὰ ὁποῖα δὲν ἐννοεῖ νὰ στερηθῇ μετατοπιζόμενος, ἀνεκατώθη μὲ τὴν φύσιν 

τοῦ φλεγματικοῦ, τοῦ ἐκκεντρικοῦ  Ἄγγλου, ὁ ὁποῖος δὲν ἠμπορεῖ νὰ σταθῇ ὅταν ταξειδεύῃ, 

ὁ ὁποῖος εὑρίσκει τὰ πάντα μικρά, οὐτιδανὰ καὶ ἀσήμαντα ἐκτὸς τῆς πατρίδος αὑτοῦ· διότι 

δὲν λαμβάνει τὸν κόπον νὰ σηκώσῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπὸ τοῦ ἄκρου τοῦ σιγάρου του, ὅπως 

ἴδῃ τὴν περὶ αὑτὸν φύσιν ἢ τέχνην, καὶ ὁ ὁποῖος, ἐν τῷ ἐγωισμῷ του, σᾶς προσκαλεῖ ἐξ 

Ἀθηνῶν νὰ τὸν ἐπισκεφθῆτε − ποῦ! Ἐν Καλκούττῃ; νὰ ταξειδεύσητε τρεῖς μῆνας διὰ νὰ 

περάσητε τρία λεπτὰ μαζί του. Ἔχετε καιρὸν πρὸς χάσιμον ἢ χρήματα πρὸς σπάσιμον; περὶ 

τούτου αὐτὸς οὐδὲ σκέπτεται. Ἐκεῖνος καρποῦται μυθῶδες ἐτήσιον εἰσόδημα· καὶ 'ὅταν δὲν 

εἶναι εἰς τὴν Καλκούτταν, ταξειδεύῃ'. Τὸ θεωρεῖ λοιπὸν φυσικὸν νὰ ἐξοδεύσῃ τις χιλίας 

λίρας, νὰ ὑποστῇ δύο μηνῶν ναυτίασιν, διὰ νὰ ὑπάγῃ νὰ σφίξῃ τὴν χεῖρα τοῦ Λόρδου. Καὶ 

θὰ τὸ θεωρήσῃ ἴσως προσβολήν του ἐὰν δὲν δεχθῆτε. Καὶ δεχθέντες, ἐὰν εὕρητε ὅτι ὁ 

Λόρδος ταξειδεύει εἰς τὸν βόρειον πόλον, καθ' ὃν χρόνον σεῖς κτυπᾶτε τὴν θύραν του ἐν 

Καλκούττῃ, βεβαιωθῆτε ὅτι εἶναι καλὸς νὰ θεωρήσῃ τὴν ἐπίσκεψίν σας ὡς ὀφειλομένην 

πάντοτε, ἐφ' ὅσον ἐκ τοῦ τρόπου, καθ' ὃν ἀφήσατε τὸ ἐπισκεπτήριόν σας, λείπει παραμικρά 

τις, ἄγνωστος ἡμῖν, ἀγγλικὴ διατύπωσις!»150 

 

Η ονομασία ‘Rio Grande’ αποτελεί ταυτόχρονα αναγραμματισμό της 

ονομασίας ‘Αργώ’. Η μυθολογική ‘Αργώ’ της αργοναυτικής εκστρατείας, θεωρήθηκε 

ως το γρηγορότερο και πιο στερεό σκάφος της εποχής της. Κατασκευασμένο από 

τον Άργο, ο οποίος αγνοώντας την εντολή του Πελία δημιούργησε ένα άψογο πλοίο 

                                                           
149 Βιζυηνός, Γ. «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ 56. 
150 Ό.π., σελ 42. 
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από άποψη στερεότητας. Την ίδια άποψη είχαν και για το πλοίο του μεγάλου 

κροίσου ‘Rio Grande’, το μεγαλύτερο πλοίο, που κανένας επιβάτης δε θα ένιωθε 

τους ανέμους και τις τρικυμίες που θα συναντούσαν στο ταξίδι, γεγονός το οποίο 

δεν επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τον αφηγητή.  

Σημαντική αναφορά γίνεται στην Αθήνα τoυ 19ου αιώνα. Ο Βιζυηνός, το 1873 

μεταβαίνει στην Αθήνα μαζί με τον προστάτη του, Γεώργιο Ζαρίφη, για να φοιτήσει 

στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου της Πλάκας. Έτσι γνωρίζει την κοινωνικές 

συνθήκες που επικρατούν στην πρωτεύουσα εκείνη την εποχή:  

 

«Σύ, πλήρωσον τὰς λαγήνους σου καὶ πέτα εἰς τὰς Ἀθήνας. Ἡ ἀπρονόητος δημαρχία δὲν 

ἐφρόντισεν ἀκόμη νὰ ὑδροδοτήσῃ ἐπαρκῶς τὴν πόλιν· οἱ ἀνόητοι κάτοικοι ρίπτουν τὰς 

ἀκαθαρσίας ἐπὶ τῶν ὁδῶν καὶ τῶν οἰκοπέδων· ἡ ἀκίνητος ἀτμοσφαῖρα ἐπληρώθη 

μιασμάτων καὶ κονιορτοῦ· μετ' ὀλίγον θὰ γεννηθῇ ὁ κοιλιακὸς τύφος, καὶ οἱ Ἀβδηρῖται τῶν 

Ἀθηνῶν θὰ αἰτιῶνται ἐμὲ καὶ τοὺς περὶ ἐμὲ διὰ θανάτους, ὡς αἴτιοί εἰσιν αὐτοὶ καὶ μόνοι. 

Πήγαινε! βρέξε καὶ ἀνάβαλε κἂν τὸ κακὸν χάριν τῆς ὑπολήψεώς μας! − Καὶ ἰδοὺ αἱ νεφέλαι 

ἔκυπτον πρὸς τὴν θάλασσαν, καὶ πληροῦσαι τοὺς ἀσκοὺς καὶ τὰς λαγήνους των, ἐφέροντο 

ἐπὶ τῶν πτερύγων ἀνέμων κατ' ἀντιθέτους διευθύνσεις, ἀποβαίνουσαι, καθ' ὅσον 

ἀπεμακρύνοντο, βαρύτεραι, κυανότεραι».151 

 

Η περιγραφή του ειδυλλιακού τοπίου της φύσης έρχεται σε αντίθεση με την 

κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα. Τοποθετεί λοιπόν τον αφηγητή να κατακρίνει 

τους Αθηναίους για την κατάντια της πόλης τους, που δεν φροντίζουν για την 

καθαριότητα της, μολύνοντας έτσι την ατμόσφαιρα. Ο κοιλιακός τύφος ίσως να 

είναι κυριολεκτικά η αρρώστια που προκαλείται από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, 

ίσως όμως και μεταφορικά να είναι χαρακτηρισμός προς του Αθηναίους. Ο όρος 

τύφος καθιερώθηκε αρχικά από τον Ιπποκράτη και στην αρχαία ελληνική σήμαινε 

αλαζονεία. Η αλαζονεία των πλούσιων Αθηναίων τους οδήγησε στην αμέλεια της 

δημαρχίας για την υδροδότηση και στη ρύπανση των δρόμων από τους κατοίκους. 

Χαρακτηρίζει ακόμα τους Αθηναίους ως Αβδηρίτες. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο 

αβδηριτισμός είναι συνώνυμο της ανικανότητας στη διαχείριση των δημοσίων 

πραγμάτων, της επιπολαιότητας και της αφέλειας. Μια άλλη εκδοχή, αναφέρει 

έμμεσα τη γενέτειρα του Θράκη, αφού η πόλη Άβδηρα, την οποία ίδρυσε ο Ηρακλής 

βρίσκεται στη Θράκη. Οι κάτοικοι σατιρίζονταν συνεχώς από τους υπόλοιπους 

Έλληνες γιατί για να διοχετεύσουν στην πόλη τους πόσιμο νερό, δεν φρόντισαν να 

βρουν αρκετό για όλους και μετά να το μεταφέρουν, αλλά κατασκεύασαν πρώτα 

μια κρήνη, ξοδεύοντας όλα τα χρήματα που είχαν μαζέψει για την ύδρευση της 

πόλης κι έτσι του έμεινε η κρήνη χωρίς νερό152.  

Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς μεταναστεύσεις των Ελλήνων 

στην Ευρώπη και στην Αμερική. Φυγάδες της οικονομικής και κοινωνικής 
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152 Τσιτσίγκος Σ. Κ., «Αβδηριτισμός», σελ.16-17. 
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εξαθλίωσης, της βίαιης στράτευσης, παρατηρούνται έντονα από το 1850 μέχρι το 

1920. Η αύξηση του πληθυσμού και οι ελάχιστοι διαθέσιμοι υλικοί πόροι γινόταν 

απειλή για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο. Η 

μετανάστευση λειτουργούσε ως η μόνη διαφυγή. Οι μετανάστες προέρχονταν 

κυρίως από τις αγροτικές περιοχές, πιεζόμενοι από την επιδείνωση των 

οικονομικών συνθηκών στις ορεινές περιοχές, πήραν το δρόμο προς τις γειτονικές 

βαλκανικές και μεσογειακές χώρες αλλά και τις υπερπόντιες. Στα τέλη του 19ου 

αιώνα σημαντικό μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνεται κυρίως προς τις μεσογειακές 

χώρες, αναζητώντας νέες πατρίδες και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Έμμεση 

αναφορά γίνεται στο διήγημα από τον αφηγητή. Βλέποντας τις αναρίθμητες 

αποσκευές της οικογένειας της Μάσιγγας, σκέφτεται ότι ίσως κάποιοι πράγματι να 

μεταναστεύουν:  

 

«− Ποῖος ὑπερπληθυσμός; 
 

− Νά! αὐτὴ ἡ μετοικεσία Βαβυλῶνος. Δὲν εἶδες τὰ ἀπειράριθμα κιβώτια ποὺ ἀναβιβάζουν; 
Σαράντα ἐμέτρησα εἰς τὸ κατάστρωμα καὶ πιστεύω νὰ εἶναι ἄλλα τόσα ἀκόμη εἰς τὴν 

'μαγούναν'. Ἐζήτησα νὰ μάθω τίνων εἶναι, ἀλλὰ φαίνεται, ὅτι δεν ἔφθασεν ἀκόμη «ἡ Σάρα 
καὶ ἡ μάρα καὶ ἡ κοκκίνη χουλιάρα'.»153 

 

 

«Το αμάρτημα της μητρός μου» 

Στο διήγημα «Το αμάρτημα της μητρός μου» ο συγγραφέας αντλεί το 

αφηγηματικό του υλικό από τις κοινωνίες της ελληνικής υπαίθρου. Παρατηρούνται 

αρκετά εθνογραφικά στοιχεία, τα οποία λειτουργούν ως σκηνικό μέσα στο οποίο 

στήνεται η δράση. Σκιαγραφείται το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο επιδρά στα δρώντα 

πρόσωπα. Βασικός στόχος του διηγήματος είναι να δείξει ότι ο άνθρωπος είναι 

έρμαιο της μοίρας που δεν μπορεί να βρει κάθαρση μετά την αμαρτία του. Ο 

Βιζυηνός προσπαθεί να δώσει μια αναπαράσταση της ζωής της εποχής χωρίς 

εξωραϊσμούς, με πλήρη αληθοφάνεια. Οι ήρωες του παρουσιάζονται ως τύποι ενός 

πολιτισμού, γι’ αυτό σχεδόν ποτέ δεν δίνει μια πιστή και συγκεκριμένη περιγραφή 

ενός ατόμου. Το έργο του Βιζυηνού τις περισσότερες φορές κατορθώνει να ξεφεύγει 

από τα στερεότυπα και τις αντιλήψεις της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Ιδιαίτερα 

οι γυναικείοι χαρακτήρες υπερβαίνουν, χωρίς όμως να καταργούν, το όριο του 

φύλου τους, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να έχουν περισσότερα ανδρικά 

χαρακτηριστικά και να ηγούνται της οικογένειας τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι 

η μητέρα στο διήγημα «Το αμάρτημα της μητρός μου», η οποία με  την αυταρχική 

της συμπεριφορά επιβάλλει στα ενήλικα αγόρια της να δεχθούν την υιοθετημένη 

αδερφή και να συμβάλουν όλοι οικονομικά στην ανατροφή της, της προικοδότηση 
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και το πάντρεμα της. Η πράξη της υιοθεσίας προβάλλει άνθρωπο με θάρρος και 

δυναμισμό που μπορεί να επιβληθεί στο κοινωνικό περιβάλλον που ζει:  

 

 

«Το υικόν σέβας ήτο πολύ, και η αυθεντία της μητρός μεγάλη, αλλ’ οι πτωχοί αδερφοί μου 
ήσαν τόσο απογοητευμένοι, ώστε δεν εδίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως εις την 

μητέραν των, ότι καλόν θα ήτο να παραιτηθή του σκοπού της. Αλλά την εύρον 
αμετάπειστον. Τότε εδήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειαν των, και τη ηρνήθησαν την 

διαχείρισιν του βαλάντιου των. Όλα εις μάτην» .154 
 

Η κοινωνική υπεροχή της μητέρας στο διήγημα μπορεί να δικαιολογηθεί από το 

γεγονός ότι ο σύζυγος της είχε πεθάνει και επιθυμούσε όσο τίποτα άλλο να 

αποκτήσει ένα κοριτσάκι. Έτσι κατορθώνει να ξεπεράσει το φόβο και την ντροπή της 

για την αποδοκιμασία του κοινωνικού συνόλου. Φαίνεται πως αυτός ο γυναικείος 

δυναμισμός και αυταρχισμός να είναι σαν παράδοση στην οικογένεια του 

πρωταγωνιστή αφού κι η γιαγιά Χρουσή είχε κατορθώσει να επιβάλλεται στον 

άνδρα της με τις φωνές της και να δίνει σε όλους διαταγές:  

 

«Η γιαγιά εγόγγυζεν, ως συνήθως, καλοθέτουσα  

τα σκεύη και μαλώνουσα εν τω μεταξύ προς τινα.  

Ω- εσκέφθην κατ’ εμαυτόν- ο καυμένος ο παππούς απέθανε και η γιαγιά, αφού δεν έχει 

πλέον με ποιόν να τα βάλη, μαλοκοπιέται με το γάτο της! Εγώ ώρμησα να χυθώ εις τάς 

αγκάλας της. Αλλ’ η γιαγιά, συνοφρυωθείσα αίφνης και παρατηρούσα προς εμέ, ως εάν 

αμφέβαλλε τώρα περί της ταυτοτητός μου.  

– Αμ’ από πού έρχεσαι μωρέ πολλακαμένε;  Μωρ’ τι στέκεις αυτού σαν κρεμασμένος; Ε; τι 

στέκεις αυτού; Πιάσε να φέρης λίγο νερό γρήγορα! Εγνώριζον ότι ουδείς ποτέ υπερέβη το 

κατώφλιον της γιαγιάς χωρίς να αγγαρευθή παρ’ αυτής εις τινα υπηρεσίαν. Αλλ’ η γιαγιά, 

μη συνηθισμένη εις τοιαύτας αναβολάς των προσταγών της:  

-Τι στέκεις έτσι μωρέ σαψάλη; Αχρημάτιστε, Πολλακαμενε. Η γλώσσα της γιαγιάς 

εξηκολούθησε τον σκοπόν αυτής». 

 

 Αν και τις περισσότερες φορές οι χαρακτήρες κι ιδιαίτερα οι γυναίκες 

ξεφεύγουν από τα στερεότυπα, στο διήγημα αυτό παρατηρούμε να ενστερνίζεται 

κάποιες απόψεις σχετικά με την εικόνα της ιδανικής γυναίκας της εποχής. Η 

περιγραφή αυτή γίνεται έμμεσα από τη σκέψη του μικρού αδερφού για το ιδανικό 

πρότυπο της θετής αδερφής. Ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι 

προικισμένες με παραδοσιακές, ηθικές ιδιότητες όπως είναι η ευσέβεια, η αρετή, η 

ταπεινοφροσύνη αλλά κι εξωτερικές αρετές: 

 

«Αλλά την αδερφήν ταύτην την εφανταζόμην ωραίαν και συμπαθητικήν,  
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ανεπτυγμένην και έξυπνον, με γράμματα, με χειροτεχνήματα με όλας εν γένει τας αρετάς, 

όσας είχον αι κόραι των χωρών, όπου έζων μέχρι τότε.  

Και αντί τούτων όλων τι εύρον; Ακριβώς το αντίθετον.  

Η θετή μου αδερφή ήτον ακόμη μικρά, καχεκτική,  

κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος, και προ πάντων δύσνους τόσον δύσνους,  

ώστε ευθύς εξ αρχής μ’ ενέπνευσεν αντιπάθειαν».155 

 

Στο απόσπασμα αυτό ο Βιζυηνός παρουσιάζει τις επικρατούσες αντιλήψεις της 

εποχής σχετικά με την ομορφιά και τα χαρίσματα που θα ήταν ιδανικό να διαθέτει 

μια γυναίκα. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα διέθετε η θετή αδερφή, έτσι 

προϊδεάζει αρνητικά τους άνδρες προς το πρόσωπο μιας τέτοιας γυναίκας. 

Οτιδήποτε διαφορετικό για τις, σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα, είναι λογικό να 

προκαλεί αποστροφή και αντιπάθεια.  

 Ένα άλλο στοιχείο, χαρακτηριστικό της εποχής που θίγεται στο διήγημα είναι 

το έθιμο της υιοθεσίας. Τα υιοθετημένα παιδιά αποκαλούνταν ψυχοπαίδια. 

Αποκαλούνταν έτσι λόγω της πρόθεσης των θετών γονιών να κάνουν μια τέτοια 

πράξη για το καλό της ψυχής τους. Τέτοια παιδιά προέρχονται κυρίως από φτωχές ή 

πολύτεκνες οικογένειες, ώστε να μη φύγει η περιούσια σε ξένα χέρια, από μη 

συγγενείς φτωχούς και πολύτεκνους, που αδυνατούσαν να τη συντηρήσουν. Ήταν 

συνήθως από μακρινά χωριά, ιδιαίτερα όταν δεν ήθελαν να γίνει γνωστή η 

προέλευση και η ταυτότητα του παιδιού. Παιδιά ορφανά, άγαμων μητέρων ή 

μοιχών ήταν πιο πιθανόν να υιοθετηθούν. Οι θετοί γονείς έπρεπε να μεγαλώνουν 

τα παιδιά τους στα πλαίσια της παραδοσιακής κοινωνίας με όλες τις φροντίδες και 

τις αγωνίες που θα είχαν οι πραγματικοί γονείς. Ο τρόπος υιοθεσίας ήταν 

διαφορετικός σε κάθε περιοχή156. Στο διήγημα ο Βιζυηνός παρουσιάζει τη 

τελετουργία της υιοθεσίας με τον τρόπο που πραγματοποιείτο στη Θράκη, μέσω της 

εκκλησίας. Στη θέση όμως του πατέρα τοποθετεί τη μητέρα ως αρχηγού της 

οικογένειας υιοθετώντας δύο φορές δύο κορίτσια, το πρώτο γιατί δεν μπορούσαν 

να το συντηρήσουν οι γονείς του και το δεύτερο γιατί είχε πεθάνει η μητέρα του: 

 

«Η μήτηρ μου εφόρεσε διά πρώτην φοράν τα γιορτερά της και μας ωδήγησεν 
εις την εκκλησίαν καθαρούς και κτενισμένους, ως εάν επρόκειτο ναμεταλάβωμεν. 
Μετά το τέλος της λειτουργίας, εστάθημεν όλοι προ της εικόνος του Χριστού, και 

αυτού, εν μέσω του περιεστώτος λαού, 
ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτηρ 
μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, 

αφού πρώτον υπεσχέθη εις επήκοον πάντων, 
ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό, 

ως εάν ήτο σαρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ τωνοστών της».157 

                                                           
155 Βιζυηνός, Γ. «Διηγήματα Α΄», Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1988, «Το αμάρτημα της μητρός μου». 
156Μηλίγκου-Μαρκαντώνη,Μ., «Η θέση της γυναίκας ως συζύγου και κόρης στην ελληνική παραδοσιακή 
οικογένεια μέχρι το 1940 (αποκλίσεις και παρεκτροπές από τα «νόμιμα»)»,Νσελ.301-305. 
157Βιζυηνός, Γ. σελ. 14-15 
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Η πράξη της υιοθεσίας της συγκεκριμένης μητέρα συνδέεται και με μια άλλη 

αντίληψη της εποχής, θρησκευτικής. Η μητέρα είχε διαπράξει στο παρελθόν μια 

μεγάλη αμαρτία, σε κατάσταση μέθης πλάκωσε το παιδί της ενώ κοιμόταν και το 

σκότωσε. Έτσι μέσα από την υιοθεσία είναι σαν να ζητά λύτρωση για την αμαρτία 

που διέπραξε: 

 

«― Ε! τι να γείνη! Κ’ εγώ το ήθελα καλλίτερο,  
μα – η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκεν 

ακόμη. Και το έκαμεν ο Θεός τέτοιο, διά να δοκιμάση 
 την υπομονή μου, και να με σχωρέση. 

Ευχαριστώ σε, Κύριε!»158 

 

Η απλή αυτή μητέρα, κλεισμένη μέσα στα στενά όρια της επαρχία θεώρησε ότι ο 

Θεός την τιμώρησε για την πράξη της με το θάνατο της πρώτης κόρης που 

υιοθέτησε:  

«– Πάρε μου όποιο θέλεις, έλεγε, και άφησέ μου το κορίτσι.  
Το βλέπω πως είναι για να γένη. Ενθυμήθηκες την αμαρτίαν μου  

και εβάλθηκες να μου πάρης το παιδί, για να με τιμωρήσης. 
Ευχαριστώ σε, Κύριε!»159 

 

κι έπειτα με το να υιοθετήσει μια δεύτερη, η οποία, ως προς το χαρακτήρα, δεν 

αποτελούσε ιδανικό πρότυπο αδερφής και κατ’ επέκταση γυναίκας της εποχής:  

 

«Ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν εστάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που μ’ έδωκε! 
Και εντρεπόμουνα τον κόσμο, και εφοβούμην τον πατέρα σου. Γιατί κ’ εκείνος όλο τον 
πρώτο χρόνο έκαμνε τάχα τον αλύπητο και μ’ επαρηγορούσε, για να με δώση θάρρος. 

Ύστερα όμως άρχησε να γίνεται σιγανός και συλλογισμένος». 

 

Έτσι στο τέλος ο Βιζυηνός κλείνει το διήγημα με το μοναδικό τρόπο, σύμφωνα με τη 

θρησκεία, λύτρωσης των αμαρτιών, την εξομολόγηση:  

 

«Ούτω λοιπόν ωδήγησα μετ’ ολίγον την μητέρα μου 
εις το Πατριαρχείον διά να εξομολογηθή εις την Παναγιότητά του. 

Η εξομολόγησις διήρκεσε πολλήν ώραν και εκ των νευμάτων και εκ των ρημάτων του 
Πατριάρχου εννόησα, ότι εχρειάσθη να διαθέση όλην την δύναμιν της απλής και ευλήπτου 

ρητορικής του, όπως επιφέρη το ποθητόν αποτέλεσμα».160 
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Μέσα από την εξομολόγηση ο σκοτισμένος νους από τις αμαρτίες, βλέπει πια 

καθαρά, όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην ψυχή βγαίνουν προς τα έξω και οδηγεί 

στην κάθαρση/ συγχώρεση161. Αυτή η αντίληψη φαίνεται να υπήρχε από εκείνη την 

εποχή κα να διατηρείται μέχρι σήμερα μέσα από τη θρησκευτική παράδοση.  

 Το διήγημα αυτό του Βιζυηνού είναι γεμάτο από θρησκευτικές λαϊκές 

αντιλήψεις οι οποίες συμμετέχουν λειτουργικά στο αφήγημα. Αρχικά 

παρουσιάζονται οι λαϊκές αντιλήψεις για τις ανίατες ασθένειες. Πίστευαν ότι κάθε 

είδους αρρώστια που ήταν φυσική γιατρευόταν μέσω της ιατρικής δύναμης αν 

όμως περνούσε αρκετός καιρός τότε αποδιδόταν σε υπερφυσικά αίτια, και 

χαρακτηριζόταν ως «εξωτική» έτσι με υπερφυσικές δυνάμεις θα μπορούσε να 

θεραπευτεί, όπως βότανα, μαγικά φίλτρα που φτιάχνονταν από μάγισσες. Σε μια 

τέτοια περίπτωση η θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με τη δεισιδαιμονία: 

 

«Πάσα νόσος, άγνωστος εις τον λαόν, διά να θεωρηθή ως φυσικόν πάθος, πρέπει, ή να 
υποχωρήση εις τας στοιχειώδεις ιατρικάς του τόπου γνώσεις,  

ή να επιφέρη εντός ολίγου τον θάνατον. 
 Ευθύς ως παραταθή και χρονίση, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας,  

και χαρακτηρίζεται ως εξωτικόν»162. 
 

«Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβασθή με την δεισιδαιμονίαν. 
Πλησίον εις τον σταυρόν, επί του στήθους της Αννιώς, εκρέμασεν εν χαμαγλί, 

με μυστηριώδεις αραβικάς λέξεις.Τα αγιάσματα διεδέχθησαν αι γοητείαι, και μετά 
τα ευχολόγια των ιερέων ήλθον τα σαλαβάτια των μαγισσών»163. 

 

Οι επιδημίες, για πολλούς αιώνες, αποτελούσαν κυρίαρχες ασθένειες μέσα σε μα 

κοινωνία και συνήθως είχαν έπαιζαν σημαντικό ρόλο στις κοινωνικές αντιλήψεις, 

αντιπροσώπευαν για όλους σχεδόν το απόλυτο κακό. Μια επιδημία μπορούσε να 

αλλάξει την όψη μιας επαρχίας ή μιας χώρας εξαιτίας των ξαφνικών θανάτων, 

προκαλώντας με αυτό τον τρόπο σοβαρά δημογραφικά προβλήματα. Κυριότερες 

επιδημίες στον ελληνικό χώρος την εποχή που εξετάζουμε ήταν η χολέρα, η οποία 

εμφανίστηκε αρχικά στον Πειραιά το 1853-54 και μέχρι το 1912-13 με τους 

βαλκανικούς πολέμους εξαπλώθηκε απειλητικά μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη. 

Το 19ο αιώνα εμφανίζονται επίσης η ελονοσία (μαλάρια) και η φυματίωση. Οι 

επιδημίες εκτός από το κακό που έφεραν άλλαξαν και το ρου της ανθρώπινης 

ιστορίας, καθώς κράτη, αυτοκρατορίες εξασθένησαν και τελικά χάθηκαν. Οι 

αντιλήψεις των ανθρώπων άλλαξαν και δόθηκε ευκαιρία στην ιατρική επιστήμη να 

εξελιχθεί. Οι άνθρωποι όμως, κι ιδιαίτερα της επαρχίας, δε γνώριζαν τότε από πού 

προέρχονται αυτές οι ασθένειες, ούτε και πώς να τις θεραπεύσουν. Γι’ αυτό 

κατέφευγαν πολλές φορές σε μαγικού είδους ιάσεις είτε στην εκκλησία, περνώντας 

εκεί πολλά ημερονύκτια μέχρι να θεραπευθούν, μέσω της προσευχής. Τις 

                                                           
161  «Ο γέροντας Παϊσιος για τη δύναμη της εξομολογήσεως», στο:’Γέροντος Παϊσίου Λόγοι’, Τόμος Γ΄. 
162 Βιζυηνός, Γ., «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ. 5. 
163 Βιζυηνός, Γ., «Νεοελληνικά Διηγήματα», σελ. 5. 
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περισσότερες φορές δε γιατρεύονταν αφού τέτοιου είδους μέθοδοι, επιστημονικά, 

δε σώζουν κανένα, όμως μέσω της προσευχής θεωρούσαν ότι έσωζαν την ψυχή 

τους. Μια τέτοια μέθοδος παρουσιάζεται στο διήγημα του Βιζυηνού:  

 

«Έπρεπε λοιπόν να μείνη σαράντα ημερονύκτια εντός της εκκλησίας, προ του αγίου 
βήματος, ενώπιον της Μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους 

οικτιρμούς αυτών, ίνα σωθή από το σατανικόν πάθος, το οποίον εμφωλεύσαν ήλεθε τόσον 
αμειλίκτως το τρυφερόν της ζωής αυτής δένδρον. 

Σαράντα ημερονύκτια. Διότι μέχρι τοσούτου ειμπορεί να αντισταθή η τρομερά 
ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρατον πόλεμον  

μεταξύ αυτών και της θείας χάριτος. 
Μετά την διορίαν ταύτην το κακόν ηττάται και υποχωρεί κατησχυμένον. Και δεν λείπουσι 

διηγήσεις, καθ’ ας οι πάσχοντες αισθάνονται εν τω οργανισμώ των τους τρομερούς 
σφαδασμούς της τελευταίας μάχης, και βλέπουσι τον εχθρόν αυτών φεύγοντα εν παραδόξω 

σχήματι, προ πάντων, καθ’ ην στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια,  
ή εκφωνείται το «Μετά φόβου».164 

 

«Ευτυχείς αυτοί, εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις ν’ ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του 

αγώνος.Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εν αυτοίς τελουμένου θαύματος. 

Αλλά δεν μετανοούσι διά τούτο.  

Διότι αν χάνουν την ζωήν, τουλάχιστον κερδαίνουν το πολυτιμότερον.  

Σώζουν την ψυχήν των». 

 

           Δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις, όπως μας παρουσιάζει ο Βιζυηνός, δε 

φαίνεται να εκλείπουν από το τοπίο της Θράκης, όπως ότι ο μαύρος γάτος πίστευαν 

ότι είναι ένα είδος μεταμόρφωσης του διαβόλου:  

 

«Εδιασκέλισε μαύρον γάτον, ο οποίος ήτο κυρίως ο έξω από εδώ μεταμορφωμένος»165. 

 

          Τέλος, γίνεται αναφορά στους μορφωμένους της εποχής. Λίγοι είχαν τη 

δυνατότητα να φύγουν από την επαρχία ή γενικά τη χώρα τους και να σπουδάσουν 

σε μεγαλουπόλεις, να ταξιδέψουν να γνωρίσουν νέους κόσμους και πολιτισμούς. 

Υπήρχε από τότε η άποψη «Άνθρωπος αγράμματος, ξύλον απελέκητον»166. Οι 

άνθρωποι του χωριού πίστευαν ότι οι μορφωμένοι είναι παντογνώστες και τους 

σέβονταν σαν κάτι ιερό:  

 

«– Κάποθεν ήλθε ξένος τις, παράδοξος το εξωτερικόν, ή φημιζόμενος διά τας γνώσεις του, – 
δεν εδίσταζε να επικαλεσθή την αντίληψίν του: 

Οι διαβασμένοι, κατά τους λαούς, είναι παντογνώσται»167. 

 

 

                                                           
164 Ό.π., σελ. 6. 
165 Ό.π., σελ 5. 
166 Ό.π., σελ 14. 
167 Ό.π., σελ 4. 
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Η ξενιτιά, άρα η μόρφωση, θα τους πρόσφερε πλούτη «για να κάνει παράδες»168. Αν 

κάποιοι τύχαιναν να έχουν αδερφή έπρεπε να επιστρέψουν στον τόπο τους για την 

παντρέψουν και να την προικίσουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168 Ό.π., σελ. 16. 
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5.2   Διηγήματα Α.Π. Τσέχωφ 
 

 «Ο παροξυσμός» 
 

Ο Τσέχωφ σε κάθε του διήγημα παρουσιάζει μια διαφορετική πτυχή της 

κοινωνίας στην οποία ζει, διαφορετική περίσταση και διαφορετική αντιμετώπιση 

των πρωταγωνιστών απέναντι στην πραγματικότητα που ζούνε. Αντλούμε, λοιπόν, 

κάθε φορά διαφορετικές κοινωνικές κι εθνογραφικές μαρτυρίες της Ρωσίας του 

19ου αιώνα. Στο διήγημα «Παροξυσμός» περιστρέφεται γύρω από μια άσχημη 

πλευρά της ρωσικής πραγματικότητας, αυτή της πορνείας, η οποία όπως φαίνεται, 

συγκρούεται με τη θρησκεία. Καθόλου τυχαία, ο Τσέχωφ τοποθετεί ως 

πρωταγωνιστή του, σε κάθε διήγημα, ένα πρόσωπο που διαφέρει από το σύνολο. 

Δε συμμερίζεται τις κοινές απόψεις, έχει τις δικές του ιδεολογίες. Εκπροσωπεί 

δηλαδή το ‘έτερο’. Μέσω αυτής της προβολής, ο Τσέχωφ, ζωγραφίζει την ταυτότητα 

της κοινωνίας.  Σ’ αυτό το διήγημα, παρουσιάζει, συμβολικά, ένα φοιτητή νομικής, ο 

οποίος θεωρεί ότι θα αποδώσει δικαιοσύνη στην κοινωνία που ζουν. Διαφέρει από 

τους άλλους συνομήλικους του, που επιθυμούν να επισκέπτονται πορνεία και να 

εκμεταλλεύονται γυναίκες. Η πορνεία, στη Ρωσία, όχι μόνο βρισκόταν σε μεγάλη 

άνθηση κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αλλά είχε σημαντική επίδραση σε 

κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής. Οι Αρχές μετά βίας ανέχονταν το φαινόμενο της 

πορνείας ως ένα αναγκαίο κακό και με κάθε ευκαιρία επέβαλλαν αυστηρούς 

περιορισμούς. Παρ’ όλα αυτά η πορνεία εξελίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 

19ου αιώνα βγαίνοντας από τον κλειστό χώρο τους, και πολλές φορές μια τίμια 

γυναίκα δεν ξεχώριζε εύκολα από μια που εκπορνευόταν. Μπήκε στα θέατρα, στην 

όπερα, σε καλλιτεχνικά έργα και γενικά στην πολιτιστική ζωή. Η άνοδος της 

κοινωνικής τους βαθμίδας αποτέλεσε πρότυπο για πολλές νεαρές ηθοποιούς και 

χορεύτριες και ταυτόχρονα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της ανώτερης τάξης, η 

οποία επέτρεψε να επηρεαστεί το προσωπικό της στυλ στη μόδα169. Μέσα από τις 

σκέψεις του πρωταγωνιστή, Βασίλιεφ, μαθαίνουμε για τις αντιλήψεις που είχαν για 

τις πόρνες, εκείνη την εποχή στη Ρωσία:  

 

«Ο Βασίλιεφ τις αμαρτωλές γυναίκες τις γνώριζε μόνο εξ ακοής, από τα βιβλία, σε σπίτι δεν 

είχε πάει ούτε μια φορά στη ζωή του. Ήξερε ότι υπάρχουν τέτοιες ανήθικες γυναίκες, που 

κάτω από την πίεση μοιραίων περιστάσεων – περιβάλλον, κακή ανατροφή, ανάγκες και τα 

παρόμοια – αναγκάζονται να πουλούν για χρήματα την τιμή τους. Δε γνωρίζουν τον αγνό 

έρωτα, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν δικαίωμα να δικαιοπραγούν. Οι μητέρες και οι αδελφές 

τις κλαίνε σαν πεθαμένες, η επιστήμη τις αντιμετωπίζει με περιφρόνηση σαν κάτι ανήθικομ 

οι άντρες του μιλούν με το « εσύ»170.  

 

                                                           
169 Παρίδης, Χ., άρθρο: «Η πορνεία όπως την κατέγραψαν οι καλλιτέχνες του 19ου αιώνα σε μια μεγαλειώδη 
έκθεση». 
170 Τσέχωφ, Α.Π., «Επιλογή από το έργο του», σελ. 69. 
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Ο πρωταγωνιστής μέσα από το φόβο να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση μας 

περιγράφει τη γενική εικόνα ενός τέτοιου χώρου:  

«(…) θα χτυπήσουν την πόρτα ενός σπιτιού, με ποιο τρόπο θα μπουν κρυφά στους 

σκοτεινούς διαδρόμους και στα σκοτεινά δωμάτια ψάχνοντας τις γυναίκες, πως αυτός, 

επωφελούμενος από το σκοτάδι, θ’ ανάψει ένα σπίρτο, και ξαφνικά θα γίνει φως και θα 

αντικρίσει ένα βασανισμένο πρόσωπο και ένα ένοχο χαμόγελο»171. 

 

Θεωρούσε τραγικό να αγοράζουν ένα ζωντανό άνθρωπο με ένα ρούβλι, απλά και 

μόνο για να ικανοποιηθεί ένας «κανονικός άνθρωπος»172. 

Θέλοντας να τις  λυτρώσει από αυτή την κόλαση που ζούσαν, καταφεύγει 

τστη θρησκεία και τις δικαιολογεί μέσω αυτής. Η αυστηρή κοινωνία των Ρώσων, δε 

«συγχωρούσε» τέτοιες γυναίκες, αλλά ως βαθιά θρησκευόμενη, πίστευαν ότι 

μπροστά στο Θεό κανένας άνθρωπος δεν είναι κατώτερος, πόσο μάλλον τέτοιες 

γυναίκες, που τις πλείστες φορές, η ανάγκη τις οδηγεί σε τέτοιου είδους ζωή. Φέρει 

ως παράδειγμα την Μαρία την Αιγυπτία που ακολουθούσε παρόμοιο τρόπο ζωής 

αλλά μέσα από την μετάνοια έγινε Αγία:  

 

«Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία δε συγχωρεί στους ανθρώπους το παρελθόν, όμως για το Θεό 

η Μαρία η Αιγυπτία δε θεωρείται κατώτερη από τους άλλους αγίους»173.  

 

Αναρωτιέται τι πρέπει να γίνει για βρουν σωτηρία αυτές οι αμαρτωλές γυναίκες. 

Καταλήγει ότι μονάχα μέσω της θρησκείας υπάρχει σωτηρία από αυτό τον κόσμο. Ο 

Βασίλιεφ αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον, 

χωρίς αμαρτίες, χωρίς σκληρούς ανθρώπους, αλλά ανθρώπους με όμορφη ψυχή και 

συνείδηση:  

 

«Τώρα πια τίθεται το πρόβλημα διαφορετικά: Τι πρέπει να γίνει για να πάψουν να 

χρειάζονται οι αμαρτωλές γυναίκες; Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι άντρες που τις αγοράζουν 

και τις ‘σκοτώνουν’ να συναισθανθούν σ’ όλη την έκταση την ανηθικότητα του 

δουλοκτητικού τους ρόλου και να νιώσουν φρίκη. Πρέπει να σώσουμε τους άντρες. 

Με την επιστήμη και τις τέχνες, είναι φανερό, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, σκεφτόταν ο 

Βασίλιεφ. Εδώ υπάρχει μια μοναδική διέξοδος, η αποστολική»174.   

 

Το κλάμα, είναι αυτό που θα ξυπνήσει ακόμα περισσότερο τη συνείδηση του 

Βαίλιεφ, και τη συνείδηση όλων εκείνων που χρησιμοποιούν τις γυναίκες, σα 

σκλάβες. Ακούγοντας κλάμα με αληθινούς λυγμούς, να έρχονται από ένα δωμάτιο 

καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε τέτοια σπίτι ζουν πραγματικοί άνθρωποι κι όχι 

ζώα. Άνθρωποι που προσβάλλονται, υποφέρουν, κλαίνε και ζητάνε λύτρωση από 

την κόλαση που ζούνε:  

                                                           
171 Ό.π., σελ. 71. 
172 Ό.π., σελ. 74. 
173 Ό.π., σελ. 69. 
174 Ό.π., σελ. 86. 
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«Και τότε κατάλαβε ότι πραγματικά εδώ ζουν άνθρωποι, αληθινοί άνθρωποι, οι οποίοι, 

όπως παντού, προσβάλλονται, υποφέρουν, κλαίνε, ζητούνε βοήθεια…»175. 

 

Ταυτίζει τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις γυναίκες με τους δουλοκτήτες, 

με τους βιαστές και τους φονιάδες της Συρίας, του Καϊρου, κοινωνίες που δεν 

ταυτίζονται με την, θεωρητικά, υψηλή κοινωνία της Ρωσίας. Αυτά αποτελούσαν 

πραγματικά γεγονότα που τα μάθαινουν μέσα από περιοδικά (Νίβα: εβδομαδιαίο 

περιοδικό που εκδιδόταν στην Πετρούπολη από το 1870 μέχρι το 1918): 

 

«Ένα από τα δύο συμβαίνει: Ή νομίζουμε ότι η πορνεία είναι κακό κι είμαστε εμείς που 

υπερβάλλουμε, ή, βέβαια, εάν η πορνεία πραγματικά είναι τόσο κακό, όπως είναι γενικά 

παραδεκτό, τότε οι αγαπητοί μου φίλοι που δε διαφέρουν σε τίποτα από τους δουλοκτήτες, 

τους βιαστές και τους φονιάδες, όπως εκείνοι οι κάτοικοι της Συρίας και του Καϊρου, που 

περιγράφονται στο Νίβα»176. 

 

Όπως αναφέραμε η πορνεία στα τέλη της δεκαετίας του 19ου αιώνα 

βρισκόταν σε άνθιση, έτσι είχε το δικό της χαρακτήρα, το δικό της γούστο, 

στερεότυπο για τα πορνεία. Τα έπιπλα, τα ρούχα που φορούσαν αν και κακόγουστα 

αποτελούσαν ένα στυλ εκείνης της περιόδου που αντιπροσώπευαν μια τέτοια 

κατάσταση:  

 

«Εξετάζοντας τα έπιπλα και τα κοστούμια, ο Βασίλιεφ καταλάβαινε ήδη ότι αυτό δεν ήταν 

έλλειψη γούστου, αλλά κάτι που μπορείς να το ονομάσεις γούστο και , ακόμη, στυλ της 

παρόδου Σ-β, που δε συναντάς σε κανένα άλλο μέρος, κάτι μονοκόμματο στη δυσμορφία 

του, αλλά καθόλου τυχαίο, που καλλιεργήθηκε με τον καιρό»177. 

 

Μέσα από την περιγραφή της συμπεριφοράς των ανδρών απέναντι σε αυτές 

τις γυναίκες, μας δίνονται έμμεσα στοιχεία για την κατάληξη τέτοιων γυναικών, 

διαιρώντας τις σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη ήταν αυτές που αφού 

εξαγοράζονταν από το καταγώγιο, τους νοίκιαζαν δωμάτιο, τους αγόραζαν 

ραπτομηχανή και γινόταν ράφτρα κι έπειτα ιδιωτική μετρέσα. Και τελικά 

εγκαταλείπονταν στα χέρια κάποιου άλλου. Στη δεύτερη είχαν ανάλογη κατάληξη, 

μόνο που αυτή τη φορά τις παρότρυναν να διαβάζουν βιβλία. Όταν αυτές οι 

γυναίκες άρχιζαν να πλήττουν, δέχονταν κρυφά και ιεροκήρυκες άνδρες. Στην 

τελευταία κατηγορία προχωρούσαν και σε γάμο, αφού η νέα ζωή της συζύγου, της 

μητέρας και της νοικοκυράς τις έκανε να αλλάζουν κοσμοθεωρία. Έτσι ο καλύτερος 

τρόπος να σωθεί η γυναίκα από την πορνεία θεωρήθηκε ο γάμος. Για να γίνει όμως 

κάτι τέτοιο έπρεπε ο άνδρας να μη νιώθει κανένα μίσος, ούτε να νιώθει αηδία για 

το παρελθόν της γυναίκας.  

                                                           
175 Ό.π., σελ 80. 
176 Ό.π., σελ 83. 
177 Ό.π., σελ, 75. 
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 «Η Παπριγκούνια» 

 Στο διήγημα «Η Παπριγκούνια», παρουσιάζεται μια άλλη πτυχή της ρωσικής 

κοινωνίας, η υψηλή τάξη. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από ένα ζευγάρι, όπου ο 

άνδρας δεν ανήκει σε αυτή την υψηλή κοινωνία της χλιδής και των βεγγέρων, 

πράγμα το οποίο προβλημάτιζε τη γυναίκα του, προβάλλοντας έτσι την αντίθεση με 

τους υπόλοιπους χαρακτήρες, και σκιαγραφεί το χαρακτήρα αυτή της κοινωνικής 

τάξης: 

 

«-Κοιτάχτε τον, δε σας φαίνεται ότι έχει κάτι, είπε στους φίλους της, δείχνοντας το σύζυγο 

της, σα να ήθελε να εξηγήσει για ποιο λόγο παντρεύτηκε έναν απλό, πολύ συνηθισμένο και 

καθόλου αξιοπρόσεχτο άνθρωπο.  

Ο άντρας της, ο Οσίπ Στεπάνιτς Ντίμοφ, ήταν γιατρός κι είχε βαθμό συμβούλου 

ένατης τάξης . Υπηρετούσε σε δύο νοσοκομεία, στο ένα σαν έκτακτος εσωτερικός γιατρός, 

ενώ στο άλλο έκανε νεκροψίες»178. 

 

Χαρακτηριστικό της πλούσιας ρωσικής κοινωνίας ήταν η διοργάνωση βεγγέρων σε 

σπίτια, δηλαδή βραδινές συγκεντρώσεις, που κρατούσαν μέχρι αργά και λάμβαναν 

μορφή μικρής γιορτής, όπου προσφέρονταν διάφορα εδέσματα και ποτά. Σύμφωνα 

με το διήγημα του Τσέχωφ, σ’ αυτές τις διοργανώσεις διασκέδαζαν  με διάφορες 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως εκθέματα έργων τέχνης, συναυλίες. Τέτοιου είδους 

διοργανώσεις είχαν ξεκινήσει στη Ρωσία από το 18ο αιώνα, αρχικά στους 

καλλιτεχνικούς κύκλους κι έπειτα επεκτάθηκε σ’ όλη την ‘καλή’ κοινωνία. 

 

«Κάθε Τετάρτη στο σπίτι της διοργάνωνε βεγγέρες. Σ’ αυτές τις βεγγέρες η οικοδέσποινα κι 

οι ξένοι δεν έπαιζαν χαρτιά ούτε χόρευαν, αλλά διασκέδαζαν  

με διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις179.   

 

Τα σαλόνια όπου διοργανώνονταν οι βεγγέρες έπρεπε να είχαν ένα συγκεκριμένο 

ρωσικό στυλ, που τα ξεχώριζε από τα συνηθισμένα. Ο τοίχος έπρεπε να είναι 

διακοσμημένος με έργα τέχνης, ως προβολή μιας κουλτούρας. Τις περισσότερες 

φορές το πιάνο ήταν απαραίτητο, διακοσμητικό τις περισσότερες φορές, έπιπλο 

τέτοιων σαλονιών:  

 

«Στην τραπεζαρία κρέμασε στους τοίχους λαϊκές χρωμολιθογραφίες, πλεχτά τσαρούχια και 

δρεπάνια, έστησε στη γωνιά ένα ρόπαλο κι ένα δίκρανο, κι έτσι έφτιαξε μια τραπεζαρία 

ρωσικού στυλ»180. 

                                                           
178Ό.π., σελ. 95. 
179 Ό.π., σελ 99. 
180 Ό.π., σελ. 97. 
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Μέσα από την περιγραφή των χαρακτήρων που παρευρίσκονταν στις βεγγέρες,  

παρουσιάζονται ρωσικά στοιχεία που προβάλλουν τη δομή της κοινωνίας, κάποιες 

συνήθειες αλλά και τον πολιτισμό της Ρωσίας. Συγκεκριμένα αναφέρει την ρωσική 

κοινωνική θέση ‘Μπαρίν’, η οποία σήμαινε τον άρχοντα, τον αφέντη της τσαρικής 

κοινωνίας, το παιχνίδι χαρτιών ‘Ουίντ’ και τέλος το λογοτεχνικό είδος ‘Μπιλίνα’, το 

οποίο ήταν ρωσικό λαϊκό έπος. 

 

«Λοιπόν, ήταν ακόμα ο Βασίλη Βασίλιτς, μπάριν γαιοκτήμονας, ερασιτέχνης εικονογράφος 

βιβλίων, που έπαιζε ουίντ, είχε βαθιά αίσθηση του ρωσικού στυλ,  

της μπιλίνας και του έπους»181. 

 

Τέλος, ο Τσέχωφ, μ’ ένα περίτεχνο τρόπο, μέσα από τα διηγήματα του  

προβάλλει την καταγωγή των Ρώσων. Αναφέρει ένα λαό που έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην ιστορία της Ρωσίας, του Βάραγγους: 

 

«Μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις ως μοντέλο για να ζωγραφίσεις έναν βαριάγκο»182. 

 

Οι Βάραγγοι είναι οι Βίκινγκς που κατευθύνθηκαν προς τα ανατολικά. Το όνομα 

αυτό δόθηκε σ’ αυτούς από τους Βυζαντινούς και τους ανατολικούς Σλάβους. Κατά 

τον 9ο αιώνα δημιούργησαν το πρώτο μεσαιωνικό κράτος των Ρως και το 

εξουσίαζαν μέχρι το 12ο αιώνα, συγκροτώντας ακόμα βυζαντινή αυτοκρατορική 

φρουρά. Ασχολούνταν κυρίως με τον πόλεμο και το εμπόριο. Κατοικούσαν στα 

εδάφη της σημερινής Δανίας και Σουηδίας. Στην ιστορία εμφανίζονται κατά τον 8ο 

αιώνα μ.Χ. που άρχισαν τις μετακινήσεις τους πάνω στις εμπορικές οδούς του 

Δνείπερου και του Βόλγα. Ο ρόλο τους στη ρωσική ιστορία είναι σημαντικό, καθώς 

ακόμα και το όνομα Ρωσία προέρχεται από το τάγμα των Βαράγγων «Ρως», άρα το 

όνομα Ρωσία είναι βαραγγικό κι όχι σλαβικό.  

 

Τριλογία: 

 «Ένας άνθρωπος σε θήκη» 

«Το φραγκοστάφυλο» 

«Για την Αγάπη» 

 

 Καθένα από τα διηγήματα της τριλογίας μαρτυρεί διαφορετικά θέματα που 

αφορούν τη Ρωσία του 19ου αιώνα. Αντλούμε πληροφορίες για την ύπαρξη 

ελληνικού πληθυσμού στη Ρωσία, για τον έλεγχο που γινόταν σε πολιτιστικά έργα 

από τις αρχές (λογοκρισία), για τις απαγορεύσεις στη ρωσική κοινωνία, αλλά και τις 

αντιλήψεις που είχαν οι γυναίκες για το γάμο. Έπειτα το σκηνικό μεταφέρεται στην 
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ύπαιθρο, όπου μαθαίνουμε για τις συνήθειες των αγροτικών οικογενειών και τον 

αγώνα για επιβίωση. Τέλος, αναφέρεται στην κοινωνική τάξη των αγροτών, στο 

θεσμό της δουλοπαροικίας, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την εποχή του 

Μεσαίωνα. 

 Στο πρώτο διήγημα «Ένας άνθρωπος σε θήκη» με την αναφορά στην 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους Ρώσους, μαρτυρεί την ύπαρξη 

ελληνικού στοιχείου στην Αυτοκρατορική Ρωσία. Από το 15ο – 18ο αιώνα Έλληνες 

κληρικοί περιόδευαν στη Ρωσική αυτοκρατορία. Οι ίδιοι οι τσάροι είχαν καλέσει 

στη Ρωσία, γνωστούς Έλληνες λογίους, όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Κωνσταντίνος 

Θεοτόκης, για να στηρίξουν τη διαδικασία όπου οι πνευματικές αλλαγές των δύο 

ορθόδοξων πολιτισμών διαπλέκονται με τα σχέδια της ρωσικής αυτοκρατορίας και 

τα εθνικά οράματα των Ελλήνων. Για την ανάπτυξη του εμπορίου είχαν αποδοθεί 

κάποια προνόμια, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν παροικίες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα υπήρξε η ρωσική πόλη, Οδησσός, η οποία ήταν χτισμένη πάνω στο 

τουρκικό οχυρό Yeni Dunai, από Έλληνες πολεμιστές-αποίκους του Ρωσοτουρκικού 

πολέμου (1768-1774). Ήταν μια πολυπολιτισμική πόλη όπου συνυπήρχαν: ρώσοι, 

έλληνες (συγκεντρωμένοι στην οδό Deribaovskaia), ουκρανοί, κοζάκοι, τάταροι, 

πολωνοί, εβραίοι, γερμανοί, ιταλοί και άγγλοι. Όσον αφορά την εκπαίδευση των 

παιδιών των αποίκων, λειτούργησε στο Νέζιν ελληνικό σχολείο, στο ναό των 

Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Η ελληνική γλώσσα διδασκόταν όμως και σε άλλα 

δέκα σχολεία της περιοχής. Το 1804 λειτούργησε η Σχολή Αλεξάνδρου υπό την 

εποπτεία του ελληνικού δημοτικού συμβουλίου. Το 1814 λειτούργησε σχολείο 

βασικής εκπαίδευσης, στην Οδησσό, όπου όλα τα μαθήματα διεξάγονταν στα 

ελληνικά. Ιδρύθηκε ακόμα η ελληνοεμπορική σχολή, η οποία συντηρείτο με 

χρηματοδότηση των ελληνικών εμπόρων. Σημαντική ακόμα ήταν η επίδραση των 

Ελλήνων διαφωτιστών, Ε. Βούλγαρη και Ν. Θεοτόκη, ως μέλη της Ακαδημίας της 

Πετρούπολης, οι οποίοι στήριξαν τους κύκλους των Ρώσων λογίων του 18ου αιώνα, 

μέχρι τη δράση του αρχιτέκτονα Γεράσιμου Πιτσαμάνη, του Ανδρέα Μουστοξύδη 

και του Κωνσταντίνου Οικονόμου, τον 19ο αιώνα. Η ελληνική παρουσία στη Ρωσική 

Αυτοκρατορία συνεχίστηκε όλο το 19ο και 20ο αιώνα. Ελληνικές κοινότητες 

παρουσιάστηκαν σε πάνω από 20 πόλεις και αρκετοί Έλληνες έμποροι 

δραστηριοποιήθηκαν σε άλλες, όπως η Μόσχα, η Πετρούπολη, το Κίεβο κ.α.183 

Η Λογοκρισία αποτελούσε ένα από τα συνηθέστερα φαινόμενα άσκησης 

ελέγχου στην κοινωνία από τους κυβερνώντες. Αποτελεί μια διαδικασία, ένα 

λαμβανόμενο μέτρο προς έλεγχο απαγόρευσης της ανθρώπινης έκφρασης. Μια 

τέτοια έκφραση αποτελεί κι η λογοτεχνία, στην οποία ανέκαθεν η κρατούσα αρχή 

ασκούσε αυστηρό έλεγχο. Ιδιαίτερα στη Ρωσία στα τέλη του 19ου και αρχές  20ου 

αιώνα η λογοκρισία αποτελούσε σημαντικό πολιτικό όπλο. Στη Ρωσία αν και η 

λογοκρισία υπαγόταν στο υπουργείο παιδείας, από το 1831 ανέλαβαν την ευθύνη 

οι μυστικές υπηρεσίες της αστυνομίας. Ο έλεγχος ασκείτο κυρίως στη λογοτεχνία, 
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αλλά επεκτεινόταν και σε άλλους τρόπους ανθρώπινης έκφρασης. Οργανώνεται για 

πρώτη φορά, το 1796, από την Αικατερίνη Β’, φοβούμενη τις επιδράσεις της 

Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού, κι επεκτείνεται αμέσως σε όλες τις 

μεγαλουπόλεις της Ρωσίας (Αγία Πετρούπολη, Μόσχα). Ο διάδοχος της, Παύλος, 

απαγόρευσε την κυκλοφορία έντυπων από τη Δύση.  Το 1804 ο Αλέξανδρος Α’ 

εισήγαγε το αυτοκρατορικό διάταγμα σχετικά με τη λογοκρισία, το οποίο 

αποτελείτο από 47 άρθρα με θρησκευτικό περιεχόμενο κυρίως. Ξεχωριστή περίοδος 

για τη λογοκρισία κατά το 19ο αιώνα, αποτελεί η περίοδος του τσάρου Νικόλαου Α’ 

(1825-1855), η οποία για τριάντα ολόκληρα χρόνια έμεινε γνωστή ως περίοδος 

«λογοκριτικής τρομοκρατίας». Η εξέγερση των Δεκεμβριστών, το 1825, και οι 

ευρωπαϊκές επαναστάσεις είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της 

λογοκρισίας. Το 1826 εισήγαγε το «σιδηρού νόμο», σύμφωνα με τον οποίο ακόμα 

και οι προσευχές θεωρήθηκαν λόγοι των Ιακωβίνων. Το 1828, μετά από την έντονη 

κριτική που ασκήθηκε, αντικαταστάθηκε. Ο νέος νόμος προέβλεπε τέσσερα βασικά 

θέματα που θα εξέταζαν οι λογοκριτές: η έκφραση ασέβειας απέναντι στη ρωσική ή 

σε άλλη αυτοκρατορία, η αντίσταση στην υπάρχουσα κοινωνική τάξη, η περιγραφή 

των Ρώσων ως μη Ευρωπαίων κι άρα ως βαρβάρων και οι προσβλητικές προς τη 

θρησκεία και τα ήθη ιδέες184. Οι νόμοι για τη λογοκρισία άρχισαν να χαλαρώνουν 

από το 1865 με το τσάρο Αλέξανδρο Β’, αλλά η ουσιαστική απελευθέρωση του 

λόγου, ξεκίνησε με τον νόμο του Νικόλαου Β’, το 1906. 

 Οι λόγοι ύπαρξης της λογοκρισίας ήταν πολλοί, γι’ αυτό η πλειοψηφία των 

λογοτεχνικών έργων απορριπτόταν. Ένας λόγος ήταν η επιρροή που ασκούσε ο 

δυτικό κόσμος, κι ιδιαίτερα οι ιδέες του Διαφωτισμού. Η ιδέα του 

‘κοσμοπολιτισμού’ της Δύσης ήταν αρκετά βαριά για τη ρωσική λογοτεχνία. Μια 

από τις πιο επικίνδυνες ιδέες κατά το 19ο αιώνα στη Ρωσία, η οποία πήγαζε από το 

ρεύμα του διαφωτισμού, ήταν η αμφισβήτηση της ορθόδοξης παράδοσης, ο 

ιακωβινισμός ή και ο μασονισμός185.  Ένας δεύτερο λόγος υπήρξαν οι 

παρεκκλίνουσες ιδεολογικές τοποθετήσεις του 19ου αιώνα, ιδιαίτερα αυτές που 

αμφισβητούσαν την Ορθοδοξία και την αυθεντία του τσάρου. Η λέξη ‘ελευθερία’ 

αποτελούσε τη συχνότερη λέξη για καταγγελία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 

Πούσκιν, με το ποίημα «Ωδή στην Ελευθερία». Θεωρήθηκε ότι παρουσίαζε 

επικίνδυνες τάσεις αναρχίας γι’ αυτό εξορίστηκε στον Καύκασο186. Η τσαρική 

λογοκρισία ερχόταν σε αντίθεση με την μετέπειτα λογοκρισία της ΕΣΣΔ. Το 19ο 

αιώνα οι άνθρωποι των γραμμάτων δεν ήταν πολλοί και γνωρίζονταν μεταξύ τους. 

Κατάγονταν συνήθως από αριστοκρατικές οικογένειες και ήταν εμποτισμένοι από 

τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης. Ακόμα και οι τσάροι είχαν στενές σχέσεις 

μαζί τους, παρόλο που αργότερα τους εξόριζαν στον Καύκασο και τη Σιβηρία. Η 

μέθοδος που ακολουθούσε η λογοκρισία δεν ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη. Η 
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διεύθυνση του 3ου γραφείου, κάθε χρονιά, το πρώτο τρίμηνο, ήλεγχε τις περιοδικές 

εκδόσεις. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς όλα τα προς δημοσίευση λογοτεχνικά έργα 

έπρεπε να σταλούν σε δύο λογοκριτές, οι οποίοι έκαναν τις παρατηρήσεις και τις 

αλλαγές τους. 

Το πρώτο διήγημα της Τριλογίας, αναφέρεται επίσης και στο θεσμό του 

γάμου, εστιάζοντας κυρίως στο πώς οι γυναίκες τη Ρωσίας έβλεπαν το γάμος. 

Φαίνεται οι γυναίκες του 19ου αιώνα να έβλεπαν το γάμο ως απλά μια αναγκαία 

εξέλιξη στην προσωπική τους ζωή. Σκοπός ήταν απλά να παντρευτούν, κι ας ήταν με 

οποιοδήποτε:  

 

«Δεν είχε καιρό πια να διαλέξει, θα μπορούσε να παντρευτεί οποιονδήποτε, ακόμα κι έναν 

καθηγητή της ελληνικής γλώσσα. Γιατί έτσι είναι οι περισσότερες κοπέλες μας θέλουν μόνο 

να παντρευτούν, κι ας είναι με οποιονδήποτε»187.  

 

Ο γάμος στη ρωσική κοινωνία ήταν μια προβολή. Ήθελαν να δείξουν ότι πέτυχαν 

ένα στόχο, ανέβηκαν ένα ακόμα σκαλοπάτι κοινωνικής τους πορείας, αυτό του 

γάμου και κατ’ επέκταση της οικογένειας. Πολλές φορές όμως αυτό δεν τους 

οδηγούσε σε καλό, με αποτέλεσμα αρκετές γυναίκες να βασανίζονταν. Μέσα στο 

διήγημα ο Τσέχωφ, προσπαθώντας να δείξει τη σημασία του γάμου, γελοιοποιεί 

τέτοιους είδους αντιλήψεις που είχαν οι γυναίκες.  

 

«Στα ζητήματα του έρωτα κι ιδιαίτερα στην παντρειά, η υποβολή παίζει σπουδαίο ρόλο, 

Όλοι – και οι συνάδελφοι και οι γυναίκες τους – προσπαθούν να πείσουν τον Μπέλικοφ ότι 

έπρεπε να παντρευτεί, ότι τίποτ’ άλλο δεν του χρειάζεται πια στη ζωή όσο ο γάμος. Όλοι μας 

τον συγχαίραμε, λέγαμε με σοβαρό τρόπο διάφορα τετριμμένα, εκτός από το ότι ο γάμος 

είναι ένα σοβαρό βήμα»188. 

 

Μέσα από το σαρκασμό και τη σάτιρα του Τσέχωφ, προβάλλει τα παράδοξα 

της καθημερινότητας και αναδεικνύει τον παράλογο χαρακτήρα τους. Το κωμικό 

στοιχείο είναι το μέσο που βοηθάει στην ανάδειξη των κοινωνικών φαινομένων της 

Ρωσίας. Ο Τσέχωφ σε κανένα διήγημα του δεν ωραιοποιεί την κοινωνία. Με 

απόλυτη ειλικρίνεια και αλήθεια περιγράφει την άθλια και μίζερη ζωή της Ρωσίας 

του 19ου αιώνα. Λέει χαρακτηριστικά: «Σκοπός της λογοτεχνίας είναι η απόλυτη και 

τίμια αλήθεια»189. Επιστρέφοντας πίσω στον τίτλο του διηγήματος, ο άνθρωπος σε 

θήκη δεν αντιπροσωπεύει μόνο το δάσκαλο στο διήγημα, αλλά χαρακτηρίζει κάθε 

άνθρωπο που θέλει να κρυφτεί από την κοινωνική πραγματικότητα: 

 

«Με μια λέξη, σ’αυτό τον άνθρωπο διέκρινε κανείς μια συνεχή και ακατανίκητη 

προσπάθεια να οχυρωθεί μέσα σε ένα περίβλημα, να δημιουργήσει για τον εαυτό του, ας 
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πούμε, ένα είδος θήκης, η οποία θα τον απομόνωνε, θα τον προστάτευε από τις εξωτερικές 

επιδράσεις»190. 

 

Αυτή η συνεχής προσπάθεια να προστατεύει κανείς τον εαυτό του από την 

κοινωνική συνάφεια, δημιουργώντας ένα εξωτερικό περίβλημα γύρω του, αποτελεί 

διαχρονικό και επίκαιρο φαινόμενο, καθώς παρατηρείται μέχρι την εποχή μας. Η 

σημερινή πραγματικότητα, με την κρίση στις κοινωνικές και τις ηθικές αξίες θυμίζει 

σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις κοινωνίες του 19ου αιώνα. Ο άνθρωπος προσπαθεί να 

σωθεί από τις αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, καταλήγοντας να μεταμορφώνεται 

σε ένα αντικοινωνικό ον, έρμαιο των αναγκών του. Ο άνθρωπος τρομάζει καθώς 

βλέπει να γκρεμίζεται κάθε αξία γύρω του. Έτσι τρομάζει να ζήσει, δειλιάζει να 

ρισκάρει και να πραγματοποιήσει τα θέλω του. Φοβάται ακόμα να εκφράσει τις 

σκέψεις του, γιατί κάθετί διαφορετικό ξενίζει το κοινωνικό σύνολο, γι’ αυτό θα 

δεχτεί αργότερα τη δημόσια κατάκριση: 

 

«Ο Μπέλικοφ προσπαθούσε να κρύψει σε θήκη ακόμα και τη σκέψη του. Γι’ αυτόν 

αποδεκτές ήταν μόνο οι εγκύκλιοι και τα δημοσιεύματα των εφημερίδων όταν σ’αυτές 

υπήρχε κάποια απαγόρευση. (…) Πίσω από τη μη απαγόρευση και την ελευθερία κρυβόταν 

γι’ αυτόν πάντα κάτι ύποπτο, κάτι μισοειπωμένο και θαμπό»191. 

 

Σε κάθε εποχή ο άνθρωπος επαινεί το παρελθόν, τις αρχές και τις αξίες των 

προγόνων του, που μάταια αγωνίζεται να κατακτήσει και οραματίζεται, κρυφά, κάτι 

που ποτέ δε θα υπάρξει πραγματικά. Παρατηρείται έτσι η φθορά τους στο πέρασμα 

του χρόνου και ταυτόχρονα η ανθρώπινη φθορά: 

 

Η πραγματικότητα τον ερέθιζε, τον τρόμαζε, τον κρατούσε σε συνεχή ανησυχία και, ίσως για 

να δικαιολογεί αυτή τη δειλία του, την απέχθειά του προς το παρόν, επαινούσε πάντα το 

παρελθόν και εκείνο που ποτέ δεν υπήρξε. Και οι αρχαίες γλώσσες που δίδασκε ήταν γι’ 

αυτόν στην ουσία εκείνες οι ίδιες γαλότσες και η ομπρέλα, που τον έκρυβαν από την 

πραγματική ζωή»192. 

 

Το δεύτερο διήγημα της τριλογίας «Το φραγκοστάφυλο», αποτελεί μια μικρή 

περιγραφή της ζωής στην ύπαιθρο. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο χωριό Σόφινο, το 

οποίο βρίσκεται στη σημερινή Ουκρανία, όπου εκεί πήγαιναν τα παιδιά ενός 

πλούσιου στρατιωτικού. Μέσα από την περιγραφή, αντλούμε πληροφορίες για το 

πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκεί. Όπως τα παιδιά των αγροτών, έτσι κι αυτά 

απολάμβαναν την ελευθερία τους στην εξοχή, μακριά από την πόλη, τις μέρες και 

τις νύχτες τις περνούσανε στο χωράφι, στο δάσος, φύλαγαν τα άλογα, ψάρευαν:  
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«(…) αλλά, όπως και να έχει το πράγμα, τα παιδικά μας χρόνια τα περάσαμε στην εξοχή, 

στην ελευθερία. Όπως τα παιδιά των αγροτών, τις μέρες και τις νύχτες τις περνούσαμε στο 

χωράφι, στο δάσος, φυλάγαμε τα άλογα, ξεφλουδίζαμε κλωνάρια φλαμουριάς, ψαρεύαμε 

και κάναμε όλα όσα κάνουν τα παιδιά στα χωριά. Και όπως ξέρετε, όποιος έστω και μια 

φορά στη ζωή του ψάρεψε πέρκα ή είδε το φθινόπωρο τις αποδημητικές τσίχλες, καθώς 

πετούν σε κοπάδια πάνω από τα χωριά εκείνες τις διαυγείς, δροσερές μέρες, αυτός δεν 

μπορεί να είναι πια κάτοικος της πόλης και μέχρι το θάνατο του θα τον τραβάει η ελεύθερη 

ζωή του χωριού»193. 

 

Η ζωή στο χωριό αποτελούσε φυγή από το θόρυβο και την πλήξη της πόλης. Πολλοί 

άνθρωποι επιθυμούσαν να ζήσουν εκεί. Ήταν ένα είδος απελευθέρωσης και 

λύτρωσης από τα στενά όρια της πόλης. Υπήρχαν όμως κι αυτοί που θεωρούσαν ότι 

το να φύγεις από την πόλη δεν υπάρχει ζωή, αλλά τεμπελιά, αφού εκεί δεν υπήρχε 

δουλειά. Το έβλεπαν σαν ένα είδος ασκητισμού κι όχι κατόρθωμα: 

 

«Το να φύγεις από την πόλη, απ’ τον αγώνα, απ’ τον καθημερινό θόρυβο, να φύγεις και να 

κρυφτείς στο αγρόκτημα σου, αυτό δεν είναι ζωή, είναι εγωισμός, τεμπελιά, ένα είδος 

ασκητισμού, κι όχι κατόρθωμα»194. 

 

            Μια άλλη εικόνα από την Ρωσία της εποχής που παρουσιάζεται στο διήγημα 

αυτό παρουσιάζει ένα στρατιωτικό θεσμό ο οποίος εφαρμόστηκε από το 1721, με 

διάταγμα του Τσάρου, Μεγάλου Πέτρου, ο ‘καντονίστας’ (en: cantonists, russ: 

Кантонисты): 

 

«Ο πατέρας μας, ο Τσίσμα Γκιμαλάισκι, προερχόταν απ’ τους καντονίστες.  

Αφού κατόρθωσε να πάρει το βαθμό αξιωματικού, μας άφησε κληρονομιά,  

τίτλο ευγενείας και ένα μικρό αγρόκτημα»195. 

 

Σύμφωνα με το θεσμό αυτό τα παιδιά των Ρώσων στρατιωτικών από επτά χρονών 

έπρεπε να κατατάσσονται μόνιμα στο στρατό. Φοιτούσα αρχικά σε ειδικές σχολές, 

τα «Καντονιστικά Σχολεία» (en: canton schools) για να γίνουν άξιοι στρατιωτικοί στο 

μέλλον. Το πρόγραμμα της Σχολής περιλάμβανε γραμματική, αριθμητική, μουσική, 

κτηνιατρική επιστήμη για άλογα ή μηχανική. Άλλοι διδάσκονταν την ξυλουργική 

τέχνη, σιδηρουργία, υποδηματοποιία κι άλλα χρήσιμα επαγγέλματα για το στρατό. 

Το 1798 ιδρύθηκε στην Αγία Πετρούπολη στρατιωτικό «ορφανοτροφείο ασύλου» κι 

όλες οι σχολές συνταγματικών σχολών άλλαξαν ονομασία και οι εγγραφές 

αυξήθηκαν κι έφτασαν τις 16.400. Ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του 1812, ο αριθμός 

αυξήθηκε δραματικά. Το 1824 όλες οι σχολές Καντονιστών καταγγέλθηκαν στον 

διευθυντή των στρατιωτικών σχολών Αλεξέϊ Αρακτσεύφ και τα μαθήματα 

μειώθηκαν σημαντικά και περιορίζονταν στα αντικείμενα που ήταν χρήσιμα για το 
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στρατό. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του τσάρου Νικόλαου, ο αριθμός έφτασε 

τους 36000 και άρχισαν να συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά των 

απελευθερωμένων στρατιωτών, παράνομων παιδιών συζύγων στρατιωτών ή χήρων. 

Εξαιρούνταν οι νόμιμοι γιοι υπαλλήλων, ένας από τους γιούς κατώτερων 

υπαλλήλων από το σύνολο τους, ένας από τους γιους ενός κατώτερου αξιωματικού 

που χτυπήθηκε στη μάχη και ένας γιός χήρας από κατώτερο υπάλληλο ή 

στρατολογημένο άτομο που σκοτώθηκε στη δράση ή πέθανε κατά τη διάρκεια της 

υπηρεσίας του. Όσον αφορά τις μειονότητες στη Ρωσία, υπήρχαν βίαιες 

στρατολογήσεις ανήλικων στρατολόγων από τους πληθυσμούς των Παλαιόπιστων, 

των Τσιγγάνων από το 1805, των Εβραίων από το 1827 και των Ουκρανών και 

Πολωνών από το 1831. Ο κύριος στόχος της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας 

των μειονοτήτων ήταν η ένταξη τους στη Ρωσική κοινωνίας, εις βάρος της 

θρησκευτικής και εθνικής τους ταυτότητας. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού των 

μειονοτήτων είχε αφομοιωθεί, με εξαίρεση τους Εβραίους. Υπήρχαν κάποιες 

διαφορές στη μεταχείριση των Εβραίων. Ενώ οι άλλοι ήταν υποχρεωμένοι να 

προσφέρουν στρατιώτες μεταξύ 18-35 ετών, για τους Εβραίους το όριο ήταν 12-25. 

Οι σχολές αυτές καταργήθηκαν το 1857. 

              Μέσα στα διηγήματά του εντοπίζονται επίσης σκόρπιες φράσεις που 

προβάλλουν χαρακτηριστικές εικόνες της κοινωνίας με τις οποίες προσπαθεί να 

στείλει διάφορα μηνύματα για μια καλύτερη ρωσική κοινωνία. Ο ίδιος ο Τσέχωφ, 

γράφει ότι στο διήγημα αυτό αντανακλώνται πραγματικά στοιχεία από την 

καθημερινή ζωή στο Μπακούμφ196. Στηριζόμενος στα δεδομένα της εποχής, θεωρεί 

ως απαραίτητο αγαθό τη μόρφωση, αλλά ταυτόχρονα πιστεύει ότι ο Ρώσος δεν 

είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο, τους αρκεί να έχει τα απαραίτητα υλικά αγαθά. Αυτά 

όμως είναι που τον μεταβάλουν σε υπερόπτη και αυθάδη: 

 

«Η ευημερία, η χορτασιά, η αργία μεταβάλλουν το Ρώσο στον πιο αυθάδη υπερόπτη»197. 

«Η μόρφωση είναι απαραίτητη, αλλά ο λαός δεν είναι ακόμα έτοιμος για κάτι τέτοιο»198.  

 

Ο Τσέχωφ βλέπει την κοινωνία να ταλανίζεται από το φαινόμενο της φτώχειας, του 

υπερπληθυσμού, του εκφυλισμού, του αλκοολισμού αλλά ταυτόχρονα και οι 

συμπεριφορές όμως των ανθρώπων που χαρακτηρίζονται από ψευτιά και 

υποκρισία δε βοηθάνε στο να προοδεύσει η κοινωνία:  

 

«Οι ισχυροί είναι θρασείς και αργόσχολοι, οι αδύναμοι αγράμματοι και αποκτηνωμένοι, 

τριγύρω σας υπάρχει ανυπόφορη φτώχεια, ανεπάρκεια χώρου, εκφυλισμός, αλκοολισμός, 

υποκρισία, ψευτιά…»199. 
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Απαραίτητο ιδανικό για την πρόοδο της κοινωνίας, εκτός από τη μόρφωση, είναι η 

ελευθερία. Η Ρωσία, η οποία από το 1721, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη 

μοναρχία των Τσάρων, είχε γνωρίσει τεράστια δύναμη, ιδιαίτερα κατά τη βασιλεία 

της Μεγάλης Αικατερίνης (1762-1796), εποχή που χαρακτηρίστηκε και ως ρωσικός 

διαφωτισμός. Η κοινωνική ανισότητα όμως δεν εξέλειπε κι η δουλοπαροικία ήταν 

αναπόσπαστος θεσμός του ρωσικού βασιλείου. Έτσι μετά την ήττα τους στον 

Κριμαϊκό πόλεμο σοσιαλιστικά κινήματα άρχισαν να απαιτούν αλλαγές στη χώρα 

και κατ’ επέκταση κοινωνική ελευθερία στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. 

Πράγματι, ο τσάρος Αλέξανδρος Β’ θέσπισε σημαντικές αλλαγές, όπως η κατάργηση 

της δουλοπαροικίας. Ο τελευταίος όμως τσάρος Νικόλαος Β’ δεν μπορούσε να 

αποκρούσει τους αγανακτισμένους Μπολσεβίκους της Ρωσικής Επανάστασης 

(1905) που επιδίωξαν όχι μόνο μεταρρυθμίσεις,αλλά διεκδίκηση της εξουσίας. Η 

εξέγερση καθυστέρησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης ελευθεριών έκφρασης.  

 

«Έλεγα επίσης ότι η μάθηση είναι το φως, ότι η μόρφωση είναι απαραίτητη, αλλά για 

απλούς ανθρώπους για την ώρα φτάνει μόνον η γραφή και η ανάγνωση. Η ελευθερία είναι 

αγαθό, έλεγα, χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να ζήσουμε, όπως δεν μπορούμε να ζήσουμε 

χωρίς αέρα, αλλά πρέπει να περιμένουμε»200. 

 

 

 

«Η κυρία με το σκυλάκι» 

 

            Το διήγημα ‘Η κυρία με το σκυλάκι’, ίσως να αποτελεί μια μικρή 

αυτοβιογραφία του ιδίου του Τσέχωφ. Γράφεται δύο χρόνια πριν παντρευτεί την 

Όλγα Κνιπερ, ηθοποιό του θεάτρου τέχνης, με γερμανική καταγωγή. Ο Τσέχωφ 

αναφέρει σε σημειώσεις του: «Εκείνος κι εκείνη αγαπήθηκαν, παντρεύτηκαν κι 

έζησαν δυστυχισμένοι».  Όπως ακριβώς και οι δύο ήρωες του έργου, αγαπήθηκαν, 

παντρεύτηκαν, όχι όμως μεταξύ τους, γι’ αυτό έζησαν δυστυχισμένοι. Ο 

πρωταγωνιστής του διηγήματος, Γκουρώφ, είναι φιλόλογος και κάθε βράδυ παίζει 

χαρτιά στη Λέσχη των γιατρών. Γιατρός και φιλόλογος ήταν οι δύο ιδιότητες του 

Τσέχωφ. Επίσης η γνωριμία της Άννας με τον Γκουρώφ γίνεται στην Γιάλτα της 

Κριμαίας, όπως και του Τσέχωφ με την Όλγα Κνίπερ201.  Με το διήγημα αυτό ο 

Τσέχωφ κατορθώνει να ενώσει διαφορετικούς κόσμους της Ρωσίας. Από τη μια η 

παγωμένη Μόσχα με τους νωθρούς Μοσχοβίτες, κι από την άλλη η θλιβερή 

καλοκαιρινή ζωή μιας επαρχίας της Κριμαίας, της Γιάλτας: 

 

«Έτσι βούιζε εκεί κάτω, όταν δεν υπήρχε ούτε η Γιάλτα, ούτε η Ορεάνδα, έτσι βουίζει και 
τώρα και θα βουίζει το ίδιο αδιάφορα και βουβά, όταν εμείς δε θα υπάρχουμε. Και σ' αυτή 

                                                           
200Ό.π., σελ. 289. 
201Βόρνινγκ, Α., «Σηματοδοτήσεις : εισαγωγή στην παγκόσμια λογοτεχνία από την αναγέννηση ως σήμερα». 
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τη μονιμότητα, σ' αυτή την πλήρη αδιαφορία για τη ζωή και το θάνατο του καθενός μας, 
κρύβεται, πιθανόν, η εγγύηση της αιωνίας σωτηρίας, της ακατάπαυστης κίνησης της ζωής 

στη Γη και της αδιάκοπης τελειότητας». 

 

Χρησιμοποιώντας μονάχα δύο πρόσωπα κατορθώνει να σκιαγραφήσει την εικόνα 

του μικροαστού της εποχής του, που όμως διαφοροποιείται πηγαίνοντας κόντρα 

στους νόμους της κοινωνίας και την αντίληψη που είχαν οι άνδρες για τις γυναίκες. 

Το διήγημα λαμβάνει χώρα στην Γιάλτα, πόλη της Κριμαίας στη Ρωσία και 

δημοσιεύεται το 1898, περίοδος την οποία ζούσε εκεί κι ο Τσέχωφ. Πέρα από τις 

αναφορές στις γυναίκες της πόλης, αντλούμε πολιτισμικά στοιχεία για την κοινωνία 

της Μόσχας αλλά και για τις προσκρούσεις που είχαν οι Ορθόδοξοι με άλλα 

τάγματα του Χριστιανισμού.  

              Η Ρωσία κατά τον ύστερο Μεσαίωνα (14ος – 15ος αιώνας), χωριζόταν σε τρία 

πριγκιπάτα, του Νόβγκοροντ, του Βλαντιμίρ-Σούζνταλ και της Μοσχοβίας. Το 

πριγκιπάτο της Μοσχοβίας είναι απόγονος του ρωσικού βασιλείου με πρωτεύουσα 

τη Μόσχα και χρονολογείται από το 1276 μέχρι το 1340. Η Μόσχα κατά την εποχή 

των Ρως ήταν ένας άγνωστος οικισμός με ένα ξύλινο φρούριο που πρόσφερε 

υπηρεσίες στο δίκτυο ποτάμιων μεταφορών και υπαγόταν στο πριγκιπάτο 

Βλαντίμιρ-Σούζνταλ. Η θέση της αναβαθμίσθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα κατά τη 

Μογγολική Εισβολή. Το 1276 τα εδάφη της Μόσχας συγκροτήθηκαν σε ένα 

πριγκιπάτο υπό την ηγεσία του ρουρικίδα202 Δανιήλ Α’. Το πριγκιπάτο αυτό ολοένα 

επεκτεινόταν και πλούτιζε. Το 1327 η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή μετακινήθηκε από το 

Κίεβο στη Μόσχα, κάνοντας την το κέντρο του σλαβικού Χριστιανισμού203. Στο 

διήγημα αναφέρει αυτούς που κατάγονται από τη Μόσχα, ως Μοσχοβίτες, με στόχο 

την προβολή του διαφορετικού του χαρακτήρα από τους κατοίκους της Γιάλτας. Ο 

Τσέχωφ είχε ζήσει και στις δύο πόλεις, έτσι μέσα από το πρόσωπο του Γκουρόφ, στο 

διήγημα, αντλούμε πραγματικά στοιχεία τόσο για την Γιάλτα, όσο και για την 

κοινωνία της Μόσχας. Δίνει την εντύπωση ότι η κοινωνία της Μόσχας είναι πληκτική 

και την κατακλύζουν άνθρωπου νωθροί, χωρίς ιδιαίτερα ενδιαφέροντα:  

 

«Η πείρα, η πικρή πραγματικά πείρα, τον είχε διδάξει από καιρό ότι κάθε καινούρια 

γνωριμία, η οποία στην αρχή τόσο ευχάριστα ποικίλλει τη ζωή και εμφανίζεται σαν 

χαριτωμένη κι ελαφριά περιπέτεια, στους έντιμους ανθρώπους,  ιδιαίτερα στους 

Μοσχοβίτες, που είναι νωθροί κι αναποφάσιστοι, αναπόφευκτα γίνεται εξαιρετικά 

περίπλοκη, ώσπου στο τέλος η κατάσταση γίνεται αφόρητη»204. 

 

Σε αντίθεση με την Γιάλτα που την παρουσιάζει ως ένα ενδιαφέρον μέρος με 

ιδιαίτερες ιδιομορφίες αλλά και ως τόπος απόδρασης από την καθημερινή πληκτική 

ζωή της μεγαλούπολης Μόσχας:  

                                                           
202 Οι ρουρικίδες (παιδιά του Ρούρικ) ήταν η κυβερνώσα δυναστεία του ανατολικού σλαβικού κόσμου από τα 
τέλη του 9ου αιώνα μ.Χ.μέχρι το 1598. Η δυναστεία ιδρύθηκε το 1598 από το Ρούρικ, ηγεμόνα του Νόβγκοροντ.  
203 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1 
204 Τσεχωφ, Α.Π., «Επιλογή από το έργο του», σελ. 340. 
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«Εδώ μπορούσε να παρατηρήσει κανείς τις δύο ιδιομορφίες που χαρακτήριζαν τον κομψό 

κόσμο της Γιάλτας: Οι ηλικιωμένες κυρίες ήσαν ντυμένες σαν νεαρές και υπήρχε μεγάλος 

αριθμός στρατηγών»205. 

 

Ο Τσέχωφ, δεν παραλείπει να αναφερθεί σε ένα σημαντικό πολιτισμικό 

φαινόμενο της Ρωσικής κοινωνίας, κι ιδιαίτερα της Μόσχας, το θέατρο. Ως 

θεμελιωτής του θεάτρου, σε πολλά από τα διηγήματα του, τοποθετεί τους ήρωες σε 

θέατρο, θέλοντας να τονίσει την πνευματική και την κοινωνική ανωτερότητα. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στη γνωστή οπερέτα του Άγγλου συνθέτη Sydney John, 

‘Γκέισσα’, ενώ σε ένα άλλο του διήγημα, «Η ψυχούλα» υποστηρίζει ότι μέσα από το 

θέατρο, το οποίο σου προσφέρει απόλαυση και μόρφωση, γίνεσαι άνθρωπος: 

 

«Δε σταματούσε να λέει στους γνωστούς της ότι το πιο υπέροχο, το πιο σημαντικό και 

χρήσιμο πράγμα στον κόσμο είναι το θέατρο και ότι μόνο στο θέατρο μπορείς να νιώσεις 

πραγματική απόλαυση, να μορφωθείς και να γίνει άνθρωπος»206. 

 

Για τους Ρώσους του 19ου αιώνα, το θέατρο ήταν ένας είδος πνευματικής 

καλλιέργειας αλλά και προνόμιο όχι μόνο της υψηλής κοινωνίας αλλά και των 

μικροαστών. Το θέατρο, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στη 

Ρωσία άργησε να αναπτυχθεί. Οι πρώτες ενδείξεις σώζονται στις αρχές του 18ου 

αιώνα. Από το 1702-1706, με πρωτοβουλία του γερμανού πάστορα Γιόχαν 

Γκρέγκορι, δίνονται δημόσιες παραστάσεις από το γερμανικό θίασο, αλλά το κοινό 

δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται θεατρικές 

εκδηλώσεις από τις Ακαδημίες της Μόσχας και του Κιέβου με έργα βιβλικού 

περιεχομένου και ηθικοδιδακτικού χαρακτήρα. Από το 1733 ξένοι θίασοι, από την 

Ιταλία, τη Γαλλία, παρουσιάζουν τα έργα τους μεταφρασμένα στο ρωσικό κοινό. 

Κωμωδίες, τραγωδίες, ιστορικά-πατριωτικά δράματα είναι τα βασικά είδη που 

δραματοποιούνται. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα εμφανίζεται το 

φαινόμενο του «Θεάτρου των δουλοπαροίκων»207, ένα ιδιαίτερο φαινόμενο με 

αντιφατικές όψεις όσον αφορά την κοινωνία και αποτελεί σημαντική πηγή για την 

καλλιέργεια της καλλιτεχνικής παιδείας. Άνθρωποι που αγαπάνε το θέατρο, από 

κάθε κοινωνική τάξη, οργάνωναν παραστάσεις θεάτρου, μπαλέτου, όπερας, με 

πλήρη εξοπλισμούς, σε αγροκτήματα και εξοχικές κατοικίες. Τα θέματα αντλούνται 

κυρίως από την καθημερινότητα, όπως τα ήθη, η γραφειοκρατία, οι καταχρήσεις και 

άλλα.  

Από τις πρώτες σημαντικές όπερες, ξεχωρίζει το ιστορικό δράμα του Α. 

Πούσκιν, ‘Μπόρις Γκοντούνοφ’. Το έργο αυτό αποτελείται από εικοσιτέσσερις 
                                                           
205Ό.π.,μ σελ. 342.  
206 Ό.π., σελ. 327. 
207 Μια τέτοια περίπτωση συναντάμε στο διήγημα του Τσέχωφ «Η  Ψυχούλα», όπου η δύο πρωταγωνιστές, 
Όλιενκα και Κούκιν, κατοικούν σε ένα μεγάλο χωριό, το Σλομπόντκα, όπου οι κάτοικοι είναι δουλοπάροικοι. 
Αυτοί αναλαμβάνουν να ανεβάζουν παραστάσεις για το κοινό, τους δουλοπάροικους.  
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σκηνές και παρουσιάζει μια σκοτεινή εποχή της ρωσικής ιστορίας. Το έργο αυτό 

έπεσε θύμα λογοκρισία γι’ αυτό ανέβηκε πολύ αργότερα, το 1870, στην Αγία 

Πετρούπολη. Πολλά θεατρικά έργα που ακολούθησαν δεν είχαν συγκεκριμένη 

θεματική αλλά περιέγραφαν ιστορίες από την καθημερινή ρωσική ζωή, 

προβάλλοντας πολλές φορές αιτήματα αλλαγών. Σημαντικοί λογοτέχνες, όπως ο Ν.  

Γκογκόλ, ο Α. Οστρόφσκι, ο Μ. Γκόρκι, ο Λ. Αντρέγιεφ, συνέβαλαν σημαντικά στην 

εξέλιξη του θεάτρου, ανοίγοντας το δρόμο  για τον Άντον Τσέχωφ που έμελλε να 

είναι κι ο θεμελιωτής του. Ακόμα η εξέλιξη της ηθογραφίας στη Ρωσία επηρεάστηκε 

ιδιαίτερα από την θεατρική εργογραφία των συγγραφέων, όπως ο Α. Πούσκιν, ο Μ. 

Λέρμοντοφ, ο Λ. Τολστόι και ο Μ. Γκόρκι. Το θέατρο αργότερα δεν αποτελούσε για 

όλους προνόμιο για όλους. Το δραματικό μονοπώλιο περιόριζε τις ανεξάρτητες 

καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, διευκολύνοντας τον έλεγχο της τσαρικής λογοκρισίας 

αλλά και συσπειρώνοντας το επιφανέστερο ανθρώπινο δυναμικό στους 

προνομιούχους οργανισμούς. Το θέατρο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ρωσικό 

πολιτισμό και τη ρωσική κουλτούρα.  

Οι γυναικείοι χαρακτήρες στο έργο του Τσέχωφ είναι ιδιαίτεροι. Πολλές 

φορές υπερβαίνουν τα όρια της κοινωνίας, χωρίς όμως να τα καταργούν. Τέτοιο 

παράδειγμα είναι η Άννα Σεργκέεβνα. Τις απόψεις του Γκουρόφ συμμερίζονται οι 

άνδρες της ρωσικής κοινωνίας, ανάμεσα σ’ αυτούς κι ο Τσέχωφ, αφού υποστήριξε 

ότι:  

 

«Η γυναίκα από καταβολής κόσμου θεωρείται πλάσμα βλαβερό και κακοήθες. Βρίσκεται σε 

τόσο χαμηλό επίπεδο σωματικής, ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης,  

ώστε ακόμα και ο κάθε στερημένος πολιτικών δικαιωμάτων λωποδύτης πιστεύει πως έχει 

το δικαίωμα να την κρίνει»208. 

 

«Όλες οι γυναίκες μαζί δεν είναι τίποτε άλλο από οξινισμένο, γλυκισμένο, πολύ νοθευμένο 

κρασί με έντονο κόκκινο χρώμα»209. 

«Δε λέω, θα παντρευτώ. Αλλά δώστε μου μια γυναίκα, που σαν τη σελήνη θα εμφανιζόταν 

στον ουρανό αραιά και πού. Δε θ' αντέξω την ευτυχία που θα συνεχίζεται από το πρωί ως το 

άλλο πρωί»210. 

 

Στο διήγημα ‘Η κυρία με το σκυλάκι’, παρουσιάζει τις γυναίκες ως κατώτερη ράτσα 

και δίνει έμφαση στην ελαφρότητα του ήθους τους. Μιλάει για τα διάφορα είδη 

γυναικών που συναντιώνται στην κοινωνία την οποία περιγράφει. Γυναίκες τίμιες, 

που με την προσφορά της αγάπης ένιωθαν ευτυχισμένες, ενώ άλλες προσποιούνταν 

μόνο και μόνο για να παντρευτούν. Θεωρεί ότι όλες είναι παράλογες, χαζές, 

δεσποτικές. Ο Γκουρώφ όμως προσελκύεται από μια γυναίκα που διαφέρει από το 

σύνολο, που οι κοινωνικές αντιλήψεις αποτελούν την πηγή της δυστυχίας της. 

                                                           
208 Από το: ‘Σημειωματάριο του Ιβάν Ιβάνοβιτς. Σκέψεις και σημειώσεις’, 1898-1903. 
209 Από το: ‘Γυναίκα από την οπτική γωνιά ενός μεθύστακα’, 1885. 
210 Λόγια του ιδίου σε μια επιστολή.  
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Θεωρούσε ότι ακολουθώντας το στερεότυπο «ο γάμος είναι ευτυχία» θα άλλαζε η 

ζωή της. Γι’ αυτήν όμως δεν πραγματοποιήθηκε, το αντίθετο, δυστύχισε 

περισσότερο.  

 

«Η Άννα Σεργκέεβνα, αυτή η ‘κυρία με το σκυλάκι’, είχε μια ιδιαίτερη συμπεριφορά σχετικά 

μ’αυτό που έγινε, ήταν πολύ σοβαρή, σαν να επρόκειτο για την καταστροφή της – έτσι 

φαινόταν – και αυτό ήταν παράξενο, ούτε ταίριαζε στη συγκεκριμένη στιγμή. Τα 

χαρακτηριστικά της είναι σα να έσβησαν, να μαράθηκαν, ενώ στο πλάι του προσώπου της 

έπεφταν θλιβερά τα μακριά της μαλλιά. Ήταν μελαγχολική, βυθισμένη σε σκέψεις, έμοιαζε 

σαν την αμαρτωλή κάποιου παλιού πίνακα. (…)  

Η Άννα Σεργκέεβνα ήταν συγκινημένη. Στο πρόσωπο της παρατηρούσες την αγνότητα της 

τίμιας, της απλοϊκής γυναίκας, που είχε ζήσει πολύ λίγο»211. 

 

Από την άλλη όμως, η Άννα σα γυναίκα, θεωρεί ότι με αυτή την πράξη της, να 

απατήσει τον άνδρα της, ότι είναι τιποτένια, πρόστυχη, άθλια και πάλι δε νιώθει 

ευτυχισμένη:  

 

«Είμαι μια ελεεινή, τιποτένια γυναίκα, σιχαίνομαι τον εαυτό μου και δε σκέφτομαι για 

δικαιολογίες. Δεν απάτησα τον άντρα μου, αλλά τον ίδιο μου τον εαυτό». 

 

Δικαιολογεί την πράξη της μέσω μιας κοινωνική αντίληψης αλλά και μέσω τη 

προβολής της κοινωνικής τάξης του συζύγου της: 

 

«Οι απλοί άνθρωποι λένε: ο διάβολος τα έμπλεξε». 

 

 Μπορεί να ήταν καλός και τίμιος σύζυγος, όμως φαίνεται η κοινωνική του θέση να 

μην αρμόζει σ’ αυτή της Άννας Σεργκέεβνα, επειδή ήταν λακές. Λακές ονομάζεται ο 

υπηρέτης. Προέρχεται από το γαλλικό όρο ‘laquai’. Στη Γαλλία ο όρος ‘laquai’ 

σήμαινε επίσης υπηρέτη, που φορούσε στολή. Τη στολή του διακοσμούσαν σήματα, 

ανάλογα με τον αφέντη που υπηρετούσε:  

 

 «Ο άντρας μου είναι τίμιος, καλός άνθρωπος, αλλά είναι λακές». 

 

«Θάλαμος Νο 6» 

 

Η νουβέλα ‘Θάλαμος αρ. 6’ αποτελεί τομή στη πνευματική και λογοτεχνική 

εξέλιξη του Τσέχωφ. Δημοσιεύτηκε το 1892, στο περιοδικό «Ρούσκαγια Μισλ». Έργο 

βαθιά πολιτικό, γεμάτο ευσπλαχνία για την ανθρώπινη αδυναμία και αυστηρά 

κριτικό απέναντι στους κρατικούς αλλά και κοινωνικούς μηχανισμούς.  Λαμβάνει 

                                                           
211 Τσεχωφ, Α.Π., «Επιλογή από το έργο του»,  σελ. 343. 
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χώρα σε μια ανώνυμη πόλη της ρωσικής επαρχίας και συγκεκριμένα στο δημοτικό 

νοσοκομείο της, στο οποίο περιγράφει την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 

Δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου με τον αριθμό 6, όπου θα 

λέγαμε σήμερα, την ψυχιατρική κλινική – άσυλο του νοσοκομείου. Εκεί 

φιλοξενούνταν οι ψυχικά άρρωστοι επιβλεπόμενοι από κάποιο Νικήτα, ο οποίος 

δεν ήταν γιατρός αλλά περισσότερο υπεύθυνος για την επιβολή της τάξης στη 

φυλακή που ζούσαν. Ο θάλαμος Νο.6 στην πραγματικότητα αποτελεί μικρογραφία 

της ίδιας της ρωσικής κοινωνίας, ανυψώνοντας έτσι το έργο σε δημόσια 

κατακραυγή τόσο για τις συνθήκες διαβίωση και συμβίωσης στην κοινωνία γενικά 

και σε ένα ψυχιατρείο ειδικά.  

Ο Τσέχωφ σε όλο του το διήγημα, κάνει μια αναλυτική περιγραφή της 

ψυχιατρικής πτέρυγας, εξωτερικά κι εσωτερικά, θέλοντας να τονίσει τις άθλιες 

συνθήκες που ζούσαν οι ασθενείς εξαιτίας της αδιαφορίας των Αρχών να 

εξασφαλίσουν καταλληλότερες και υγιεινότερες ιατρικές εγκαταστάσεις. Με 

αφετηρία τα προσωπικά βιώματα του, ως γιατρός, παρουσιάζει έμμεσα την ρωσική 

κοινωνική πραγματικότητα που δεν απέχει καθόλου από τον μικρόκοσμο των 

ψυχιατρείων του 19ου αιώνα: 

 

«Στην αυλή του νοσοκομείου βρίσκεται μια μικρή πτέρυγα, πνιγμένη από αρκουδοβότανα, 

τσουκνίδες και άγρια κάνναβη. Η στέγη της είναι σκουριασμένη, το φουγάρο 

μισογκρεμισμένο, τα σκαλοπάτια στο εξώστεγο ξεχαρβαλωμένα και γεμάτα από 

αγριόχορτα, ενώ από τους σοβάδες έχουν μείνει μόνο κάποια ίχνη. (…) η ίδια πτέρυγα έχουν 

εκείνη την ιδιαίτερη κολασμένη όψη που βλέπει κανείς μόνο στα κτίρια των νοσοκομείων 

και των φυλακών μας»212.  

«Είναι φανερό ότι εδώ μέσα το χειμώνα οι σόμπες καπνίζουν και τα πνευμόνια εισπνέουν 

ανθρακικό οξύ. Τα παράθυρα από μέσα είναι φραγμένα με σιδερένια κάγκελα. Το πάτωμα 

μαυρισμένο, στρωμένο με απλάνιστες σανίδες. Βρωμοκοπάει λάχανο τουρσί, καμένο 

φυτίλι, κοριούς και αμμωνία, κι αυτή η απαίσια μυρωδιά από την πρώτη στιγμή σου δίνει 

την εντύπωση ότι μπαίνεις σε κλούβα με αγρίμια»213.  

 

Την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ψυχιατρική πτέρυγα, πολλοί που ανήκαν σε 

ανώτερες κοινωνικές τάξεις, το δικαιολογούσαν ως μια κατάσταση η οποία αρμόζει 

σε αυτούς που μένουν εκεί μέσα:  

 

«Όλοι στην πόλη γνώριζαν πολύ καλά την κατάσταση που επικρατούσε στο νοσοκομείο, 

συνήθιζαν μάλιστα να λένε και υπερβολές, αλλά την αντιμετώπιζαν με ψυχραιμία. Άλλοι τη 

δικαιολογούσαν λέγοντας ότι στο νοσοκομείο πήγαιναν μόνο μικροαστοί και μουζίκοι, που 

δεν επιτρέπεται να μην είναι ευχαριστημένοι, αφού στα σπίτια τους ζουν πολύ χειρότερα 

απ’ ό,τι στο νοσοκομείο». 

 

                                                           
212 Ό.π., σελ. 123. 
213 Ό.π., σελ. 124. 
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Στην παγκόσμια λογοτεχνία έχουν γραφτεί αμέτρητες σελίδες για τον κόσμο των 

ψυχιατρείων αλλά και μέσα από τον κόσμου τους, συγγραφείς δηλαδή που έζησαν 

οι ίδιοι την ψυχική αρρώστια και την κόλαση των ιδρυμάτων αυτών, όπως ο 

Γεώργιος Βιζυηνός, ο Ρώμος Φιλύρας, ο Antonin Artaud, κ.α. Ο θάλαμος Νο.6, 

λοιπόν, είναι μια παραμελημένη και βρώμικη πτέρυγα του νοσοκομείου μιας 

ρωσικής επαρχίας, όπου στεγάζεται το ψυχιατρείο. Η περιγραφή της τραγικής 

κατάστασης της ψυχιατρικής πτέρυγας μπορεί να θεωρηθεί η μικρογραφία της 

προεπαναστατικής Ρωσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τρελός Εβραίος, 

έμπορος, Μωυσέικα, που αντικατοπτρίζει την υψηλή κοινωνική τάξη των 

μεγαλοαστών και των μεγαλοκτηματιών214, στον οποίο δίνεται η άδεια να βγαίνει 

από το νοσοκομείο, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται σε κανένα άλλο, για να 

ζητιανεύει και στην επιστροφή του να δίνει τα κέρδη στον Νικήτα. Ο πλούτος, 

λοιπόν, του Μωυσέικα είναι αυτός που του δίνει την άδεια για έξοδο σε αντίθεση 

με τους υπόλοιπους, κατώτερης τάξης, τρελούς. Την κατώτερη κοινωνική τάξη 

συμβολίζουν ένας γέρος μουζίκος, χοντρός, κομπάρσος, προβάλλοντας την απάθεια 

και την ασυνειδησία του όχλου και ένας ακόμα μικροαστός ταχυδρόμος 

κατακλεισμένος  από το συναίσθημα της απληστίας. Τον οραματιστή επαναστάτη 

που λατρεύει τη ζωή, τους ανθρώπους κι ονειρεύεται, αντιπροσωπεύει ο ψυχικά 

υγιής Ιβάν Ντρίμιτς Γκρόμωφ. Ανήσυχο πνεύμα, ξυπνούσε τα βράδια και κήρυττε τα 

οράματα και τις ιδέες του,  δημιουργώντας την εικόνας ενός προφήτη της Ρωσικής 

Επανάστασης:  

 

«Μιλάει για την ανθρώπινη προστυχιά, για την βία που φιμώνει την αλήθεια, για 

την ομορφιά της ζωής που, με τον καιρό της θα έρθει πάνω στην Γη, για τα κάγκελα 

στα παράθυρα που θυμίζουν κάθε λεπτό την ηλιθιότητα και ασπλαχνία των 

βιαστών. Στο τέλος όλα αυτά μοιάζουν με ένα χωρίς ρυθμό τραγούδι και 

κακοφτιαγμένο ποτ πουρί από παλιά τραγούδια που, παρ΄όλα αυτά, 

τραγουδιούνται ακόμα»215. 

 

 

Στην αντίπαλη παράταξη βρίσκεται ο γιατρός που επιβλέπει την ψυχιατρική 

πτέρυγα, τον Αντρέι Εφήμιτς. Ο χαρακτήρας αυτός αντιπροσωπεύει μια εικόνα του 

μετα-δαρβινικού μηδενισμού, που παρατηρεί το παράλογο στη ζωή και 

απεχθάνεται κάθε θρησκευτική λατρεία, γι’ αυτόν δεν υπάρχει Θεός. Ακολουθεί μια 

πληκτική ζωή, χωμένος μέσα στα φιλοσοφικά βιβλία και στη δουλειά του, μέχρι που 

συνειδητοποιεί, σύμφωνα με τις φιλοσοφίες του Σπινόζα και των Στωικών 

φιλοσόφων, το μοιραίο και το αδιέξοδο της ζωής του. Το φιλοσοφικό πνεύμα το 

οποίο διακατέχει τον Αντρέι, γίνεται η αιτία της παράνοιας του ιδίου και οδηγείται 

                                                           
214 Η τάξη αυτή, ιστορικά, προέρχεται από την τάξη των εμπόρων του Μεσαίωνα, οι οποίοι είχαν ως όπλο 
εξουσίας τον πλούτο τους. 
215 Τσέχωφ, Α.Π., «Επιλογή από το έργο του», σελ. 126. 
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μαζί με τους ασθενείς του στο Θάλαμο Νο 6. Ο μηδενισμός της κάθε προσπάθειας, 

το αναπόφευκτο, η θνητή του φύση, η αρρωστημένη φιλοσοφική θεωρία για τη ζωή 

είναι οι στόχοι των καταιγιστικών πυρών του Τσέχωφ216. Η ζωή χαστουκίζει την 

απάθεια του γιατρού προς τους ασθενείς του, όπως χαστουκίζει και την απάθεια 

κάθε ανθρώπου για τα καθήκοντα του. Έμμεσα ο Τσέχωφ, με ένα μοναδικό, 

λογοτεχνικό τρόπο, σκιαγραφεί την ρωσική κοινωνία του 19ου αιώνα. Βλέποντας την 

αδικία και τη βία στη ρωσική κοινωνία, στοχεύει στην απομυθοποίηση της 

αυθεντίας του Τσάρου και με την έντονη κριτική του να δώσει το τελικό χτύπημα 

στο ετοιμοθάνατο σώμα του κράτους, που βρίσκεται λίγο πριν την κατάρρευσή του. 

Πράγματι το 19ο αιώνα στη Ρωσία, όπου το πολιτικό σύστημα της Ρωσία ήταν 

απόλυτη μοναρχία, με αυτοκράτορα τον Τσάρο Νικόλαο Α’, χαρακτηρίζεται από 

γενική δυσαρέσκεια και φόβο για μια μεγάλη αγροτική εξέγερση. Την εποχή αυτή 

χαρακτηρίζουν η ραγδαία αύξηση της καταστολής και η εγκαθίδρυση 

γραφειοκρατικού και αστυνομικού κράτους, η λογοκρισία, η τρομοκρατία και οι 

πολιτικές διώξεις. Οι αγρότες αλλά και άλλες κοινωνικές ομάδες, εξεγείρονταν, 

προβάλλοντας έτσι την αγανάκτηση τους. Ο τσάρος χρησιμοποίησε βία, γεγονός 

που δεν οδήγησε στην καταστολή των αντιδράσεων, αλλά το αντίθετο. Η ρωσική 

κοινωνία προσπαθούσε να προστατευτεί από όσους δε θεωρούσε ικανούς να 

ενταχθούν σε αυτήν, όπως τους εγκληματίες και τους ψυχικά άρρωστους:  

 

«- Ρωτάτε τι να κάνετε; Το καλύτερο στην κατάσταση σας είναι να το σκάσετε.  Όταν η 

κοινωνία προστατεύει το σκάσετε από δω. Όμως, δυστυχώς, αυτό είναι ανώφελο. Θα σας 

πιάσουν. Όταν η κοινωνία προστατεύει τον εαυτό της  από τους εγκληματίες, τους ψυχικά 

άρρωστους και γενικά τους ανθρώπους που δύσκολα εντάσσονται σ’ αυτήν, τότε αυτή είναι 

ακατανίκητη». 

 

              Και σε αυτό το διήγημα ο Τσέχωφ περιγράφει τη ζωή στην πόλη και το είδος 

ανθρώπων που την εκπροσωπούν. Φαίνεται ότι θέλει να τονίσει αυτή την αντίθεση 

μεταξύ των ανθρώπων της πόλης που δεν είχαν καμία διάθεση για πνευματική 

ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στη βία και τη διαφθορά. Σε αντίθεση με 

τους ανθρώπους της επαρχίας που, ιδιαίτερα οι νέοι, διψούσαν για μόρφωση, 

γεμίζοντας την καθημερινότητα τους με πνευματικά αγαθά, αποφεύγοντας έτσι μια 

μίζερη κι ανιαρή ζωή:  

 

«Η ζωή στην πόλη είναι αποπνικτική και πληκτική, οι άνθρωποι δεν έχουν πνευματικά 

ενδιαφέροντα, ζουν μια ανιαρή, χωρίς νόημα ζωή, ποικίλλοντας τη με τη βία, τη γενική 

                                                           
216 Ο μηδενισμός είναι μια πολιτική και κοινωνική επαναστατική θεωρία, βγαλμένη από τη Ρωσία. Τον όρο αυτό 
εισηγήθηκε ο μυθιστοριογράφος Ιβάν Τουργκένιεφ, χρησιμοποιώντας το για πρώτη φορά σε ένα μυθιστόρημα 
του για να χαρακτηρίσει το ιδεολογικά ρεύμα που εκδηλώθηκε σε νεαρούς ρώσους στα μέσα του 19ου αιώνα. Το 
ρεύμα του μηδενισμού διαδόθηκε γρήγορα κι είχε φιλοσοφικό και ηθικό χαρακτήρα. Βασική του ιδέα ήταν η 
απόλυτη χειραφέτηση του ατόμου, από κάθε τι που κλονίζει την ανεξαρτησία ή την ελευθερία της σκέψης του. 
Ως βάση του ο μηδενισμός είχε τις ιδέες του υλισμού και του ατομικισμού. 
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διαφθορά και την υποκρισία. Οι παλιάνθρωποι είναι χορτάτοι, καλοντυμένοι, ενώ οι έντιμοι 

τρέφονται με ψίχουλα. Γι’ αυτό πρέπει να φτιάξουν σχολεία, να εκδώσουν μια τοπική 

εφημερίδα με έντιμη γραμμή, να οργανώσουν θεατρικές παραστάσεις, να κινητοποιηθούν 

διανοούμενοι. Οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση τους και να 

τρομάξουν με τον εαυτό τους»217. 

 

Τα λόγια αυτά, αν εξεταστούν βαθύτερα, εντοπίζουμε τη σημασία του όρου 

‘πολιτισμός’. Ο όρος πολιτισμός στα ελληνικά είναι μετάφραση του γαλλικού όρου 

‘civilisation’, τον οποίο για πρώτη φορά χρησιμοποίησε ο Αδαμάντιος Κοραής, 

θέλοντας να δηλώσει τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινωνίας, αυτά 

δηλαδή που σχετίζονται με την υψηλή τέχνη, τις επιστήμες και τη φιλοσοφία. Η 

έννοια του πολιτισμού είναι πολυδιάστατη και προσαρμόζεται διαφορετικά κάθε 

εποχή ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Τη θέση αυτή υποστηρίζει ο Άγγλος 

Εθνολόγος E.B. Tylor, ότι ο πολιτισμός αποτελεί έκφραση της ζωής του ανθρώπου, 

που περιλαμβάνει τη μόρφωση, την πίστη, το νόμο, την τέχνη, τα ήθη και έθιμα της 

κοινωνία στην οποία ζει. Έτσι ο Τσέχωφ στο απόσπασμα αυτό παρουσιάζει την 

ταυτότητα της πραγματικής πόλης στην οποία ζει, μέσα από την περιγραφή του 

άλλου, την πόλη δηλαδή όπως θα έπρεπε να ήταν, μια πόλη με πολιτισμό. Τα 

σχολεία, η έκδοση εφημερίδες, οι θεατρικές παραστάσεις ως ένδειξη ύπαρξης μιας 

τέχνης, οι διανοούμενοι – μορφωμένοι, είναι αυτά που δομούν τον πολιτισμό μιας 

κοινωνίας. Μια κοινωνία χωρίς πολιτισμός οδηγεί τους ανθρώπους της στην πλήξη, 

τους προσφέρει μια ζωή δίχως νόημα. Ο πολιτισμός είναι αυτός που θα ωθήσει τις 

τέχνες και τα γράμματα να αναπτυχθούν και να κινήσει το ενδιαφέρον κάθε πολίτη, 

αναπτύσσοντας έτσι την κουλτούρα της κάθε κοινωνίας, που θα επιδράσει στην 

ταυτότητά της και θα τη διαφοροποιεί από τις άλλες.  

 Ο Τσέχωφ στο έργο του επίσης μιλάει για τις πραγματικές αξίες της εποχής 

στην οποία ζούσε. Σε μια κοινωνία, όπου υπήρχε βίαιος έλεγχος στο λόγο, στη 

μόρφωση,  και γενικά στον τρόπο ζωής, το αγαθό της ελευθερίας είχε κλονιστεί και 

μονάχα μια εξέγερση θα κατέπνιγε κάθε μορφή βίας και ελέγχου. Για τον άνθρωπο 

δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό, από την ελευθερία. Το να μπορεί να εκφράζεται 

ελεύθερα, να δημιουργεί και να πράττει δίχως προσβολές είναι δικαίωμα για τον 

καθένα. Η ελευθερία είναι από μόνη της μια κοσμοθεωρία. Σε αντίθεση με τις 

χώρες στις οποίες αναπτύχθηκε ο Διαφωτισμός και συνεπώς η ιδέα του 

φιλελευθερισμού, όπως η Αγγλία και η Γαλλία, στη Ρωσία τόσο την εποχή των 

Τσάρων, όσο και αργότερα την εποχή του Σοσιαλισμού, ο φιλελευθερισμός 

βρίσκεται σε δυσμενή θέση απέναντι στην ιστορία. Οι Ρώσοι δεν είχαν ποτέ 

ελευθερωθεί από την καταπίεση της κοινωνίας και δεν κέρδισαν ποτέ την κοινωνική 

δικαιοσύνη που άξιζαν218: 

 

                                                           
217 Τσεχωφ, Α.Π., «Επιλογή από το έργο του», σελ. 127. 
218 Sorman, G., «The minimal state», σελ. 10. 
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«Είναι περίεργο αλλά ποτέ άλλοτε δε σκεφτόταν με τέτοια ευστροφία όσο τώρα, που κάθε 

μέρα σκεφτόταν χιλιάδες εκδοχές πάνω στο ίδιο θέμα,  

ότι κινδύνευε η ελευθερία και η τιμή του»219. 

 

Η λέξη ελευθερία έχει τις ρίζες της στην λατινική λέξη ‘liber’ που σημαίνει 

ελεύθερος και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την ανάπτυξη των επιστημών 

και των τεχνών στο επιθυμητό πλαίσιο μιας παιδείας για έναν ελεύθερου πολίτη220. 

Ο Άγγλος φιλόσοφος, John Locke, πατέρας της ιδέας του φιλελευθερισμού, 

υποστήριξε ότι η ελευθερία είναι φυσικό δικαίωμα στη ζωή του καθενός. 

Καταρρίπτει τις καθιερωμένες έννοιες της εποχής, όπως τα κληρονομικά προνόμια 

από τίτλους ευγενείας, την απόλυτη μοναρχία και την ελέω Θεού εξουσία του 

αυτοκράτορα, του βασιλιά ή του τσάρου.  

Μια δεύτερη ηθική αξία που φαίνεται να κλονίζεται το 19ο αιώνα στη 

ρωσική κοινωνία του Τσέχωφ, είναι αυτή της τιμής. Η τιμή, όπως και η ελευθερία 

είναι αγαθά, απαραίτητα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η έννοια όμως της τιμής δεν 

αποτελεί δημιούργημα του 17ου αιώνα, όπως ο φιλελευθερισμός, αλλά 

χρονολογείται από την εποχή του Ομήρου. Η ρίζα του όρου τιμή προέρχεται από το 

ρήμα ‘τίω’, που σημαίνει εκτιμώ, τιμώ κάποιον κι έχει δύο όψεις που η μία 

εξαρτάται από την άλλη, την υλική που συνδέεται με τα υλικά αγαθά και την άυλη 

όψη που σχετίζεται με την υψηλή κοινωνική θέση, το κύρος δηλαδή που έχει ένας 

άνθρωπος στην κοινωνία που ζει. Ο Τσέχωφ τοποθετεί έναν ήρωα που να ταυτίζεται 

τόσο με την υλική όσο και με την άυλη έννοια της τιμής. Ο ήρωας ανήκε σε μια 

εύπορη οικογένεια με πατέρα δημόσιο υπάλληλο. Δεκαπέντε χρόνια πριν όμως ο 

ένας γιος αρρώστησε και πέθανε κι ο πατέρας παραπέμφθηκε σε δίκη για 

πλαστογραφίες και καταχρήσεις κι έπειτα πέθανε κι αυτός. Έτσι η οικογένεια 

Γκρόμοφ έχασε όλη την περιουσία της δηλαδή την υλική τιμή της. Ο Ιβάν, ο 

κεντρικός ήρωας του Τσέχωφ, οδηγήθηκε στο φόβο και την απόγνωση. Είχε κλειστεί 

στον εαυτό του και φοβόταν ότι με κάποιο τρόπο θα τον παγιδεύσουν. Σκεφτόταν 

φανταστικά πράγματα με τρομερή ευστροφία με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο 

την άυλη τιμή τους, την υπόληψη δηλαδή που είχε στην κοινωνία που ζούσε. Όταν 

η τιμή ενός ήρωα εξαρτάται από την άποψη που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν, τότε 

αποτελεί ευμετάβλητη αξία, που μπορεί να αυξηθεί, να μειωθεί, ακόμα και να 

χαθεί ολότελα221.  

Ο Άντον Τσέχωφ, ως γιατρός, δεν μπορεί να μην συμπεριλάβει τις ιατρικές 

του αντιλήψεις μέσα στα διηγήματα του. Ο ίδιος είπε: «Δεν αμφιβάλλω πως η 

σπουδή της ιατρικής είχε μια φοβερή επίδραση στη λογοτεχνική μου 

δραστηριότητα. Πλάτυνε σημαντικά το πεδίο των παρατηρήσεων μου, με πλούτισε 

                                                           
219Τσεχωφ, Α.Π., «Επιλογή από το έργο του», σελ. 130. 
220 Gross, J., «Byron: the erotic liberal». 
221 http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/epos/page_066.html - 8.5.2017  -  
19:15. 
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γνώσεις, που την πραγματική τους αξία για μένα σαν συγγραφέα δε θα μπορούσε 

να την εκτιμήσει παρά μόνο ένας συγγραφέας που θα ήταν κι αυτός γιατρός. Είναι 

ολοφάνερο πως χάρη στην ιατρική μπόρεσα να αποφύγω ένα σωρό λάθη. Δεν 

ανήκω στους λογοτέχνες που φέρονται αρνητικά στην επιστήμη. Και δεν θα ήθελα 

να ανήκω και σε εκείνους που μονάχα με το μυαλό τους φτάνουν παντού. Μονάχα 

οι ανόητοι και οι αγύρτες τα εννοούν και τα ξέρουν όλα. Η ανατομία και τα 

γράμματα έχουν μια εξίσου ευγενική καταγωγή και τους ίδιους σκοπούς. Αν ένας 

άνθρωπος γνωρίζει τους νόμους της κυκλοφορίας του αίματος είναι πλούσιος. Αν 

επιπλέον μαθαίνει ιστορία και μουσική γίνεται ακόμα πιο πλούσιος. Αντιμαχόμενες 

δεν είναι οι διάφορες γνώσεις, η ποίηση με την ανατομία αλλά πλάνες. Όσο για 

μένα, αισθάνομαι πολύ πιο ζωντανός και ευχαριστημένος με την επίγνωση πως έχω 

δύο επαγγέλματα αντί για ένα»222.  

Στο διήγημα αυτό επανεξετάζει τον σκοπό της ιατρικής. Αφού ο πόνος και τα 

βάσανα οδηγούν τον άνθρωπο στην τελειότητα τότε γιατί να χορηγούνται φάρμακα 

από τους γιατρούς που απαλύνουν τον πόνο; Κι έπειτα, ο πόνος της ψυχής πως 

απαλύνεται; Αν γίνεται με φάρμακα τότε απορρίπτει κάθε θρησκευτική και 

φιλοσοφική πίστη, στις οποίες μέχρι τώρα έβρισκαν παρηγοριά και προστασία:  

 

«Κι αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ο σκοπός της ιατρικής είναι να δίνει φάρμακα 

που απαλύνουν τον πόνο, τότε άθελα μπαίνει μόνο του το ερώτημα: γιατί να τον απαλύνεις;  

Πρώτον, λένε ότι τα βάσανα οδηγούνε τον άνθρωπο στην τελειότητα, και δεύτερον αν η 

ανθρωπότητα πραγματικά μάθει να απαλύνει τα βάσανα της με σκονάκια και σταγόνες, 

τότε αυτή απορρίπτει ολοκληρωτικά τη θρησκεία και τη φιλοσοφία, όπου μέχρι τώρα 

έβρισκε όχι μόνο προστασία από κάθε κακό, αλλά ακόμη και την ευτυχία. Ο Πούσκιν πριν 

από το θάνατο του δοκίμασε φοβερούς πόνους, ο δύστυχος Χάινε αρκετά χρόνια ήταν 

κατάκοιτος από παράλυση. Γιατί λοιπόν να μην υποφέρουν κάποιος Αντρέι Εφίμιτς ή κάποια 

Ματρένα Σαβίσνα, που η ζωή τους είναι χωρίς περιεχόμενο και θα ήταν εντελώς άδεια και 

όμοια με τη ζωή της αμοιβάδας, αν δεν υπήρχε πόνος;223» 

 

Ο ψυχικός πόνος, για τον Τσέχωφ, είναι μεγαλύτερος και κανένα φάρμακο δεν 

μπορεί να τον απαλύνει παρά μόνο μια ζωή γεμάτη περιεχόμενο κι όχι μια μίζερη 

ζωή, όπως αυτή των περισσότερων Ρώσων της εποχής. Οι περισσότεροι Ρώσοι 

αποστρέφονταν τις εκδηλώσεις που καλλιεργούσαν το πνεύμα τους και πρόσθεταν 

περιεχόμενο στη ζωή τους, ξεχωρίζοντας τους έτσι από τα ζώα. Θεωρεί το πνεύμα 

μοναδική πηγή απόλαυσης και λύτρωσης από κάθε πόνο. Η ρωσική διανόηση έχασε 

πια τις αξίες της εντιμότητας και της φιλίας. Ο Τσέχωφ κατορθώνει για άλλη μια 

φορά να παραβάλει μια πτυχή της έννοιας του πολιτισμού. 

 

«Σ’ αυτό τον κόσμο όλα είναι ασήμαντα και χωρίς ενδιαφέρον, εκτός από τις ανώτερες 

εκδηλώσεις του ανθρώπινου πνεύματος. Το πνεύμα χαράζει ένα έντονο διαχωριστικό όριο 

                                                           
222 Πατσώνης Γ. «Συγγραφείς και Ιατρική, Η ιατρική στη ζωή και το έργο του Τσέχωφ». 
223 Τσεχωφ, Α.Π., «Επιλογή από το έργο του»,  σελ 136. 
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ανάμεσα στο ζώο και στον άνθρωπο, υπαινίσσεται τη θεϊκή ουσία του ανθρώπου και σε 

κάποιο βαθμό αναπληρώνει την αθανασία του, η οποία δεν υπάρχει. Γι’ αυτό τον λόγο το 

πνεύμα είναι η μοναδική πηγή απόλαυσης. (…) Και αρχίζει να λέει πόσο καλά ζούσαν 

παλιότερα, εύθυμα, με ενδιαφέροντα, πόσο ωραία ήταν η ρωσική διανόηση και πόσο ψηλά 

τοποθετούσε τις έννοιες της εντιμότητας και της φιλίας. Δάνειζαν χρήματα χωρίς γραμμάτια 

και το θεωρούσαν ντροπή να μη δίνουν χέρι βοηθείας στο φίλο που είχε ανάγκη»224. 

 

Το 19ο αιώνα οι αναφορές στην ιατρική, μέσα στα λογοτεχνικά έργα, 

αποτελούν ένα σύνηθες φαινόμενο. Εκτός από τον Τσέχωφ, ο Πούσκιν αναφέρεται 

στην επιδημία της χολέρας (1831), στο σύντομο δράμα του «Η γιορτή στα χρόνια 

της πανούκλας», ένα αυτοβιογραφικό κείμενο, που δεν πρόλαβε να τελειώσει, 

περιγράφει στιγμές από την εποχή της χολέρας που κλόνισαν τον ίδιο όταν ήταν 

φοιτητής ιατρικής. Ο Ν. Γκογκόλ επίσης δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει στο έργο 

του τους γιατρούς, σαν τμήμα της ρωσικής κοινωνίας. Στο έργο του «Νεκρές Ψυχές» 

αναφέρεται στην κοινωνική θέση των επαρχιακών επιθεωρητών της υγείας. Στο 

«Ημερολόγιο ενός τρελού» περιγράφει τις άθλιες συνθήκες ενός ψυχιατρείου, στο 

οποίο μένει ο ίδιος. Ο Φ. Ντοστογιέφσκι, γιος στρατιωτικού γιατρού, έζησε μια ζωή 

με πάσχοντας από επιληψία, γι’ αυτό και ο κεντρικός του ήρωας στο έργο «Ο 

ηλίθιος» πάσχει από επιληψία. Το έργο αυτό προσελκύει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον 

των νευρολόγων λόγω της λεπτομερής περιγραφής της εκστατικής αύρας που 

προηγείται των επιληπτικών σπασμών:  

 

«Σ' εκείνες τις πρώτες στιγμές που περνούν σαν αστραπή, το αίσθημα της ζωής και η 

συνείδηση συγχέονται μέσα του. Το μυαλό του και η καρδιά του φωτίζονταν από ένα έντονο 

φως. Όλες οι αισθήσεις του, όλες οι αμφιβολίες του, όλες οι ανησυχίες του γαλήνευαν 

μεμιάς για να μετατραπούν σε μια παντοδύναμη νηνεμία, φτιαγμένη από πάμφωτη χαρά, 

ελπίδα κι αρμονία, που για χάρη της η λογική έσκυβε μέχρι τη βαθύτερη κατανόηση των 

τελικών ζητημάτων. Μα αυτές οι μεγαλειώδεις στιγμές ήταν απλώς το πρελούδιο για τη 

δεύτερη κατάσταση (αυτή η άλλη φάση δε διαρκούσε ποτέ περισσότερο  

από ένα δευτερόλεπτο) που άρχιζε τη κρίση.  

 

Αυτό το δευτερόλεπτο ήταν σίγουρα πέρα από τις δυνάμεις του». 

 

Τέλος ο Λ. Τολστόι, παντρεμένος με κόρη γιατρού, παρουσιάζει στα έργα του 

γιατρούς αμαθείς, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή ασθένεια. Ο 

Τολστόι έδειξε ενδιαφέρον για την υγεία των αγροτών της εποχής τους και 

αλληλογραφούσε με πολλούς γιατρούς. Κατόρθωσε έτσι να κάνει ακριβείς 

περιγραφές παθολογικών καταστάσεων και αληθινών περιστατικών225.  

 

 

                                                           
224 Τσεχωφ, Α.Π., «Επιλογή από το έργο του»,  σελ. 139. 
225Από:  Διατριβή του Ludovic Debono, πανεπιστήμιο Besancon, Γαλλία, 1997. 
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6. Επίλογος - Συμπεράσματα 

  

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία κι έχοντας μελετήσει διεξοδικά τα 

ζητήματα που πραγματεύθηκε, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια 

συμπεράσματα. Εξετάζοντας τα πιο πάνω λογοτεχνικά έργα, τόσο του Βιζυηνού, όσο 

και του Τσέχωφ, εντοπίζουμε πολλές εθνογραφικές αναφορές, άλλοτε φανερές κι 

άλλοτε κρυμμένες πίσω από τα γλωσσικά και λογοτεχνικά συμφραζόμενα. Η 

επιλογή των δύο λογοτεχνών, δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς ο σκοπός ήταν να 

αποδειχθεί ότι η λογοτεχνία του 19ου  αιώνα, ανεξαρτήτως κοινωνικού, ιστορικού, 

πολιτικού υποβάθρου, είχε ένα διπλό σκοπό, την απεικόνιση της πραγματικότητας, 

λογοτεχνικά και την προβολή πολιτισμικών και ταυτόχρονα εθνογραφικών 

χαρακτηριστικών, ανθρωπολογικά. Έτσι, συγκρίνοντας δύο εντελώς διαφορετικά 

περιβάλλοντα, το υπό Οθωμανικής κυριαρχίας ελληνικό τοπίο και το υπό Τσαρικής 

απολυταρχίας ρωσικό, παρατηρούμε την ανάγκη που είχαν οι δύο λογοτέχνες, αλλά 

και άλλοι όμοιοι τους, να καταγράψουν τις κοινωνικές συνθήκες που τους 

περιέβαλλαν ως αυτοβιογραφικές ή μυθιστορηματικές μαρτυρίες.  

Συνοπτικά και οι δύο λογοτέχνες, προβάλλουν την ιδιότητα τους ως 

εθνογράφοι, αρχικά, μέσα από αναφορές σε πραγματικά τοπωνύμια, όπως η 

Ανατολική Θράκη, η Κωνσταντινούπολη, η Γιάλτα, η Μόσχα, οι περιγραφές των 

οποίων ταυτίζονται με την ψυχοσύνθεση των πρωταγωνιστών. Τόσο οι αναφορές σε 

τόπους όσο και η εικόνα της κουλτούρας κάθε τόπου εντάσσονται με τέτοιο τρόπο 

στα έργα, ώστε συμβάλλουν στην πλοκή τους, (π.χ. προοικονομία). Η σούρβα, το 

βρικολάκιασμα του νεκρού, ο θεσμός του γάμου, αποτελούν εθιμοτυπικά των 

Βαλκανικών χωρών και τα συναντάμε αρκετά συχνά σε λογοτεχνικά έργα (π.χ. 

δημοτικά τραγούδια), όπως κι εδώ. Έθιμα και παραδόσεις (κισμέτ, μπαϊράμι, 

σούρβα, γάμος) είναι διάχυτα στα διηγήματα, για την ολοκληρωμένη 

αναπαράσταση της εικόνας της ελληνικής και της ρωσικής κοινωνίας. Επίσης το 

θέατρο, η μόρφωση, η εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της κουλτούρας και της παιδείας στην Ελλάδα και στη Ρωσία. Σημαντικός 

κοινός παράγοντας για την κοινωνική διαμόρφωση αποτελεί η θρησκεία. Μέσα από 

την πίστη στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό διαμορφώνονται οι αντιλήψεις γύρω από το 

θάνατο, για τις ανίατες ασθένειες, για τον εξαγνισμό της ψυχής αλλά και για την 

συγχώρεση σοβαρών αμαρτημάτων, όπως η πορνεία. Σημαντική μνεία γίνεται και 

από τους δύο λογοτέχνες για τις γυναίκες. Γυναίκες αμφιβόλου ταυτότητας, 

γυναίκες που γίνονται πατέρες στην απουσία του πατέρα, γυναίκες που γενικά 

διαφοροποιούνται από το πρότυπο της «κανονικής» γυναίκας του 19ου αιώνα. Οι 

δύο λογοτέχνες, έμμεσα προβάλλουν το πρότυπο της ιδανικής γυναίκας, το οποίο 

δεν ταιριάζει με τις πρωταγωνίστριες των έργων τους. Δίνουν έμφαση στο 

διαφορετικό, αυτό που δε θα εξεταστεί, καθώς δεν πληρεί τα κριτήρια του κανόνα. 

Ένας εθνογράφος όμως θα δώσει περισσότερο έμφαση στο άλλο, στο ασυνήθιστο, 

στο διαφορετικό και μέσα από αυτό να σκιαγραφήσει την ταυτότητα της «σωστής 
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κοινωνίας». Οι αναφορές σε ιστορικά γεγονότα, σε κοινωνικούς τρόπους 

οργάνωσης, αλλά και εθνικά ιδεώδη συμπληρώνουν την εικόνα της ελληνικής και 

της ρωσικής κοινωνίας. Συχνότερες αναφορές γίνονται στους ρωσοτουρκικούς 

πολέμους, αφού καθόρισαν το μέλλον των δύο κοινωνιών. Θεσμοί όπως το 

‘παιδομάζωμα’, το ‘σινάφι των ραπτάδων’, ο ‘καντονισμός’ και η ‘λογοκρισία’ 

εντοπίζονται ως εθνογραφικές μαρτυρίες στα λογοτεχνικά έργα. Τέλος οι δύο 

λογοτέχνες δίνουν έμφαση στις αξίες, τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουν, όπως η 

ελευθερία, η τιμή αλλά και η ηθική δικαιοσύνη.  

Μέσα από την εξέταση των διηγημάτων αυτών, επαληθεύεται η θεωρία του 

Hippolyte Taine, ότι οι τρεις βασικοί παράγοντες, που καθορίζουν τη συμπεριφορά 

του ανθρώπου είναι η καταγωγή του, το περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνεται 

αλλά και οι συγκυρίες στις οποίες έτυχε να ζει. Οι πρωταγωνιστές των διηγημάτων 

έχουν πράγματι διαμορφωθεί ψυχικά αλλά και κοινωνικά από το περιβάλλον και τις 

συγκυρίες, καθώς βλέπουμε άνδρες να επηρεάζονται από τις συγκυρίες και να 

αποκτούν θηλυκή κοινωνική διάσταση, αλλά και το αντίστροφο. Ψυχίατρους να 

επηρεάζονται από το περιβάλλον τους και να γίνονται οι ίδιοι τρελοί. Επομένως, 

αφού οι χαρακτήρες καθορίζονται από το κοινωνικό τους περιβάλλου, από μόνοι 

τους ως οντότητες αντιπροσωπεύουν μια εθνογραφική μαρτυρία, την οποία ο 

λογοτέχνης καλείται να αποτυπώσει στο χαρτί. Οι ήρωες όμως σ’ ένα λογοτεχνικό 

έργο είναι δημιουργήματα του λογοτέχνη. Ο ίδιος ο λογοτέχνης ζει και 

διαμορφώνεται επηρεασμένος από την καταγωγή, το κοινωνικό του περιβάλλον και 

κάθε πολιτικό-κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο της εποχής του. Ουσιαστικά ο λογοτέχνης 

πλάθει μια ιστορία, για την οποία αντλεί υλικό από την επιτόπια έρευνα που έχει 

κάνει, δηλαδή την παρατήρηση της δικής του κοινωνίας. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι 

ένα λογοτεχνικό κείμενο, αποτελεί από μόνο του τεκμήριο είτε της κοινωνίας, είτε 

του έθνους από το οποίου προέρχεται. Σε κάθε έργο ο λογοτέχνης σκιαγραφεί τον 

ψυχικό του κόσμο, εκείνο τον κόσμο που διαμορφώνεται μέσα σε μια κοινωνική 

ομάδα και επηρεάζεται από τους εσωτερικούς κι εξωτερικούς της παράγοντες.  
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