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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

 Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα για περαιτέρω διερεύνηση και 

εμβάθυνση προήλθε από την αγάπη και λατρεία για την τοπική κουλτούρα και 

πολιτισμό της Φλώρινας πρωτίστως, αλλά και δευτερευόντως από την θέληση 

ανάμειξης των στοιχείων της ιστορίας αλλά και της λογοτεχνίας της πόλης, που αν μη 

τι άλλο δεν είναι και ισχνή. Ο χώρος της πνευματικής κίνησης στην πόλη και δη του 

γραπτού συγγραφικού τομέα, όπως η λογοτεχνία ήταν ανέκαθεν στις μελέτες μου και 

μέσω αυτού, πάρθηκε η απόφαση εξειδίκευσης σε αυτήν. Ειδικότερα, επειδή δείχνω 

μια ιδιαίτερη αδυναμία στο πεζογραφικό είδος, προτίμησα να αφιερωθώ στην 

αναζήτηση των συγγραφέων της πόλης που δημοσίευσαν μόνο πεζά κείμενα (σε πολλά 

είδη), στα δύο μεγαλύτερα λογοτεχνικά περιοδικά της Φλώρινας, του Αριστοτέλη και 

της Εταιρίας, κατεξοχήν αξιόπιστα και πάντα γεμάτα με λογοτεχνικές πινελιές.  

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέλαβαν ώστε να ολοκληρωθεί αυτή 

η δουλειά και πρώτον από όλους τον επόπτη καθηγητή μου, κ. Αλέξανδρο 

Ακριτόπουλο, που ήταν αρωγός και πολύτιμος στην διεκπεραίωση της παρούσας 

εργασίας με τις συμβουλές, την απόλυτη στήριξη και τις εύστοχες παρατηρήσεις που 

μου παρείχε την άμεση ανταπόκριση και την εποικοδομητική ανατροφοδότηση σε 

καίρια σημεία της εργασίας, όπως και τους καθηγητές που συμμετείχαν στην τριμελή 

επιτροπή, τον κ. Σταύρο Καμαρούδη και την κ. Σοφία Ηλιάδου-Τάχου για την βοήθειά 

τους. Η ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο μέσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

«Επιστήμες της Αγωγής» - Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες, βοήθησε 

στην όσο το δυνατόν ερευνητική επιμήκυνση του θέματος στη βιβλιογραφία της 

τοπικής ιστορίας και λογοτεχνίας. Πραγματοποιήθηκε συστηματική και όσο το 

δυνατόν λεπτομερής έρευνα και η αποτύπωση όσων εντοπίστηκαν, παρουσιάζεται 

παρακάτω.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η δομή της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας αποτελείται από δύο μέρη, το 

θεωρητικό και το ερευνητικό κομμάτι της. Μετά τον πρόλογο, την εισαγωγή και την 

περίληψη, η εργασία διαρθρώνεται όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, αρχικά με το 

πρώτο κεφάλαιο και την εννοιολογική αποσαφήνιση σημαντικών στοιχείων του 

θέματος της εργασίας, όπως η λογοτεχνία, η γραμματολογία και η γραμματεία. 

Αναλύονται λεπτομερώς στη συνέχεια τα λογοτεχνικά γένη/είδη, που παρουσιάζονται 

ιστορικά μέσα στον χρόνο μαζί με τα κριτήρια ταξινόμησής τους και τον διαχωρισμό 

μεταξύ των πολλών που υφίστανται. Στο 3ο κεφάλαιο βρίσκεται η «ουσία» της 

εργασίας, με την παρουσίαση της πεζογραφίας και όλων των πτυχών της, από τα 

ιστορικά στοιχεία, την μεταπολεμική της πλευρά, τις τάσεις που την διέπουν, ενώ στο 

επόμενο κεφάλαιο, υπεισερχόμαστε στα πιο συγκεκριμένα κομμάτια της πεζογραφίας, 

και των υποειδών της, όπως τις αφηγηματικές μορφές της, το μυθιστόρημα, την 

νουβέλα και το διήγημα. Στο τελευταίο είδος της πεζογραφίας επιχειρείται ειδική 

μνεία, καθώς ακολουθούν τα λογοτεχνικά του γνωρίσματα, η θέση του στην ιστορία 

της λογοτεχνίας και της γραμματολογίας, η ύπαρξη του στις ξένες λογοτεχνίες ανά την 

Ευρώπη και την Αμερική η ιστορική του αναδρομή, οι ιδιότητές του και τα στοιχεία 

ώστε να χαρακτηριστεί «καλό» και ικανοποιητικό και στο τέλος αναλύεται διεξοδικά 

η τεχνική δημιουργίας της σύντομης ιστορίας από τους συγγραφείς. Προχωρώντας, στο 

5ο κεφάλαιο βρίσκει κανείς στοιχεία για την επιστήμη της αφηγηματολογίας και την 

τεχνική της αφήγησης, με τον ορισμό της να δίνεται, τον αφηγηματικό ή μη λόγο που 

απορρέει, τις θεωρίες από τις οποίες δημιουργήθηκε, οι κύριοι εκπρόσωποί της στο 

λογοτεχνικό στερέωμα, η έννοια και η δομή της, τύποι των χαρακτήρων που συναντάμε 

στα είδη της, και οι μέθοδοι ανάλυσης αφηγηματικών κειμένων. Στο 6ο κεφάλαιο, 

αναφέρονται κάποια σημεία της λογοτεχνικής κριτικής με τα χαρακτηριστικά της, την 

ιστορική της αναδρομή και την γένεση της με την ερμηνεία και τους τρόπους που 

επιτυγχάνεται. Στο 7ο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια αναδίπλωσης του ιστορικού 

πλαισίου χρονικά στην περιοχή της Φλώρινας, ενώ το πολιτισμικό περιβάλλον και η 

λογοτεχνική κίνηση δεσπόζουν από την ίδρυση των λογοτεχνικών περιοδικών της 

έρευνας και έπειτα. Τέλος, στο 8ο κεφάλαιο, τα λογοτεχνικά περιοδικά-πηγές της 

παρούσας έρευνας παρουσιάζονται ως προς την ιστορία τους, την προέλευσή από την 

ίδρυση μέχρι και το περιεχόμενο των τευχών τους.  



[7] 

 

 Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας, που έχει ερευνητικό χαρακτήρα, 

δομείται ως εξής. Αρχικά κάνοντας ένα εισαγωγικό πλαίσιο της έρευνας και του 

θέματος, στο 1ο κεφάλαιο γράφεται ο σκοπός της έρευνας και τα επακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν. Στην ενότητα του ίδιου κεφαλαίου, αναλύεται 

η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία και δίνονται λεπτομέρειες για 

τον κάθε τρόπο χρήσης της. Στη ενότητα 1.3., η δειγματοληψία παρουσιάζεται με τον 

τρόπο που διενεργήθηκε στις πρωτογενείς πηγές (περιοδικά), ενώ στο 2ο κεφάλαιο 

εισερχόμαστε στον κύριο κορμό της εργασίας με την απαρίθμηση των δεδομένων της 

έρευνας, την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, ξεκινώντας από την αποδελτίωση των 

συγγραφέων, την ταξινόμησή τους, με διάφορα κριτήρια, όπως η ηλικία, η συχνότητα 

εμφάνισης στο περιοδικό και η συχνότητα δημοσίευσης των έργων τους. Κατά σειρά 

των τευχών, βλέπει κανείς ποια κείμενα στα δύο αυτά περιοδικά ανήκουν στην 

πεζογραφία και δίπλα γράφονται όλα τα στοιχεία εύρεσης τους σε κάθε τεύχος 

(συγγραφέας, τίτλος, σελίδα στο περιοδικό). Στη συνέχεια παρατηρούμε κάποια 

βιογραφικά στοιχεία των πεζογράφων, η ταξινόμησή τους αν βρίσκονται κάποιοι εν 

ζωή, ανά περιοδικό ξεχωριστά, και αργότερα ακολουθεί η ειδολογική ταξινόμηση σε 

κάθε περιοδικό και στη συνέχεια η διασταύρωση των συγγραφέων με το είδος των 

έργων που γράφουν και δημοσιεύουν. Ακολουθεί η αξιολόγηση του πεζογραφικού 

λογοτεχνικού έργου των συγγραφέων στα περιοδικά. Η θεματική ανάλυση, δηλαδή, με 

την αποτύπωση του νοήματος σε κάθε πεζογραφικό κείμενο, δεσπόζει και στην 

συνέχεια αποκρυσταλλώνεται σε κάθε συγγραφέα του εκάστοτε περιοδικού, η 

εργογραφία του, με την θεματολογία που επιλέγει και τον τρόπο γραφής του καθενός, 

με ταυτόχρονη σύγκριση με το ιστορικό πλαίσιο που εντάσσονται.  

 Στο 4ο κεφάλαιο, ακολουθούν οι κριτικές αποτιμήσεις για τους συγγραφείς από 

την επεξεργασία των κειμένων τους και της βιογραφίας τους αλλά και σε συνδυασμό 

με την κριτική και τον εποικοδομητικό σχολιασμό που γράφτηκε από άλλους επιφανείς 

ανθρώπους σε εφημερίδες και περιοδικά εκείνης της εποχής. Η εργασία τελειώνει με 

την καταγραφή των συμπερασμάτων στο επόμενο κεφάλαιο (5ο), τον επίλογο με τις 

μελλοντικές προτάσεις για έρευνα στο 6ο κεφάλαιο, ως το επιστέγασμα όλης της 

δουλειάς, την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών και τέλος, με κάποιες σελίδες 

των πεζογραφικών λογοτεχνικών έργων από τα δύο περιοδικά που παρατίθενται στο 

παράρτημα της εργασίας.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Η λογοτεχνία ανέκαθεν αποτέλεσε ζωντανή ιστορία και κομμάτι του 

πολιτισμού της Φλώρινας. Στα περιοδικά «Αριστοτέλης» και «Εταιρία» που 

εκδίδονταν την περίοδο από το 1956 και 1978 και εξής, δημοσιεύτηκαν πολλά 

αξιόλογα κείμενα από σημαντικούς ανθρώπους της εποχής. Η αποδελτίωση και 

καταγραφή των έργων που ανήκουν στην πεζογραφία μαζί με την παρουσίαση των 

ίδιων των συγγραφέων αποτέλεσε πόλο έλξης αυτής της εργασίας. Η ταξινόμηση που 

επιχειρήθηκε αφορούσε τρεις θεματικούς άξονες, τον ιστορικό, τον γραμματολογικό 

και τον ειδολογικό και πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνα σε μεγάλο όγκο τευχών 

στα περιοδικά, τα αποτελέσματα είναι ακριβή και εντυπωσιακά, αν σκεφτεί κανείς τις 

αναφορές που επέφερε η αναζήτηση. Οι τοπικοί συγγραφείς αναλύονται ταυτόχρονα 

όχι μόνο με το πεζογραφικό είδος που γράφουν αλλά και με το νοηματικό κέντρο που 

εμπερικλείουν στα λογοτεχνικά κείμενα. Πολλοί και σημαντικοί Φλωρινιώτες 

συγγραφείς εμφανίζονται στα περιοδικά και στα συμπεράσματα θίγονται ζητήματα με 

τα οποία ασχολούνται, ώστε να γίνει γνωστό στον καθένα, οτιδήποτε αφορά την 

πεζογραφία σε αυτά τα περιοδικά. Η αναλυτική δόμηση και παρουσίαση των 

δεδομένων είναι πολύ βοηθητική και χρήσιμη μαζί με τα σπουδαία αποτελέσματα που 

επέφερε η βιβλιογραφική αναζήτηση για την γνωριμία με αυτή την πνευματική-

λογοτεχνική κινητικότητα στον νομό μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο σε πολλούς 

τομείς ιστορικό περιβάλλον. 

 

Λέξεις – κλειδιά:  

Λογοτεχνία, Φλώρινα, πεζογραφία, γραμματολογία, ειδολογική ταξινόμηση, 

«Αριστοτέλης», «Εταιρία». 
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ABSTRACT 
 

 Literature has always been a vital story and part of the culture of Florina. In 

literary journals “Aristoteles” and “Etairia” published since 1956 and 1978, many 

remarkable prose texts have been published by important people of the historical time. 

The depiction and recording of works belonging to science together with the 

presentation of the authors themselves has been a pole of attraction for this work. The 

classification, which was attempted concerned three topics, historical, literary, and 

generic, and were conducted after a large volume of evidence in journals, the results 

are accurate and impressive when we look at the reports that came up from the search. 

The local prose writers are analyzed at the same time not only with the infantry they 

are writing, but also with the nomination center they surround in the literary texts. Many 

influential writers of the same name appear in the literary journals, and the issues they 

deal with are addressed to make everyone familiar with the prose writing in these 

journals. Analytical construction and presentation of data is very helpful and useful 

along with the significant results that bibliographic-historical research has sought to get 

acquainted with this intellectual-literary mobility in the whole city within a very 

difficult historical environment in many and vary areas. 

 

Key – words: 

Literature, Florina, prose writing, literary, generic classification, “Aristoteles”, 

“Etairia”.  
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Α΄ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 

Κεφά λάιο 1 

 

Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων: «Λογοτεχνία», 

«Γραμματολογία», «Γραμματεία» 
 

1.1. Λογοτεχνία 
 

Η λογοτεχνία, ως τέχνη του λόγου, θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλες τις μορφές 

ποιητικού, πεζού και θεατρικού λόγου, «τα έντεχνα, αισθητικά φορτισμένα και 

αξιολογημένα μνημεία» μιας εθνικής ή γλωσσικής κοινότητας1. Η λογοτεχνία 

διακρίνεται σε γραπτή και προφορική, λόγια και δημώδη, εθνική και παγκόσμια. 

Υποδιαιρείται σε λογοτεχνικά γένη (έπος και μυθιστόρημα, λυρική ποίηση, δράμα) και 

είδη (λ.χ. τραγωδία/κωμωδία, σονέτο, διήγημα, κτλ.) 

Ωστόσο, αυτός ο γενικός ορισμός της λογοτεχνίας, όπως κάθε εννοιολογικός 

προσδιορισμός, θέτει προβλήματα: δεν είναι ούτε οντολογικός, δηλαδή απόλυτος, ούτε 

άχρονος. Το εκάστοτε περιεχόμενο της λογοτεχνίας υπόκειται, σε μεγάλο βαθμό, σε 

ιστορικές και γλωσσικές συνθήκες. Έτσι, με τη σημερινή της σημασία, η λογοτεχνία 

ως αυτόνομο πολιτισμικό φαινόμενο ανάγεται στα τέλη του 18ου αιώνα και συνδέεται 

με τη νεωτερικότητα. 

Η λογοτεχνία, σε αντιδιαστολή προς μορφές λόγου που επιδιώκουν τη γνώση, 

την πειθώ ή τον φιλοσοφικό στοχασμό, συνδέθηκε με τη δημιουργικότητα, το ταλέντο 

και τη φαντασία του δημιουργού, και την αισθητική αξία του έργου. Διαμόρφωσε το 

ιδιαίτερο πεδίο της σχεδόν ταυτόχρονα με τις καλές τέχνες. 

                                                           
1 Βελουδής, Γ. (1994). Γραμματολογία. Θεωρία Λογοτεχνίας. σελ. 75 Αθήνα: Δωδώνη.  
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Τα κριτήρια για τον ορισμό της λογοτεχνίας μπορεί να είναι ενδοκειμενικά και 

εξωκειμενικά. Τα ενδοκειμενικά κριτήρια σχετίζονται συνήθως με τη λειτουργία του 

λογοτεχνικού κειμένου: κατά κανόνα αποτελεί δημόσιο αγαθό, προσφέρει αισθητική 

απόλαυση και δεν υπηρετεί εξωλογοτεχνικούς σκοπούς, χρησιμοποιεί ως μέσο τη 

φαντασία και τη συγκίνηση (movere), και έχει διάρκεια ζωής, δηλαδή δεν είναι 

εφήμερο. Στα εξωκειμενικά κριτήρια δεν περιλαμβάνονται βέβαια ούτε η εξωτερική 

μορφή του κειμένου (λ.χ. χειρόγραφο, έντυπο, e-book, μονόφυλλο, πολύτομη έκδοση 

κτλ.) ούτε η έκτασή του, που μπορεί να ποικίλλει από ελάχιστους στίχους (λ.χ. σύντομο 

ποίημα, μικρή μορφή) έως πολλές χιλιάδες σελίδες (λ.χ. εκτενές μυθιστόρημα). Στα 

χρόνια της ρωμαϊκής ποιητικής ανάγεται η θεωρία του διπλού σκοπού της ποίησης, να 

ωφελεί και να τέρπει (prodesse et delectare), που επιβιώνει ως αργά τον 19ο αιώνα, 

υποβοηθώντας τον προβληματικό, σήμερα πια, διαχωρισμό (υψηλής) λογοτεχνίας και 

παραλογοτεχνίας. 

Βασικό ενδοκειμενικό κριτήριο για τον ορισμό της λογοτεχνίας είναι η 

λογοτεχνικότητα, έννοια εξίσου ρευστή με την ίδια λογοτεχνία. Η λογοτεχνικότητα, ως 

ιδιαίτερο γνώρισμα της λογοτεχνίας που την ξεχωρίζει από άλλες μορφές λόγου, 

μελετήθηκε από τους Ρώσους φορμαλιστές, οι οποίοι εντοπίζουν την ιδιαιτερότητα της 

λογοτεχνίας στις μορφικές της ιδιότητες και τις στρατηγικές της (αποκλίνουσα χρήση 

της γλώσσας σε σχέση με τη γλώσσα της επικοινωνίας, έμφαση στη μορφή, στο πώς, 

όχι στο τι κτλ.). Αφετέρου, για να περιγραφεί ο ιδιαίτερος τρόπος αναπαράστασης της 

πραγματικότητας στη λογοτεχνία, επιστρατεύτηκαν οι έννοιες της μίμησης , του 

υψηλού, της ιδιοφυίας, της αληθοφάνειας, της μεταφοράς κ.ά. 

Στις μέρες μας, τα αισθητικά κριτήρια, όπως τα καθόρισε η παλαιότερη 

αισθητική από τον Καντ και πέρα, και η αισθητική αξία ως εγγενής, ουσιαστική και 

αμετάλλακτη ιδιότητα των λογοτεχνικών κειμένων αμφισβητήθηκαν ριζικά. Στο 

πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών, η λογοτεχνία, όπως κάθε πολιτισμικό φαινόμενο, 

επανεντάχθηκε στο κοινωνικό, οικονομικό, ιδεολογικό, πολιτισμικό κτλ. πλαίσιο της 

και θεωρείται όχι πλέον αισθητική κατηγορία αλλά έννοια με χρήση ιστορικά 

καθορισμένη.  

Ο ελληνικός όρος λογοτεχνία είναι σχετικά πρόσφατος. Προτάθηκε από τον 

κλασικό φιλόλογο Ιωάννη Πανταζίδη, το 1886, στο άρθρο του «Φιλολογία, 

γραμματολογία, λογοτεχνία» και χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα πριν από τον 20ό αιώνα. 
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Ήδη είκοσι χρόνια νωρίτερα, το 1867, ο Α. Κυπριανός ανέφερε τον όρο λογοτεχνία ως 

πιθανή απόδοση του γερμανικού Literatur. Ο Πανταζίδης (1827-1900) δανείστηκε τον 

όρο από τον Νικήτα Ευγενιανό, συγγραφέα του μυθιστορήματος Τα κατά Δροσύλλαν 

και Χαρικλέα (12ος αιώνας), όπου όμως η λογοτεχνία σήμαινε τη ρητορική χρήση του 

λόγου. Ενδεικτικό είναι πάντως ότι η λογοτεχνία, αν και νεολογισμός, δεν 

περιλαμβάνεται στη Συναγωγή νέων λέξεων του Στέφανου Κουμανούδη, που 

εκδόθηκε το 1900. Έτσι, ως τα τέλη του 19ου αιώνα, αυτό που σήμερα ονομάζουμε 

λογοτεχνία δηλώνεται με τους όρους φιλολογία, ελαφρά φιλολογία, δημιουργική 

φιλολογία, λογογραφία ή λογοποιία για την πεζογραφία κτλ. Στη γλώσσα μας, η 

λογοτεχνία χρησιμοποιείται ως υποσύνολο του ευρύτερου όρου γραμματεία, ο οποίος 

περιλαμβάνει και όλα τα εξωλογοτεχνικά κείμενα. Τα σημασιολογικά όρια, ωστόσο, 

μεταξύ λογοτεχνίας και γραμματείας δεν είναι πάντα σαφή.  

Γενικά μπορεί να ειπωθεί πως η λογοτεχνία ανάγεται μόλις στα τέλη του 18ου 

αιώνα. Ως ποίησις, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από την ιστορία 

(«ο ιστορικός παρουσιάζει αυτά που έγιναν [τὰ γενόμενα], ο ποιητής αυτά που θα 

μπορούσαν να γίνουν [οἷα ἂν γένοιτο]», «η ποίηση είναι “φιλοσοφικότερη” από την 

ιστορία, γιατί έχει ως θέμα της περισσότερο τα καθόλου, ενώ η ιστορία τα καθ᾽ 

έκαστον», Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής 1451b), υφίσταται και μελετάται ήδη στην 

ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα (λ.χ. Οράτιος, De arte poetica). Η ποιητική, ως 

συστηματική ενασχόληση με την ποίηση, υποχώρησε τον Μεσαίωνα, προς όφελος της 

γραμματικής, της διαλεκτικής και της ρητορικής (trivium), και ανέκαμψε στα χρόνια 

του ουμανισμού με την αναβίωση του Αριστοτέλη, τον 16ο αιώνα, εν συνεχεία με την 

έμφαση στα λογοτεχνικά γένη και την ιεράρχησή τους, στις τρεις ενότητες του 

δράματος και στη θεοποίηση του ποιητή (alter deus). Το κλασικιστικό ιδεώδες των 

αρχαίων ποιητικών προτύπων και της μιμήσεως τέθηκε για πρώτη φορά σε 

αμφισβήτηση με τη Διαμάχη αρχαίων και νεοτέρων (Querelle des Anciens et des 

Modernes, τέλη 17ου αιώνα), και ο 18ος αιώνας πρότεινε νέες ερμηνείες του ωραίου 

(“All beauty is truth”, Shaftesbury, Sensus communis, 1709), της ποιητικής ιδιοφυίας 

και του υψηλού. 

Τέλος, από τον 19ο αιώνα, και ιδίως τον 20ό, οι θεωρητικές προσεγγίσεις της 

λογοτεχνίας πολλαπλασιάστηκαν (ιστορική, κοινωνιολογική, ψυχαναλυτική, 

φορμαλιστική, δομιστική, αποδομιστική, μεταδομιστική, ερμηνευτική, θεωρία της 

πρόσληψης, μεταποικιακές σπουδές, κ.ά.), τα λογοτεχνικά γένη και είδη 



[13] 

 

αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα, και ο λογοτέχνης εξασφάλισε σταδιακά την 

επαγγελματική αυτονομία του.2 

 Οι όροι εθνική και παγκόσμια λογοτεχνία (γερμ. National literatur, Welt 

literatur) γεννήθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα και επικράτησαν στις αρχές του 19ου, 

στο πλαίσιο της συζήτησης για το έθνος, την εθνική γλώσσα και την εθνική ταυτότητα. 

Η έννοια της εθνικής λογοτεχνίας σηματοδοτεί τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από 

τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας στη μελέτη των νεότερων 

έργων, που είναι γραμμένα στις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες. Ωστόσο, για τη διάκριση 

μιας εθνικής λογοτεχνίας δεν αρκεί το κριτήριο της γλώσσας, καθώς συχνά λογοτεχνία 

και γλώσσα δεν συμπίπτουν μέσα στα όρια ενός εθνικού κράτους (λ.χ. αγγλική, 

αμερικανική και ιρλανδική λογοτεχνία, αυστριακή και γερμανική κτλ.). 

Οι όροι εθνική και παγκόσμια λογοτεχνία καθιερώθηκαν εντέλει την εποχή του 

Γκαίτε (1827), που αναγνώριζε στην εθνική λογοτεχνία μια παραγωγή δεσμευμένη από 

την εθνική γλώσσα και στην παγκόσμια λογοτεχνία ένα πανανθρώπινο αγαθό αλλά και 

τον δημιουργικό διάλογο πολλών διαφορετικών λογοτεχνιών. 

Από την ανάλυση της παγκόσμιας λογοτεχνίας προέκυψε ο κλάδος της 

συγκριτικής γραμματολογίας και, πολύ αργότερα, η έννοια της διακειμενικότητας, που 

προϋποθέτει τη διαρκή συνομιλία ετερόκλητων λογοτεχνικών έργων, αφού κάθε 

κείμενο είναι, όπως γράφει η Julia Kristeva, ένα «μωσαϊκό από αναφορές σε άλλα 

κείμενα». 

 Η λογοτεχνία δεν υφίσταται χωρίς τον αποδέκτη της. Όπως παρατηρούσε ο Jean 

Paul Sartre «Όταν παράγεται ένα έργο, η δημιουργική πράξη δεν είναι παρά μια ατελής, 

αφηρημένη τάση […] H διαδικασία της γραφής περιλαμβάνει, ως διαλεκτικό της 

σύστοιχο, τη διαδικασία της ανάγνωσης, και αυτές οι δυο παραπληρωματικές ενέργειες 

προϋποθέτουν δυο διαφορετικά ενεργούς συντελεστές. Οι συντονισμένες προσπάθειες 

του συγγραφέα και του αναγνώστη γεννούν το συγκεκριμένο και φαντασιακό 

αντικείμενο που παράγεται από το νου. H τέχνη υπάρχει μόνο για τους άλλους και μέσα 

από τους άλλους»3. Ότι στον αναγνώστη αναλογεί επιτελικός ρόλος στη συγκρότηση 

                                                           
2 Παππάς, Φ., Κατσιγιάννης, Α. & Διαμαντοπούλου, Λ. (2015). Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία. 

Κεφάλαιο 1. σελ 9-11. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, www.kallipos.gr. 
3Sartre, J. P. (1948). Qu’est-ce que la littérαture. Παρίσι: Gallimard, σελ 54-55.  

http://www.kallipos.gr./
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της λογοτεχνίας θεωρείται, εδώ και μισό αιώνα, κατακτημένη θέση της θεωρίας της 

πρόσληψης –από τον Wayne Booth ως τη Σχολή της Kωνσταντίας4 –μολονότι η 

συμπερίληψη του δέκτη στην παραγωγή του κειμένου ανιχνεύεται ήδη, έστω 

διαλειπτικά, και παλαιότερα. Με αφορμή τον γερμανό μυστικιστή Jacob Boehme, o 

κριτικός της λογοτεχνίας Northrop Frye έγραφε πως «τα βιβλία του είναι σαν ένα πικ-

νικ, όπου ο συγγραφέας φέρνει τις λέξεις και ο αναγνώστης το νόημα. Η παρατήρηση 

αυτή [...] αποτελεί ακριβή περιγραφή για όλα ανεξαιρέτως τα λογοτεχνικά έργα»5. 

Πρόσληψη είναι ακριβώς η διαδικασία που συμπληρώνει τη δημιουργία ενός 

λογοτεχνικού έργου. Ποιος είναι ο αποδέκτης της λογοτεχνίας; Σε ποιο βαθμό και πώς 

ακριβώς την καθορίζει; Η λεγόμενη αισθητική της πρόσληψης (Rezeptionsästhetik) 

εισήγαγε τις έννοιες του ορίζοντα προσδοκιών και της μεταβολής του ορίζοντα, που 

εξηγούν, μεταξύ άλλων, φαινόμενα κανονικοποίησης και αποκανονικοποίησης 

λογοτεχνικών έργων ή ειδολογικής τους μετατόπισης (λ.χ. του Ροβινσώνα Κρούσου 

στην παιδική λογοτεχνία), του νοούμενου αναγνώστη, που διεκπεραιώνει την 

επικοινωνιακή λειτουργία της λογοτεχνίας και συμπληρώνει αφηγηματολογικές 

κατηγορίες, όπως ο πλασματικός αναγνώστης κ.ά. 

1.2. Γραμματεία 
 

 Ο ελληνικός όρος λογοτεχνία αποκλίνει από τους λατινογενείς literature 

(αγγλ.), littérature (γαλλ.), Literatur (γερμ.), letteratura (ιταλ.) κτλ. των περισσότερων 

ευρωπαϊκών γλωσσών, που ως προς την ετυμολογία τους (literae=γράμματα) 

αντιστοιχούν στον ελληνικό όρο γραμματεία. Η γραμματεία, έννοια ευρύτερη σε σχέση 

με τη λογοτεχνία, περιλαμβάνει το σύνολο των γραπτών μνημείων μιας γλωσσικής ή 

πολιτισμικής κοινότητας σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Σε αντίθεση με τη 

λογοτεχνία, δεν μπορεί επομένως να αναφέρεται σε προφορικές πηγές (λ.χ. δημοτικό 

τραγούδι), καθώς συνδέεται με τη γραφή, και δεν αποκλείει από το πεδίο της 

φιλοσοφικά, επιστημονικά, πολιτικά, δοκιμιακά, επιστολικά κ.ά. μη λογοτεχνικά 

κείμενα. Το μειονέκτημα του όρου γραμματεία είναι ότι, στον καθημερινό λόγο, 

δηλώνει το διοικητικό όργανο ενός φορέα, ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης (λ.χ. η 

                                                           
4Jauss, H. R. (1995). Η θεωρία της πρόσληψης. Τρία μελετήματα. Μτφρ. Μίλτος Πεχλιβάνος, Αθήνα: 

Εστία. 
5Frye, N. (31967). Fearful Symmetry. A Study of William Blake. Princeton: PrincetonUniversityPress. 
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Γραμματεία της Φιλοσοφικής σχολής).6 Η νεοελληνική γραμματεία δηλώνει το σύνολο 

των γραπτών μνημείων του νέου ελληνισμού και συνιστά αντικείμενο των 

νεοελληνικών γραμματολογιών και της νεοελληνικής φιλολογίας7.  

1.3. Γραμματολογία 
 

 Ο όρος γραμματολογία χρησιμοποιείται με δύο σημασίες: στην κοινή χρήση 

της σημαίνει την ιστορία της γραμματείας (και όχι μόνο της λογοτεχνίας), μπορεί όμως 

και να δηλώνει την επιστήμη που εξετάζει τα γραπτά μνημεία, και ειδικότερα τα 

λογοτεχνικά έργα μιας πολιτισμικής ή γλωσσικής κοινότητας, όχι μόνο στην ιστορική 

τους εξέλιξη αλλά και στις τυποποιημένες μορφές τους (λογοτεχνικές σπουδές, 

κριτική).8 Με τη δεύτερη αυτή σημασία, η γραμματολογία συγγενεύει με τη φιλολογία 

και τη θεωρία της λογοτεχνίας9.  

Η ιστορική καταγραφή γραμματειακών και λογοτεχνικών έργων ακολουθεί 

κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, που συνδέονται, όπως τα ανθολόγια, τα σχολικά 

και πανεπιστημιακά μαθήματα και τα λογοτεχνικά λεξικά, με τον λογοτεχνικό κανόνα. 

Λογοτεχνικός κανόνας είναι το σώμα των κειμένων που μια κοινωνία, μια κοινότητα ή 

μια ομάδα θεωρεί αξιόλογα, εγκεκριμένα και επιδεκτικά περαιτέρω διάδοσης. Τα 

επιλεγμένα κείμενα, όπως η ίδια η λογοτεχνία, δεν εκπροσωπούν αιώνιες (άχρονες) και 

εγγενείς λογοτεχνικές αξίες, αλλά αποτελούν το προϊόν ερμηνευτικών και αξιολογικών 

διαδικασιών. Στη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής και αποκλεισμού συμβάλλουν 

εξίσου ενδολογοτεχνικοί και κοινωνικοί/ιδεολογικοί παράγοντες, θεσμικοί 

μηχανισμοί, αναστολές, ακαδημαϊκά σχήματα, πατριαρχικές αξίες, σχέσεις εξουσίας, 

το εκάστοτε πολιτισμικό κεφάλαιο κτλ. Τα έργα που επιλέγονται ως κανόνας 

υπόκεινται επομένως σε ένα αξιακό σύστημα περισσότερο υπερατομικό και 

διυποκειμενικό παρά αντικειμενικό ή απολύτως υποκειμενικό. Από αυτή την άποψη, 

κάθε γραμματολογία αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην ιστορία 

της πρόσληψης των γραπτών μνημείων και καθρεφτίζει το αξιακό σύστημα του 

συγγραφέα ή της συντακτικής της ομάδας. Όπως η λογοτεχνία, έτσι και η εξιστόρησή 

                                                           
6Αγγελάτος, Δ. (2011). Η αλφαβήτα του νεοελληνιστή. Οδηγός για το εισαγωγικό μάθημα στην επιστήμη 

της νεοελληνικής φιλολογίας. Αθήνα: Gutenberg. 
7Πολίτης, Α. (22005). Εγχειρίδιο του νεοελληνιστή. Βιβλιογραφίες, λεξικά, εγχειρίδια, κατάλογοι, 

ευρετήρια, χρονολόγια κ.ά. Ηράκλειο Κρήτης: ΠΕΚ. 
8Πεχλιβάνος, Μ. (1999). Ιστορία και (ιστορίες) της λογοτεχνίας. Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 6, 169-

186. 
9Βελουδής, Γ. (1994). Γραμματολογία. Θεωρία Λογοτεχνίας. Αθήνα: Δωδώνη. 
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της καθορίζεται από τη χρονικότητα. Η γραμματολογία, όπως ο λογοτεχνικός κανόνας, 

αναδιατάσσεται περιοδικά, με την επαναξιολόγηση των παραδεδομένων αισθητικών 

και πολιτισμικών αξιών. Ένα ελληνικό παράδειγμα για τις μετατοπίσεις στον 

λογοτεχνικό κανόνα αποτελεί το ζήτημα των απαρχών της νεοελληνικής λογοτεχνίας.  

Νεοελληνική γραμματολογία είναι η επιστήμη που εξετάζει ιστορικά και 

εξελικτικά, δηλαδή σε χρονολογική τάξη, τα έργα της νεοελληνικής γραμματείας. Ως 

ιστορική αφήγηση παρουσιάζει συνοπτικά φάσεις, σχολές, ρεύματα και κινήματα που 

συνδέονται με τη νεοελληνική γραμματεία και τη λογοτεχνική παραγωγή. Κατά τον 

Ιωάννη Συκουτρή, περιορίζεται στην καταγραφή και εξέταση των ειδών του έντεχνου 

λόγου, την ποίηση, την πεζογραφία, το θέατρο κτλ. (ΜΕΕ, «Γραμματολογία»). 

Ωστόσο, δόκιμες νεοελληνικές γραμματολογίες10 (λ.χ. Δημαράς 2013) αφιερώνουν 

κεφάλαια σε πτυχές της νεοελληνικής παιδείας και του νεοελληνικού πολιτισμού: στη 

χρονογραφία και τη φιλοσοφία, τη ρητορική και το απομνημόνευμα, το γλωσσικό 

ζήτημα και το δημοτικό τραγούδι, εντάσσοντας τη νεοελληνική γραμματεία στο 

ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό της πλαίσιο. Η παρατήρηση αυτή αφορά 

κυρίως τις παλαιότερες περιόδους. Όσο προχωρούμε προς τη σύγχρονη εποχή και την 

αυτονόμηση του λογοτεχνικού πεδίου, η απογραφή περιορίζεται όλο και περισσότερο 

στα λογοτεχνικά έργα (λ.χ. Beaton 1996). Όπως η νεοελληνική φιλολογία, η 

νεοελληνική γραμματολογία αναπτύχθηκε με αρκετή καθυστέρηση. 

Ενδεικτικά, οι πρώτες ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας συντάχθηκαν στα 

γαλλικά, για μη ελληνικό κοινό (Νερουλός 1827 και Ραγκαβής, 1877), ενώ την ίδια 

εποχή οι γραμματολογικές απογραφές στην ελληνική γλώσσα περιορίζονταν σε 

καταλόγους και στοιχειώδεις συνθέσεις11. Στις νεοελληνικές γραμματολογίες 

απαντούν εννοιολογικές κατηγορίες που σπανίζουν σε γραμματολογίες άλλων 

ευρωπαϊκών γλωσσών, λ.χ. η έννοια της λογοτεχνικής γενιάς, του γλωσσικού 

ιδιώματος (αρχαΐζουσα, καθαρεύουσα, δημοτική), της εθνικής συνείδησης και 

ιδεολογίας κ.ο.κ. Τα νεοελληνικά γραμματολογικά σχήματα επηρεάζονται κατ’ ανάγκη 

από την ανάγνωση της ελληνικής εθνικής ιστορίας, τις εμμονές (λ.χ. τη συνέχεια του 

ελληνισμού) και τα κενά της (λ.χ. την απουσία της Αναγέννησης ή του «αστικού 

                                                           
10Πολίτης, Λ. (2009). Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Με βιβλιογραφικό συμπλήρωμα. Αθήνα: 

ΜΙΕΤ. 
11Πολίτης, Α. (2004). Γραμματολογικές απογραφές και συνθετικές θεωρήσεις της λογοτεχνίας. Η 

σταδιακή πορεία. Α΄ 1821-1871. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. Πρακτικά Δ' 

διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας (σσ. 321-342) τ. 1. Αθήνα: ΕΙΕ. 
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μετασχηματισμού») αλλά και της γλωσσικής εξέλιξης, καθώς η γλωσσική παράμετρος 

λειτουργεί και ως άξονας αναπροσδιορισμού της εθνικής ιδεολογίας και ως 

καθοριστικό κριτήριο για την οροθέτηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

Κεφά λάιο 2 

Τα λογοτεχνικά γένη/είδη 

 

2.1. Ορισμός 
 

Οι όροι «λογοτεχνικό είδος» και «λογοτεχνικό γένος» περιγράφουν μικρές ή 

μεγαλύτερες κατηγορίες και υποκατηγορίες λογοτεχνικών κειμένων. Ορισμένοι 

μελετητές χρησιμοποιούν τους όρους «είδος» και «γένος» ως συνώνυμους, ή μιλάνε 

για «μικρότερα γένη»12 ή «μικρά είδη»13, όταν αναφέρονται σε υποδιαιρέσεις των 

τριών μεγαλύτερων κατηγοριών της λογοτεχνικής παραγωγής: της λυρικής, 

αφηγηματικής και δραματικής ποίησης. Η εννοιολογική αναρχία που επικρατεί 

οφείλεται αφενός στη μακρά ιστορία των όρων και συνεπώς στις σημασιολογικές 

μεταβολές που υπέστησαν στη διάρκεια του χρόνου, και αφετέρου στην επινόηση νέων 

όρων ή και νέων κατηγοριοποιήσεων από θεωρητικούς της λογοτεχνίας. 

Ένα ακόμη αίτιο είναι οι διαφορετικές ορολογίες που έχουν αναπτυχθεί στις 

διάφορες γλώσσες, με αποτέλεσμα η μεταφορά τους από γλώσσα σε γλώσσα να 

λειτουργεί συμπληρωματικά σε ήδη προϋπάρχοντες όρους ή να διευρύνει το 

εννοιολογικό πεδίο και να προσθέτει ένα λιθαράκι στη γενικότερη ασάφεια. Έτσι, π.χ. 

ο Genette πρότεινε τον όρο «αρχιγένος» για την περιγραφή των τριών μεγάλων 

κατηγοριών, της λυρικής, της αφηγηματικής και της δραματικής ποίησης14, ενώ 

σύμφωνα με τη θεωρία του Frye δεν υπάρχουν τρία, αλλά τέσσερα μεγάλα γένη, η 

κωμωδία, η μυθιστορία, η τραγωδία και η σάτιρα15. Από την άλλη, στα αγγλικά οι όροι 

                                                           
12Abrams, M. H. Λεξικό λογοτεχνικών όρων. Μτφρ. Γ. Δεληβοριά, Σ. Χατζηιωαννίδου. Αθήνα: 

Πατάκης, 2007. 
13Βελουδής, Γιώργος. Γραμματολογία. Θεωρία Λογοτεχνίας. Αθήνα: Πατάκης, 2006. 
14Genette, Gérard. Introduction à l’architexte. Collection Poétique. Paris: Seuil, 1979, p. 75-76.  
15Frye, Northrop. Ανατομία της κριτικής. Τέσσερα δοκίμια. Μτφρ. Μ. Γεωργουλέα. Aθήνα: Gutenberg, 

1996, p. 154. 



[18] 

 

genre –δάνειο από τα γαλλικά– και ο όρος kind είναι συνώνυμοι και σημαίνουν γένος. 

Στα γερμανικά πάλι, ο ίδιος όρος, Genre, θεωρείται συνώνυμος με τον καθιερωμένο 

όρο Untergattung (υποείδος), αλλά αφορά κατά κύριο λόγο την κοινή θεματική των 

λογοτεχνικών έργων. 

Στη συνέχεια, για λόγους καθαρά χρηστικούς και προς διευκόλυνση του 

αναγνώστη, ο όρος «γένος» θα αφορά τις τρεις μεγάλες κατηγορίες του έντεχνου 

λόγου, δηλαδή τον λυρικό(ποιητικό), τον δραματικό και τον πεζό λόγο, ενώ οι όροι 

«είδος» και «υποείδος» θα χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν μεγαλύτερες ή 

μικρότερες υποκατηγορίες των γενών. Έτσι, αν η κωμωδία και το μυθιστόρημα είναι 

λογοτεχνικά είδη που ανήκουν αντίστοιχα στα λογοτεχνικά γένη της δραματικής και 

της αφηγηματικής ποίησης, η νέα κωμωδία και το αστυνομικό μυθιστόρημα είναι 

υποείδη της κωμωδίας και του μυθιστορήματος αντιστοίχως.  

2.2. Τα λογοτεχνικά είδη/γένη ως αντικείμενο της θεωρίας και της 

ιστορίας της λογοτεχνίας 
 

Σε κάθε περίπτωση, οι όροι «λογοτεχνικό είδος» και «λογοτεχνικό γένος» 

εξυπηρετούν την ανάγκη ταξινόμησης της λογοτεχνίας, και αυτή με τη σειρά της οδηγεί 

στον ορισμό κατηγοριών και υποκατηγοριών, στις οποίες εντάσσονται τα διάφορα 

λογοτεχνικά κείμενα. Η μελέτη των λογοτεχνικών ειδών είναι αντικείμενο τόσο της 

θεωρίας της λογοτεχνίας όσο και της ιστορίας της λογοτεχνίας, ενώ ήδη από την εποχή 

του Αριστοτέλη «το ζήτημα της γνώσης αυτού που είναι ένα λογοτεχνικό είδος 

θεωρήθηκε ταυτόσημο με το ζήτημα της γνώσης αυτού που είναι λογοτεχνία»16. Έτσι, 

η ιστορία της λογοτεχνίας καταγράφει κατά κύριο λόγο τη διαχρονική εξέλιξη των 

λογοτεχνικών ειδών, ενώ η θεωρία της λογοτεχνίας εξετάζει τα λογοτεχνικά φαινόμενα 

τόσο στον άξονα της συγχρονίας (δηλαδή τα έργα που γράφονται σε μια συγκεκριμένη 

εποχή), όσο και διαχρονικά (ανά τους αιώνες), με στόχο τον σχεδιασμό θεωρητικών 

μοντέλων που θα περιγράφουν τις ποικίλες εκφάνσεις της λογοτεχνίας και θα 

λειτουργούν ως ταξινομικοί οδηγοί. 

Προτού όμως εξηγηθεί η αναγκαιότητα ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης της 

λογοτεχνικής παραγωγής σε είδη/γένη, προτού δηλαδή εξηγηθεί γιατί χρειάζεται η 

                                                           
16Schaeffer, JeanM. Qu’est-cequ’ungenrelittéraire?.(Τι είναι λογοτεχνικό είδος;).Μτφρ. Αλέξανδρος, 

Ν. Ακριτόπουλος. Paris: Seuil, 1989, Εκδόσεις: Ηρόδοτος. Κεφάλαιο 8. 



[19] 

 

«τακτοποίηση» της λογοτεχνίας στις εν λόγω κατηγορίες και με ποιους τρόπους 

πραγματοποιείται, είναι σημαντικό να επισημανθεί η ιστορικότητα αυτής της 

ταξινόμησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1. Τα λογοτεχνικά γένη.  

 

Με τον όρο ιστορικότητα εννοούνται δύο πράγματα: αφενός η ίδια ταξινόμηση 

σε λογοτεχνικά γένη/είδη, η οποία έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία και περιλαμβάνει 

την εξέλιξη τόσο των σκοπών που υπηρετεί όσο και των μεθόδων που ακολουθεί· και 

αφετέρου η λογοτεχνία αυτή καθαυτή. Η λογοτεχνία, όπως ακριβώς και η ταξινόμησή 

της, είναι προϊόντα μιας ιστορικής εξέλιξης, είναι δηλαδή επακόλουθα πολιτισμικών 

μεταλλάξεων, εξελίξεων και μεταβολών, αλλά και κοινωνικών, θρησκευτικών, 

φιλοσοφικών και επιστημονικών αλλαγών. Κοινός στόχος των περισσότερων 

θεωρητικών προσπαθειών σε σχέση με τα λογοτεχνικά είδη είναι η κωδικοποίηση και 

η οργάνωση της λογοτεχνικής παραγωγής. Η αναγκαιότητα να «θεσμοποιηθούν» 

ομάδες και υποομάδες και να κατηγοριοποιηθούν τα λογοτεχνικά κείμενα σε γένη 

προκύπτει από την προσπάθεια ήδη από τις απαρχές της ιστορίας των λογοτεχνικών 

γενών, δηλαδή από την εποχή του Αριστοτέλη, να συστηματοποιηθεί το λογοτεχνικό 

φαινόμενο, να καταγραφούν οι συμβάσεις του, και, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, να 

προσδιοριστεί και η αξία του – και αυτό το τελευταίο ισχύει τουλάχιστον από ως τα 

τέλη του 18ου αιώνα, αλλά και αργότερα. 

2.3. Κριτήρια ταξινόμησης 
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Πώς φτάνουμε όμως να κατατάξουμε ένα κείμενο σε ένα γένος ή ένα είδος; Με 

ποια κριτήρια αποφασίζουμε ότι το Χ κείμενο είναι, για παράδειγμα, τραγωδία; Η 

απάντηση στο ερώτημα σε ποιο λογοτεχνικό είδος ανήκει ένα κείμενο καθορίζεται είτε 

στη βάση δομικών, θεματικών ή μορφολογικών αναλογιών με άλλα κείμενα, είτε στη 

βάση κοινών επικοινωνιακών τεχνικών και αισθητικών ιδιοτήτων που είναι 

χαρακτηριστικές για το είδος. Για παράδειγμα, ένα λογοτεχνικό είδος μπορεί να απαιτεί 

τα λογοτεχνικά κείμενα που ανήκουν σε αυτό να έχουν τον ίδιο τρόπο αναπαράστασης 

–μια τέτοια περίπτωση είναι το δράμα– ή να έχουν κοινό χαρακτηριστικό τον ίδιο 

τρόπο αναπαράστασης και την αίσια κατάληξη της πλοκής, όπως η κωμωδία. 

Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι τα κείμενα έχουν την ίδια θεματική, όπως το 

ταξιδιωτικό μυθιστόρημα, ή την ίδια μορφολογία, όπως το σονέτο. Όπως διαφαίνεται 

και από τα παραδείγματα, τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί ένα λογοτεχνικό έργο 

για να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα λογοτεχνικό είδος είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ 

τους. Ένας μικρός πυρήνας κριτηρίων είναι λίγο ως πολύ σταθερός και μπορεί να 

αποτελέσει τις σταθερές του γένους/είδους στο οποίο ανήκουν τα κείμενα. Υπάρχουν 

όμως και κριτήρια που είναι λίγο ως πολύ προαιρετικά και αποτελούν τις μεταβλητές 

τού εν λόγω συστήματος. Ήδη αυτό το «λίγο ως πολύ» καταδεικνύει την ελαστικότητα 

των κριτηρίων, αλλά και τη δυσκολία κατάταξης των λογοτεχνικών κειμένων σε 

λογοτεχνικά είδη. Πώς όμως καταλήγει η θεωρία και η κριτική της λογοτεχνίας σε αυτά 

τα κριτήρια; Η απάντηση είναι: παρατηρώντας επαναλήψεις και διαφορές. 

Μορφολογικά ή θεματικά στοιχεία που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά 

λογοτεχνικά έργα συνιστούν έναν δείκτη που, στη διάρκεια του χρόνου, μπορεί να 

καταστεί ένα κριτήριο για τη «θεσμοθέτηση» ενός νέου λογοτεχνικού είδους. Μπορεί 

να αναφερθούν ως ενδεικτικό παράδειγμα οι νουβέλες. Η νουβέλα17 είχε εμφανιστεί 

ήδη από τον 13ο αιώνα με το αγνώστου συγγραφέα έργο Εκατό αρχαίες νουβέλες 

(περισσότερο γνωστό ως Novellino), αλλά καθιερώθηκε ως λογοτεχνικό είδος από τον 

Βοκάκιο18. Μετά τον Βοκάκιο, πολλοί μιμήθηκαν τον τρόπο αφήγησης και τη δομή 

του Δεκαήμερου, όχι όμως πάντα και τη θεματική του. 

                                                           
17Η νουβέλα από άποψη έκτασης τοποθετείται ανάμεσα στο διήγημα και το μυθιστόρημα. Έχει 

σχετικά περίπλοκη δομή, ενώ εξιστορεί όψεις της εκάστοτε σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. 
18Ιταλός συγγραφέας και ποιητής (1313-1375), από τους σημαντικότερους της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας του 14ου αιώνα. Το γνωστότερο έργο του είναι το Δεκαήμερο, το οποίο μεταφράστηκε 

αμέσως σε πολλές γλώσσες και επηρέασε ως και την αγγλική λογοτεχνία. 
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Η νουβέλα, ωστόσο, είναι ένα καθιερωμένο πλέον λογοτεχνικό είδος, κάτι που 

οφείλεται κυρίως στην επανεμφάνιση ορισμένων όμοιων στοιχείων, δηλαδή στην 

επανάληψη δομικών χαρακτηριστικών που είχαν οι πρώτες νουβέλες. Από την άλλη, η 

συστηματική εμφάνιση συγκεκριμένων διαφοροποιητικών στοιχείων ενός ήδη 

γνωστού λογοτεχνικού είδους μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη καθιέρωσης ενός νέου 

όρου, δηλαδή ενός νέου λογοτεχνικού είδους. Από την μελέτη όλων των κείμενων που 

θα μπορούσαν να ανήκουν στο ίδιο είδος, ο θεωρητικός των λογοτεχνικών ειδών, ο 

φιλόλογος και ο κριτικός καταλήγουν στην εισαγωγή ενός νέου όρου, ορίζοντας τα 

γενικά χαρακτηριστικά του νέου είδους. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι εντελώς 

διαφορετική. Συνήθως ένας πολύ περιορισμένος αριθμός περιπτώσεων αποτελούν 

έναυσμα για να υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε μ’ ένα νέο είδος. 

Αυτή η υπόθεση βασίζεται στη διαπίστωση ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν το νέο είδος από άλλα, σε σχέση με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

που είναι κοινά και σταθερά σε όλα τα κείμενα που έχουμε μελετήσει. Μελετώντας τα 

επανεμφανιζόμενα στοιχεία, καταλήγουμε σε ένα αφηρημένο μοντέλο, το οποίο 

περιγράφει το νέο είδος. Αυτό το μοντέλο επαληθεύεται ή δεν επαληθεύεται σε άλλα 

κείμενα. Η διαδικασία επαλήθευσης οδηγεί στη διόρθωση ή και στην απόρριψη 

συγκεκριμένων στοιχείων ή και ολόκληρης της θεωρίας. 

Η λογοτεχνία, από την άλλη, μεταβάλλεται διαρκώς. Οι διαρκείς μεταβολές της 

καταδεικνύονται, μεταξύ άλλων, και από την ανάγκη να εφευρεθούν νέοι όροι που θα 

περιγράφουν νέα είδη. Αν όμως το υλικό προς κατηγοριοποίηση είναι ρευστό, 

μεταβαλλόμενο και ασταθές, ενώ οι κατηγορίες είναι ανεπαρκείς και περιοριστικές, τι 

νόημα έχει να προσπαθήσει κανείς να ταξινομήσει τη λογοτεχνία σε είδη; Αυτό το 

ερώτημα είναι και ο λόγος που αμφισβητείται, πέρα από τη λειτουργικότητα, ακόμα 

και το νόημα της ίδιας της ύπαρξης των λογοτεχνικών ειδών. 

Για τον Croce19, τον πιο γνωστό πολέμιο των λογοτεχνικών ειδών, δεν υπάρχει 

λόγος ύπαρξης των λογοτεχνικών γενών. Σύμφωνα με τον Ιταλό φιλόσοφο, πρόκειται 

για θεωρητικά εφευρήματα που προσπαθούν a priori να κατηγοριοποιήσουν τη 

λογοτεχνική παραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, παραβλέπουν και, εν μέρει 

                                                           
19Croce, Benedetto. Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Bari: Laterza, 1922. 
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καταστρέφουν τη μοναδικότητα κάθε έργου τέχνης, ευρετηριάζοντάς το μαζί με άλλα, 

με τα οποία από μια άποψη μοιάζει, αλλά από πάρα πολλές άλλες διαφέρει. 

Ωστόσο, ακόμη και η ιδέα της μοναδικότητας του λογοτεχνικού έργου, την 

οποία υπερασπίζεται ο Croce, στρεφόμενος εναντίον των λογοτεχνικών ειδών, 

αποτελεί επίσης κατά κάποιο τρόπο μια κατασκευή. Κάθε κείμενο είναι μεν μοναδικό, 

αλλά συνδιαλέγεται και υπάρχει μέσα σε ένα πλέγμα άλλων κειμένων, ενώ πάντα 

προσπαθεί να εγγραφεί στην ιστορία της λογοτεχνίας είτε ως θεματοφύλακας μιας 

παράδοσης είτε ως εκείνο που θα την ανατρέψει, δημιουργώντας ενδεχομένως μια νέα 

παράδοση.  

2.4. Λογοτεχνία και λογοτεχνικά είδη 
 

 Τα λογοτεχνικά είδη προϋποθέτουν την ύπαρξη της λογοτεχνίας, η οποία 

απηχεί τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές (είτε τις αποδέχεται είτε αντιδρά σ’ 

αυτές) και συνομιλεί με άλλα κείμενα από το παρελθόν ή από το παρόν. Είναι λογικό 

συνεπώς τα είδη να μην παραμένουν στατικά, αλλά να μεταβάλλονται ακολουθώντας 

την εξέλιξη της λογοτεχνίας. Χωρίς να παραγνωρίζει κανείς τη μοναδικότητα ενός 

λογοτεχνικού έργου, δηλαδή τα χαρακτηριστικά εκείνα στοιχεία που το διαφοροποιούν 

είτε από τα κείμενα με τα οποία “μοιάζει” είτε από τα κείμενα τα οποία (και πάλι υπό 

την οπτική των λογοτεχνικών ειδών) “αγνοεί”, τα λογοτεχνικά γένη –όσο αναξιόπιστα 

κι αν φαίνονται– είναι χρήσιμα μόνο και μόνο για τις ενστάσεις που εγείρουν και τον 

προβληματισμό που δημιουργούν, τη συζήτηση εντέλει που προκαλούν. 

Το γεγονός ότι τα όρια ενός λογοτεχνικού είδους, όπως και το λογοτεχνικό 

είδος στο οποίο ανήκει ένα κείμενο, είναι συχνά διαφιλονικούμενα, μας «υποχρεώνει 

να εξετάσουμε την εσωτερική ανάπτυξη της λογοτεχνίας»20. Τα λογοτεχνικά γένη και 

η λογοτεχνία είναι άμεσα συνυφασμένα μεταξύ τους: αλληλοτροφοδοτούνται 

δημιουργώντας το καθένα το πλαίσιο ύπαρξης και διατήρησης του άλλου. Σύμφωνα με 

τον Todorov21, «μέσω της θεσμοποίησης τα [λογοτεχνικά] γένη επικοινωνούν με την 

κοινωνία όπου κυκλοφορούν», δημιουργώντας τις συνθήκες πρόσληψης αλλά και 

                                                           
20Wellek, René, & Austin, Warren. La théorie littéraire. Poétique. Paris: Seuil, 1971, p. 330.  
21Todorov, Tzvetan. «L’origine des genres». La notion de littérature. Paris: Seuil, 1987. 27-46. 



[23] 

 

δημιουργίας νέων λογοτεχνικών έργων, που θα τροφοδοτήσουν με τη σειρά τους νέες 

θεωρητικές αναζητήσεις αναφορικά με τα λογοτεχνικά είδη.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι η συστηματοποίηση και η 

κατηγοριοποίηση της λογοτεχνίας σε είδη, δηλαδή σε ομάδες έργων με κοινά 

χαρακτηριστικά (π.χ. με βάση τη θεματολογία, τη δομή, τη μορφή κτλ.) έχει σκοπό να 

διευκολύνει τους φιλολόγους και τους ιστορικούς της λογοτεχνίας. Η λογοτεχνική 

παραγωγή και η ποικιλότητά της απλοποιούνται κατά κάποιον τρόπο μέσω της 

ομαδοποίησης, και μπορεί κανείς να τις διαχειριστεί πιο εύκολα μέσω της κατάταξης 

των γραπτών λογοτεχνικών κειμένων σε κάποια βασικά γένη. Ωστόσο, η επιθυμία της 

δημιουργίας ενός εκλογικευμένου ταξινομικού συστήματος προέρχεται επίσης από την 

επιθυμία να οριστεί η έννοια της λογοτεχνίας πέρα και έξω από το χρόνο και την 

ιστορία. 

Η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα στατικό σύστημα που θα περιγράφει τη 

λογοτεχνία δεν έχει πλήρως εγκαταλειφθεί. Εν τούτοις, η λογοτεχνική έκφραση 

φαίνεται να αντιστέκεται στην κατηγοριοποίηση, να διαφεύγει των ορισμών, να 

ανθίσταται στην ταξινόμηση. Έτσι, στη διάρκεια του χρόνου αναφύονται όχι μόνο νέα 

είδη και αναμειγνύονται με άλλα παλαιότερα μεταβάλλοντάς τα, αλλά και η εκάστοτε 

πρωτοπορία συνίσταται συχνά στην αμφισβήτηση παραδοσιακών λογοτεχνικών ειδών, 

στην αμφισβήτηση παραδεδομένων μορφών και κανόνων, καθιστώντας τις 

παλαιότερες κατηγοριοποιήσεις κειμένων προβληματικές και έωλες.  

Η απόρριψη όμως οποιασδήποτε προσπάθειας κατάταξης της λογοτεχνικής 

παραγωγής σε είδη δεν λύνει το πρόβλημα της περιγραφής των λογοτεχνικών 

εκφάνσεων της γλώσσας, αλλά μάλλον το επιτείνει, δημιουργώντας ένα αχανές και 

χαοτικό πεδίο, το οποίο μπορεί να μελετηθεί μόνο στην κάθε μεμονωμένη, 

εξατομικευμένη έκφρασή του. 

Κάτι τέτοιο βέβαια θα στερούσε από τους μελετητές την ουσιαστική εποπτεία 

επί του λογοτεχνικού γίγνεσθαι, καθώς θα υπέσκαπτε την όποια προσπάθεια 

συστηματικής ιστορικής καταγραφής της λογοτεχνικής παραγωγής. Επίσης, θα 

παράβλεπε τη σχέση λογοτεχνίας και λογοτεχνικής κριτικής. Διότι, ακόμα και αν δεχτεί 

κανείς πως οι διάφορες θεωρίες περί λογοτεχνικών ειδών και των χαρακτηριστικών 

τους είναι στην ουσία ξένες προς τη λογοτεχνία, από τη στιγμή που υπάρχουν, 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση κάθε λογοτεχνικού κειμένου είτε ως μοντέλα προς 
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μίμηση και πλαίσιο αναφοράς για την ίδια τη λογοτεχνία είτε ως όρια που πρέπει να 

ξεπεραστούν, ώστε να δημιουργηθούν νέα είδη. 

Παρ’ όλο, λοιπόν, που η ταξινόμηση σε λογοτεχνικά είδη είναι ένα εργαλείο 

συχνά περιορισμένης αποτελεσματικότητας, δεν πρέπει να απορριφθεί ως τρόπος 

κωδικοποίησης της λογοτεχνίας. Πρέπει όμως να χρησιμοποιηθεί με προσοχή και 

περίσκεψη στα πλαίσια μιας συστηματικής και διαχρονικής ανασκόπησης της 

ποιητικής κάθε είδους, που θα λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ μεμονωμένων 

κειμένων22. 

2.5. Διαχωρισμός λογοτεχνικών γενών 
 

2.5.1. Δύο λογοτεχνικά γένη 

 

 Η ταξινόμηση των λογοτεχνικών κειμένων σε γένη και είδη εξαρτάται, όπως 

είδαμε, από τα κριτήρια που θέτουμε. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να έχουν σχέση με το 

βαθμό μυθοπλασίας του κειμένου, με τη μορφή και το περιεχόμενό του, την έμμετρη ή 

πεζή μορφή, τη λειτουργία του, την προφορικότητα, τον αφηγηματικό τρόπο, το ύφος, 

την κειμενικότητα ή την έκταση ενός λογοτεχνικού κειμένου23. «Η ποίηση χωρίζεται 

ενίοτε σε δύο γένη (επικό και δραματικό), ενίοτε σε τρία (επικό, λυρικό και δραματικό) 

και άλλοτε σε τέσσερα γένη (επικό, λυρικό, δραματικό και διδακτικό), ανάλογα με το 

αν θεωρήσουμε βασικές ταξινομικές αρχές την αφήγηση και τη δράση, την αφήγηση, 

το συναίσθημα και τη δράση ή την αφήγηση, το συναίσθημα, τη δράση και τη 

νουθεσία»24.  

α) Έπος και Δράμα 

Στην Ποιητική του ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τις επιστήμες σε θεωρητικές, 

πρακτικές και ποιητικές (Κεφ. 1- 5). Βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής τέχνης είναι 

ο μιμητικός της χαρακτήρας και όχι το μέτρο (όπως παλαιότερα, λ.χ. στον Πλάτωνα). 

Για τον λόγο αυτό στην Ποιητική του δεν περιλαμβάνει την έμμετρη διδακτική ποίηση. 

Αλλά ούτε η λυρική ποίηση αποτελεί μέρος της Ποιητικής, καθώς ανήκει στο μέλος, 

δηλαδή τη μουσική. Έτσι, οι τέχνες διακρίνονται ανάλογα με τον τρόπο μίμησης (κεφ. 

                                                           
22Schaeffer, J.-M. (2000).Tίείναιλογοτεχνικόείδος;Mτφ. Aλέξ. N. Aκριτόπουλος. Aθήνα: Hρόδοτος 
23Zymner, R. (επιμ.) (2010). Handbuch Gattungstheorie. Στουτγάρδη: Metzler. p. 7-45.   
24Wellek, R. &Warren, A. (1965). Θεωρίαλογοτεχνίας.Mτφ. Στ. Γ. Δεληγιώργης. Αθήνα: Δίφρος. 
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3), που επιτυγχάνεται είτε με την απαγγελία, είτε με τη δράση. Επομένως, ο 

Αριστοτέλης επικεντρώνεται σε δύο μόνο γένη, τη δραματική (Κεφ. 6-22) και την 

επική ποίηση (Κεφ. 23-26). 

Άλλες διαφοροποιήσεις: 

β) Κλασική και ρομαντική ποίηση 

Η θεωρία του Friedrich August Wolf για τα ομηρικά τραγούδια 

(«Liedertheorie»), σύμφωνα με την οποία τα ηρωϊκά έπη ήταν αρχικά μεμονωμένα 

τραγούδια που εν συνεχεία ενοποιήθηκαν, επηρέασε ρομαντικούς λόγιους και 

λογοτέχνες (Tieck, Friedrich Schlegel, Jacob Grimm, Lachmann), οι οποίοι τη 

μετέφεραν στο μεσαιωνικό έπος των Νιμπελούγκεν. Απόρροια αυτής της προσέγγισης 

ήταν η μετεξέλιξη της θεωρίας του διαχωρισμού «δραματικής» και «επικής» ποίησης 

στη διάκριση «κλασικής» και «ρομαντικής» ποίησης. 

Έναν απόηχο αυτής της ρομαντικής κατηγοριοποίησης αποτελεί το σχόλιο του 

Διονύσιου Σολωμού στη γραφή των Ελεύθερων Πολιορκημένων: «Πάρε και 

συγκεκριμενοποίησε δυνατά μια πνευματική δύναμη και χώρισέ την σε έναν δεδομένον 

αριθμό χαρακτήρων ανδρών και γυναικών, στους οποίους θα αντιστοιχούν [οι 

λεπτομέρειες] της εκτέλεσης. Σκέψου εντατικά αυτό να γίνει ρομαντικά ή κλασικά αν 

είναι δυνατόν, ή με τρόπο μικτό, γνήσιο. Ο Όμηρος ανώτατο δείγμα του δεύτερου 

είδους, ο Σαίξπηρ του πρώτου· του τρίτου δεν ξέρω»25. Ο Σολωμός προσθέτει στον 

ρομαντικό και τον κλασικό τρόπο έναν τρίτο, το μεικτό είδος, το οποίο δεν 

προσδιορίζει περισσότερο26.  

γ) Ποίηση – πεζογραφία 

Η διάκριση των λογοτεχνικών έργων στις δύο μεγάλες κατηγορίες της 

«ποίησης» και της «πεζογραφίας», βασίζεται στο κριτήριο της έμμετρης ή πεζής 

μορφής του λόγου. Στην περίπτωση αυτή, ο όρος «ποίηση» ταυτίζεται με τον 

αρχαιοελληνικό όρο «λυρική ποίηση»27. Σε σχετική μελέτη του, ο Γιώργος Βελουδής 

                                                           
25Αγγελάτος, Δ. (2011). Λογοτεχνικά κείμενα, λογοτεχνικά είδη και λογοτεχνικοί τρόποι: η διαλογική 

τους ύπαρξη. Στο Η Άλφα Βήτα του Νεοελληνιστή (σσ. 39-50). Αθήνα: Gutenberg. 
26 Σολωμός, Δ.(1999). «Στοχασμοί» για τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Μτφρ. Στυλ. Αλεξίου. 

Αθήνα: Στιγμή. 
27Βελουδής, Γ. (1992). Ποίηση / Πεζογραφία (Iστορία δύο γραμματολογικών όρων). Στο Ψηφίδες για 

μια θεωρία της λογοτεχνίας (σ. 39-51). Αθήνα: Γνώση. 
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εξετάζει την εξέλιξη και την εννοιοδότηση των όρων «ποίηση», «πεζογραφία» και 

«λογοτεχνία», και καταλήγει, ως προς το ελληνικό παράδειγμα, στο εξής: «Τώρα 

[δηλαδή στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα] θα χρησιμοποιηθεί, δεδηλωμένα, ο 

αντίστοιχος με το λατινογενές “littérature” ελληνικός όρος “λογοτεχνία” για τη 

σήμανση όλων των αισθητικά φορτισμένων, όχι μόνο των έμμετρων, έργων της 

“τέχνης του λόγου” και, πιθανότατα από την ίδια εποχή, ο μονολεκτικός όρος 

“πεζογραφία” για τη δήλωση των πεζών ειδών της νεοπροσδιορισμένης αυτής 

“λογοτεχνίας” – παρόλο που και οι δύο αυτοί «εννοιολογικοί νεολογισμοί» 

προϋπήρχαν, λεκτικά, στα ελληνικά από το 12ο ήδη αιώνα. Το αργότερο από τη στιγμή 

αυτή, ο παραδοσιακός-κλασικός όρος “ποίηση” ήταν αναγκασμένος να στενέψει 

εννοιολογικά, για να περιοριστεί, και στην Ελλάδα, στη διάκριση του αρχαιότατου 

εκείνου ποιητικού γένους, που δεν είχε βρει τη θεωρητική του αναγνώριση στην 

Ποιητική του Αριστοτέλη και των νεότερων ευρωπαίων “διαδόχων του”: της “λυρικής 

ποίησης”28. 

Συχνά στη διάκριση ποίησης και πεζογραφίας δίνεται αισθητική βαρύτητα. 

Χαρακτηριστική είναι η μεταφορά που χρησιμοποιεί ο Françoisde Malherbe(1555-

1628), και την οποία δανείζεται ο Gérard Genette στο βιβλίο του Fiction et Diction 

(1991)29, για να περιγράψει τη σχέση της ποίησης με τον πεζό λόγο: «η ποίηση, σε 

σχέση με την πρόζα ή με την κοινή γλώσσα, είναι ό,τι ο χορός σε σχέση με το 

περπάτημα»30.   

Η καλλιέργεια του αφηγηματικού μυθοπλαστικού πεζού λόγου από τις πρώτες 

δεκαετίες του 18ου αιώνα είναι συνέπεια μιας γενικότερης θεωρητικής ενασχόλησης 

με την πεζογραφία και την αναζήτηση σχετικής ορολογίας για τα νεωτερικά είδη31.  

δ) Μυθοπλασιακή και μη μυθοπλασιακή λογοτεχνία 

Στον αγγλοσαξονικό χώρο χρησιμοποιείται συχνά η διάκριση των 

λογοτεχνημάτων σε μυθοπλαστικά («fiction») και μη μυθοπλαστικά («non-fiction»). 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλα τα λογοτεχνικά κείμενα που βασίζονται στη 

                                                           
28Βελουδής, Γ. (1992). Ποίηση / Πεζογραφία (Iστορία δύο γραμματολογικών όρων). Στο Ψηφίδες για 

μια θεωρία της λογοτεχνίας (σ. 39-51). Αθήνα: Γνώση. 
29Genette, G. (1993). Fiction and Diction. Μτφρ. C. Porter. Ithaca, NY: Cornell University Press. 
30Σεφέρης, Γ. (1981). Ένας Έλληνας – ο Μακρυγιάννης. Στο Δοκιμές, τ. 1. (σσ. 228-263). Αθήνα: 

Ίκαρος. 
31Αθήνη, Σ. (2010). Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας1700-1830. Αθήνα: ΙΙΕ/ΕΙΕ. 
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φαντασία (μυθιστορήματα, έργα επιστημονικής φαντασίας, κτλ.), στη δεύτερη αυτά 

που αντλούν από την πραγματική ζωή (βιογραφικά έργα, μαρτυρίες κτλ.).  

ε) Μυθοπλασιακό ή μιμητικό γένος και λυρικό ή υπαρξιακό γένος κατά την Käte 

Hamburger 

Στο βιβλίο της Η λογική της ποίησης (1957), η Käte Hamburger πρότεινε μια 

ανακατάταξη των λογοτεχνικών γενών, η οποία, στην εποχή της, προκάλεσε πολλές 

συζητήσεις, σήμερα όμως θεωρείται πλέον αβάσιμη. Η Hamburger προτείνει τον 

διαχωρισμό της λογοτεχνίας σε δύο κατηγορίες: 

α) το μυθοπλαστικό ή μιμητικό γένος, που περιλαμβάνει το έπος, το δράμα και 

τη (νεότερη) πεζογραφία, και στο οποίο αποδίδει έντεχνο ή μυθοπλαστικό περιεχόμενο 

(«Fiktion») και 

            β) το λυρικό ή υπαρξιακό γένος, που περιλαμβάνει τις λυρικές μορφές ποίησης 

και στο οποίο αποδίδει έναν λόγο περισσότερο πρωτότυπο ή αυθεντικό. 

ζ) Πρωτογενή και δευτερογενή γένη κατά τον Μichail Bakhtin 

Ο Μιχαήλ Μπαχτίν (1895-1975) διαχωρίζει τα λογοτεχνικά γένη με βάση τη 

συνθετότητά τους. Ουσιαστικά διαχωρίζει δύο τύπους γλωσσικών κειμένων: τα 

πρωτογενή (ή απλά) και τα δευτερογενή (ή πιο σύνθετα). Η πρώτη κατηγορία 

συνδέεται με την άμεση λεκτική επικοινωνία, και παραδείγματά της είναι ο 

καθημερινός διάλογος ή η επιστολή32 (Bacthin, M, 2004, σ.448). Στα δευτευτερογενή 

γλωσσικά γένη ο Μπαχτίν καταχωρίζει τις σύνθετες και εξελιγμένες μορφές 

επικοινωνίας: τα λογοτεχνικά, επιστημονικά ή κοινωνικοπολιτικά λογοτεχνικά 

κείμενα. Τα δευτερογενή γένη μπορεί να αφομοιώσουν άλλα πρωτογενή, να τα 

μετασχηματίσουν και να αλλάξουν το χαρακτήρα τους, όπως στην περίπτωση ένταξης 

διαλόγων σε ένα μυθιστόρημα. «Το κάθε κείμενο, συνεπώς, μπορεί να δημιουργεί το 

είδος του, να δημιουργεί, χάρη σε ρηξικέλευθες συγγραφικές / καλλιτεχνικές 

πρωτοβουλίες, μια πρωτότυπη συναρμογή στοιχείων (κειμενικών ή / και 

επικοινωνιακών), εν αναφορά πάντοτε προς τον αμέσως προηγούμενό του κειμενικά 

εκπεφρασμένο ειδολογικό κανόνα, την αρτιότητα του οποίου αμφισβητεί ή / και 

                                                           
32Bachtin, M. M. (2004). Das Problem der sprachlichen Gattungen (1953-54). Στο K. Ehlich & K. 

Meng (Επιμ.), Die Aktualität des Verdrängten (σσ. 447-484). Χαϊδελβέργη: Synchron. 
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ανατρέπει αναλαμβάνοντας με τη σειρά του θεσμικό ρόλο, μέσα σε μια ατελεύτητη 

διαδικασία μετασχηματισμών» 33. 

η) Θεωρητικά – ιστορικά γένη κατά τον Tzvetan Todorov 

Ως δομιστής, ο Tzvetan Todorov προτείνει ένα μοντέλο λογοτεχνικών γενών, 

οργανωμένο με βάση μια θεμελιακή διάρθρωση και μια λογική (ή «γραμματική»). Με 

αφορμή την κριτική του στο βιβλίο του Northrop Frye Ανατομία της κριτικής (1959 / 

1996), ο Todorov αναπτύσσει το δικό του ειδολογικό σύστημα, στο οποίο δεν 

λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ενδοκειμενκά χαρακτηριστικά, αλλά και τα εξωκειμενικά: 

ο αναγνώστης, η πρόσληψη του κειμένου και η εμπορευματοποίησή του. Έτσι ο 

Todorov διαχωρίζει τα γένη σε ιστορικά και συστηματικά ή θεωρητικά34. 

2.5.2. Τρία λογοτεχνικά γένη 

 

α) Έπος, Δράμα και Λυρική ποίηση 

Ο γάλλος CharlesBatteaux, στο έργο του Course de belles letter sou principes 

de la littérature (5 τόμ., 1747-1750) ενισχύει τη θέση της λυρικής ποίησης ως τρίτου 

γένους μετά την επική και τη δραματική ποίηση. Επηρεασμένος από τον Αριστοτέλη 

και από την ταξινόμηση φυτών και ζώων του Σουηδού βοτανολόγου Κάρολου 

Λινναίου (Carl von Linné, Systema Naturae, 1735) ο Johann Wilhelm von Goethe 

ανέπτυξε τη θεωρία των τριών «φυσικών ειδών ποίησης» (Naturformen der Dichtung, 

1819), διαχωρίζοντας τη λογοτεχνία σε έπος, λυρική ποίηση και δράμα. 

β) Ποίηση, πεζογραφία, θέατρο 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην αρχή, στην ελληνική γραμματολογία έχει 

καθιερωθεί η διάκριση της λογοτεχνίας σε ποίηση, πεζογραφία και θέατρο, με 

αφετηρία τον τριαδικό διαχωρισμό της σε έπος, λυρική ποίηση και δράμα, της οποίας 

αποτελεί, στην ουσία, παραλλαγή.  

γ) Διηγηματική, δραματική και κατά παραβολή (Δημήτριος Καταρτζής) 

                                                           
33Αγγελάτος, Δ. (2011). Λογοτεχνικά κείμενα, λογοτεχνικά είδη και λογοτεχνικοί τρόποι: η διαλογική 

τους ύπαρξη. Στο Η Άλφα Βήτα του Νεοελληνιστή (σσ. 39-50). Αθήνα: Gutenberg.  
34Todorov, T. (1991). Εισαγωγή στη φανταστική λογοτεχνία. Mτφ. Αριστέα Παρίση. Αθήνα: Οδυσσέας. 
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Μια ενδιαφέρουσα, αν και χωρίς συνέχεια για την ελληνική γραμματολογία, 

διάκριση εισάγει ο Δημήτριος Καταρτζής στο διδακτικό του σύγγραμμα Γνώθι σαυτόν 

(1787, δεύτερη επεξεργασμένη μορφή 1796), που είναι επηρεασμένο από τη γαλλική 

Εγκυκλοπαίδεια. Εκεί προτείνει ένα «συστηματικό διάγραμμα της ανθρωπινής ή θείας 

σοφίας μας», χωρισμένο στις εξής μεγάλες κατηγορίες: α) «Μνήμη ή ιστορία», β) 

«Διάνοια ή φιλοσοφία», γ) «Φαντασία ή ποίηση». Ενώ οι πρώτες δύο κατηγορίες 

αφορούν ιστορικές, τεχνικές, επιστημονικές, γραμματικές, ηθικές και φιλοσοφικές 

θεματικές, η τρίτη κατηγορία αφορά την ποιητική τέχνη, με την ευρύτερη σημασία 

της35. 

Κεφά λάιο 3 

Πεζογραφία 

 

3.1. Ιστορικά στοιχεία 
 

 Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα ερευνητική εργασία πλαισιώνεται 

αποκλειστικά γύρω από το πεδίο της πεζογραφίας, λόγω του δείγματος των έργων και 

των συγγραφέων που θα αναλυθούν και γι' αυτό κρίνεται αναγκαία η εις βάθος 

ανασκόπηση αυτού του λογοτεχνικού είδους και των παρεμφερών μερών του 

(αφηγηματική είδη και μορφές), για να γίνει πλήρης αποκρυστάλλωση της ιστορίας, 

των ειδών και μορφών από τα οποία αποτελείται και γενικότερα των στοιχείων που την 

χαρακτηρίζουν στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι.   

  Η πεζογραφία είναι το λογοτεχνικό είδος του οποίου η διαμόρφωση την περίοδο 

του 19ου-20ουαιώνα προτάσσεται επιτακτικά ως απαραίτητο στοιχείο για τη ταυτότητα 

του έθνους. Έχουν επιλεγεί αρκετά χαρακτηριστικά κείμενα στα οποία μπορεί ο 

αναγνώστης να ανιχνεύσει τις ιστορικές, κοινωνικές και πνευματικές τάσεις της 

εποχής. Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο Ψυχάρης, είχε τονίσει με άμεσο τρόπο στο «Το 

Ταξίδι μου» (1888) την ανάγκη ανάπτυξης της νεοελληνικής πεζογραφίας και μάλιστα 

                                                           
35Παππάς, Φ., Κατσιγιάννης, Α. & Διαμαντοπούλου, Λ. (2015). Εισαγωγή στη Νεοελληνική φιλολογία. 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ελληνικά και Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα (Κάλλιπος): 

Αθήνα.  
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σε μια γλώσσα που δε θα διέφερε από την καθημερινή ομιλία36. Η πεζογραφία αποτελεί 

είδος γραφής του πεζού λόγου κατά το οποίο ο συγγραφέας αφηγείται μια ιστορία την 

οποία παρουσιάζει σε πρώτο ή σε τρίτο πρόσωπο, χρησιμοποιώντας τον διάλογο ή 

συνδυάζοντας τα προηγούμενα. Σκοπός της είναι να εξυπηρετήσει την κοινή ανάγκη 

του ανθρώπου για συνεννόηση (επικοινωνία). Οι συνηθέστερες μορφές της 

πεζογραφίας είναι το μυθιστόρημα και το διήγημα. Ο λογοτέχνης - συγγραφέας 

πεζογραφίας ονομάζεται πεζογράφος και οι τεχνικές αφήγησης (τρόποι) που 

χρησιμοποιεί "αφηγηματικός τρόπος". Από την περίοδο των κλασικών χρόνων οι 

Αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν με τον αφηγηματικό τρόπο, με τον Πλάτωνα και τον 

Αριστοτέλη να είναι οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τους όρους "διήγησις" και 

"μίμησις" τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία. Στη διήγηση ο πεζογράφος έχει 

το ρόλο του αφηγητή και παρουσιάζει ο ίδιος την ιστορία του έργου που 

πραγματεύεται. Στη μίμηση ο αφηγητής παίρνει τη θέση των προσώπων που 

πρωταγωνιστούν στο μύθο είτε μιλώντας με τη δική τους φωνή είτε διηγούμενος ο ίδιος 

το έργο με ταυτόχρονη παρεμβολή τρίτων προσώπων (μικτός τρόπος)37.   

  Η Νεοελληνική πεζογραφία αναφέρεται στην πεζογραφία που αναπτύχθηκε 

στην Ελλάδα από τον 11ο αιώνα και μετά, εντάσσεται στην Νεοελληνική λογοτεχνία 

και χωρίζεται αντίστοιχα σε τρείς μεγάλες περιόδους: 

- την υστεροβυζαντινή, δηλαδή μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης, 

- την περίοδο 1453 - 1821, μέχρι την επανάσταση του '21, 

      -     την νεότερη, από το 1821 έως σήμερα. 

Ωστόσο, υπάρχει και πιο συγκεκριμένη χρονική κατηγοριοποίηση, που αφορά την 

περίοδο στον 20ο αιώνα. Πιο αναλυτικά, υφίστανται έργα που εντάσσονται: 

1) στη Μεσοπολεμική Πεζογραφία (1914-40) με τις δύο υποπεριόδους (1914-30, 1930-

40) 

2) στη Μεταπολεμική Πεζογραφία (1940-67 ή 1974) και  

3) στη Σύγχρονη Πεζογραφία (1974 έως σήμερα).  

                                                           
36Η πύλη για την ελληνική γλώσσα: www.greek-language.gr.   
37Πολιτιστικός θησαυρός της Ελληνικής γλώσσας, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – ΙΕΛ.  

http://www.greek-language.gr/
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 Εμφανίζονται επιπλέον, δύο υποκατηγορίες της πεζογραφίας, η μοντερνιστική και 

η πεζογραφία του κλειστού χώρου. Η μοντερνιστική πεζογραφία χαρακτηρίζεται για 

την ανοικτή και ελεύθερη πλοκή της, διαφέροντας έτσι από τις παραδοσιακές μορφές 

της ρεαλιστικής πεζογραφίας. Το μοντερνιστικό μυθιστόρημα δίνει έμφαση στον 

εσωτερικό κόσμο και την υποκειμενικότητα του ατόμου και όχι στην εξωτερική και 

κοινωνική πραγματικότητα, καλλιεργώντας κυρίως τον εσωτερικό μονόλογο, τους 

ελεύθερους συνειρμούς και την ενδοσκόπηση. Η ψυχολογική ανάλυση και ο 

στοχασμός έχουν το προβάδισμα έναντι της αναπαράστασης της εξωτερικής 

πραγματικότητας. Η πεζογραφία του κλειστού χώρου αφηγείται κυρίως δράματα 

δωματίου, επικεντρώνει την πλοκή της σε εσωτερικούς χώρους και δεν εκφράζει 

κοινωνικά οράματα.  

  Η πεζογραφία χωρίζεται στη Διηγηματική πεζογραφία, τη Διδακτική 

πεζογραφία και τη Δημοσιογραφία.  Στην διηγηματική πεζογραφία ανήκουν το 

μυθιστόρημα, το διήγημα, ο μύθος, το παραμύθι, η νουβέλα, η περιγραφή, η ιστορία, 

το χρονογράφημα, η βιογραφία, τα απομνημονεύματα και η επιστολογραφία, ενώ στην 

διδακτική πεζογραφία εμπερικλείονται το δοκίμιο, η διατριβή – μελέτη, η  πραγματεία, 

η μονογραφία και η συγγραφή.   

3.1.1. Μεταπολεμική πεζογραφία 

 

  Συμβατικά τα χρονικά όρια της μεταπολεμικής περιόδου εκτείνονται από το 

1945-1974, δηλ. από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για την Ελλάδα μέχρι το 

τέλος της εφτάχρονης δικτατορίας των συνταγματαρχών (1967-1974). Οι πεζογράφοι 

που γεννήθηκαν στις δεκαετίες του '20 και του '30 - υπάρχουν και μερικοί παλαιότεροι 

- και πρωτοεμφανίστηκαν στα χρονικά όρια 1945-1974 ονομάζονται μεταπολεμικοί 

πεζογράφοι. Έχουν όλοι τους λίγο πολύ ένα κοινό βιωματικό υπόστρωμα από την 

κρίσιμη δεκαετία του '40 και από τα μεταπολεμικά χρόνια που σημάδεψαν τη ζωή τους. 

Η πρώτη γενιά μεταπολεμικών πεζογράφων εμφανίζεται μετά το 1944 και στη δεκαετία 

του ’50, ενώ η δεύτερη τη δεκαετία του ’60. Οι μεταπολεμικοί πεζογράφοι έχουν κοινές 

εμπειρίες και κοινή συνείδηση ότι διαφέρουν από τους προηγούμενους. Μερικοί από 

τους μεγαλύτερους σε ηλικία της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς παίρνουν ενεργό μέρος 

στην Αντίσταση και στον Εμφύλιο. Όσοι από αυτούς ανήκαν στο αριστερό ιδεολογικό 

στρατόπεδο, πλήρωσαν τις συνέπειες της ήττας μετά το τέλος του Εμφυλίου με εξορίες, 

φυλακίσεις, αποκλεισμούς. Οποιαδήποτε όμως κι αν ήταν η τοποθέτησή τους, όλοι 
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τους, κατά τον ένα ή κατά τον άλλο τρόπο, σήκωσαν το βάρος της δύσκολης εκείνης 

εποχής κι αυτό επηρέασε το έργο τους. Η συσσώρευση τέτοιων εμπειριών από το 

παρελθόν, τα αδιέξοδα του παρόντος και η άγνωστη έκβαση του μέλλοντος ρίχνουν τη 

βαριά σκιά τους στη μεταπολεμική πεζογραφία. Και όσο η πεζογραφία αυτή 

προσεγγίζει την πραγματικότητα, είτε θεματικά, είτε ψυχολογικά, και δεν αναζητά 

καταφύγιο σε θέματα ιστορικά ή στη λυρική απεικόνιση της ζωής, τόσο περισσότερο 

σκυθρωπό χαρακτήρα αποκτά. Τα πρώτα έργα των μεταπολεμικών πεζογράφων 

εκδίδονται ανάμεσα στα χρόνια 1944-1947. Γύρω στο 1950 αρχίζει να διαγράφεται 

καθαρότερα η διαφορά των νέων πεζογράφων από τους προηγούμενους και 

ολοκληρώνεται το 1954 με την έκδοση του περιοδικού Επιθεώρηση Τέχνης, όπου θα 

συνεργαστούν πολλοί απ’ αυτούς. Οι πεζογράφοι της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς 

εμφανίζονται κατά κανόνα στη 10ετία του '60. 

  Τη γέφυρα ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη μεταπολεμική γενιά θα 

σχηματίσουν με τα έργα τους ο Κώστας Τσαχτσής (1927-1988), συγγραφέας του 

μυθιστορήματος "Το τρίτο στεφάνι" (1962), και ο Γιώργος Ιωάννου(1927-1984) που 

καλλιέργησε το μικρό αφήγημα με αναφορές σε προσωπικά βιώματα. Ειδικότερα οι 

πεζογράφοι της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, αν και έχουν πολλά κοινά με τους 

προηγούμενους, εμφανίζονται ψυχολογικά διαφοροποιημένοι από αυτούς, καθώς δε, 

διαδραμάτισαν λόγω της ηλικίας τους κάποιο ρόλο στα γεγονότα της δεκαετίας του '40. 

Γι’ αυτό και στα κείμενά τους που έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις, βιωματικό 

χαρακτήρα, επανέρχονται περισσότερο υπαρξιακά θέματα, όπως π.χ. η μοναξιά, η 

περιθωριοποίηση και τα ψυχολογικά αδιέξοδα, και λιγότερο πολιτικά (π.χ. Βασ. 

Βασιλικός, Μένης Κουμανταρέας, Πέτρος Αμπατζόγλου, Χριστ. Μηλιώνης, Τόλης 

Καζαντζής κ.α.). Για μερικούς από αυτούς η αναφορά σε γεγονότα και καταστάσεις 

του παρελθόντος επενδύεται με μια διάθεση νοσταλγική(Χριστ. Μηλιώνης Η.Χ. 

Παπαδημητρακόπουλος, Περικλής Σφυρίδης)38.  

  Στη Σύγχρονη Πεζογραφία, ως συνέχεια της μεταπολεμικής, ανήκουν όσοι 

συγγραφείς γεννήθηκαν μετά το τέλος του Εμφυλίου (1949) και δεν έχουν βιώματα 

από τη δεκαετία του ’40.  

                                                           
38Αργυρίου, Α. (1992). Η μεταπολεμική πεζογραφία : από τον πόλεμο του '40 ως τη δικτατορία του '67. 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αθήνα: Σοκόλης.  
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3.1.2. Οι κυριότερες τάσεις της μεταπολεμικής πεζογραφίας 

 

1. Ρεαλισμός 

  Οι περισσότεροι από τους μεταπολεμικούς πεζογράφους στρέφονται στη 

μελέτη και απεικόνιση της πραγματικότητας με διάθεση κριτική και απομακρύνονται 

από το αστικό περιβάλλον όπου τοποθετούσαν τους μύθους τους οι προηγούμενοι. 

Μερικοί επιμένουν στην απόδοση των πιο αποκρουστικών και ωμών πλευρών της 

πραγματικότητας απογυμνώνοντάς την από κάθε συμβατικό εξωραϊσμό. Αρκετοί από 

αυτούς – κυρίως της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς - χρησιμοποιούν την 

αυτοαναφορικότητα, την τάση δηλαδή να αφηγούνται σε πρώτο γραμματικό πρόσωπο 

και να χρησιμοποιούν λιγότερα ή περισσότερα αυτοβιογραφικά στοιχεία - "π.χ. 

πληροφορίες για τη ζωή, τις ασχολίες, την οικογένεια και τις αναμνήσεις τους - για να 

δώσουν την εντύπωση στον αναγνώστη ότι αυτός που μιλάει -ο αφηγητής- και αυτός 

που γράφει -ο συγγραφέας- είναι το ίδιο πρόσωπο. Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό 

τέχνασμα, για μια μέθοδο δηλαδή αυτοβιογραφική και όχι για αυτοβιογραφία. Αυτή τη 

μέθοδο που ήταν γνωστή στους πεζογράφους της γενιάς του 1880 (Βιζυηνός, 

Παπαδιαμάντης) χρησιμοποιούν αρκετοί μεταπολεμικοί πεζογράφοι, κυρίως όμως 

όσοι έχουν κάποια σχέση με την πεζογραφία της Θεσσαλονίκης (Γιώργος Ιωάννου, 

Τόλης Καζαντζής, Χριστόφορος Μηλιώνης, Ηλίας Παπαδημητρόπουλος, Περικλής 

Σφυρίδης, κ.ά.). Μερικοί από αυτούς ονομάζονται και πεζογράφοι της μνήμης, λόγω 

της κυρίαρχης θέσης που έχει η μνήμη - θεματικά και μορφικά - στο έργο τους. 

2. Κοινωνικοί και πολιτικοί προβληματισμοί 

  Οι πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις, η αυταρχική εξουσία, οι οικονομικές 

και κοινωνικές αλλαγές και η αβεβαιότητα για το μέλλον, καθώς και οι επιπτώσεις που 

έχουν όλα αυτά στη ζωή των ανθρώπων, είναι μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν 

πολλούς πεζογράφους. Τα πρόσωπα δεν είναι απλοί θεατές των γεγονότων, αλλά 

συμμετέχουν στη δίνη τους, μεταβάλλονται σε ενεργούμενα των εξωτερικών 

συνθηκών ή γίνονται θύματα των καταστάσεων. Από την άποψη αυτή η μεταπολεμική 

πεζογραφία επανασυνδέεται με τη ρεαλιστική παράδοση της γενιάς του 1880: Κ. 

Θεοτόκη, Κ. Χατζόπουλο. Την τάση αυτή εξέφρασαν οι περισσότεροι μεταπολεμικοί 

μας πεζογράφοι (π.χ. Δημ. Χατζής, Κώστας Κοτζιάς, Ανδρέας Φραγκιάς, Στρ. 

Τσίρκας, Μ. Αλεξανδρόπουλος, Σπ. Πλασκοβίτης, κ.ά.). 
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3. Φυγή από την πραγματικότητα 

  Μερικοί μεταπολεμικοί πεζογράφοι θα αποφύγουν τη ζοφερή πραγματικότητα 

αναζητώντας καταφύγιο στη λυρική πεζογραφία του κλειστού χώρου. Παρουσιάζουν 

τους ήρωές τους να ζουν τα ιδιωτικά τους προβλήματα ανεξάρτητα από τα εξωτερικά 

γεγονότα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως γυναίκες πεζογράφοι (Μαργ. 

Λυμπεράκη, Τατιάνα Γκρίτση - Μιλιέξ, Γαλάτεια Σαράντη). 

4. Νέες εκφραστικές αναζητήσεις 

  Η μεταπολεμική ελληνική πεζογραφία δέχτηκε επιδράσεις από τον ευρωπαϊκό 

μοντερνισμό, που ήταν αντίθετος προς τη ρεαλιστική παράδοση της πεζογραφίας. 

Γενικά υπάρχει μια διάθεση για ανατροπή της πραγματικότητας, κυριαρχεί η 

διογκωμένη φαντασία και το παράλογο. Παράλληλα μερικοί από τους μεταπολεμικούς 

πεζογράφους θα καταφύγουν στη φαντασία για να απεικονίσουν εφιαλτικούς κόσμους 

- όχι και τόσο ξένους στην πραγματικότητα - και θα αναζητήσουν τολμηρούς 

εκφραστικούς τρόπους για να τους παραστήσουν. Οι πεζογράφοι αυτοί που 

υποβάλλουν κυρίως έντονες και παράλογες εικόνες επηρεάζονται από νεότερα 

ευρωπαϊκά ρεύματα - από το θέατρο του παραλόγου- τα οποία επιχειρούν να 

συνθέσουν με την παράδοση (π.χ. Γιώργος Χειμωνάς). Πολλοί συγγραφείς 

αφομοιώνουν στα έργα τους τεχνικές που είναι αντίθετες προς το πνεύμα του 

ρεαλισμού, όπως ο εσωτερικός μονόλογος και η ροή της συνείδησης. Με την τεχνική 

αυτή οι συγγραφείς επιδιώκουν να δώσουν στον αναγνώστη την εντύπωση της 

συνεχούς ροής σκέψεων, αισθημάτων, διαθέσεων και αναμνήσεων, όπως έρχονται 

αναμεμειγμένα στη συνείδηση χωρίς κάποια ακολουθία διευθετημένη από τη λογική. 

Αξιοσημείωτο είναι πως μέσα από το περιοδικό του Ντίνου Χριστιανόπουλου 

Διαγώνιος (1958-1983) και τις εκδόσεις του διαφαίνεται μια κίνηση λογοτεχνών που 

επιχειρεί να συνδυάσει τα νεωτερικά στοιχεία με την παράδοση της αφηγηματογραφίας 

και με εμφανέστερη τη ροπή προς το ρεαλισμό και τη βιωματικότητα. Εκπρόσωποι της 

τάσης αυτής είναι οι Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Καχτίτσης, Τόλης Καζαντζής, Σάκης 

Παπαδημητρίου, Περικλής Σφυρίδης κ.α. 

5. Η (τολμηρή) ρεαλιστική γλώσσα 

  Η μεταπολεμική πεζογραφία σε αντίθεση με την προπολεμική, χρησιμοποιεί 

τολμηρότερη ρεαλιστική γλώσσα που είναι κοντά στην καθημερινότητα. Τα πράγματα 



[35] 

 

δηλώνονται με το όνομά τους χωρίς σεμνοτυφία και εγκαταλείπεται η συμβατική 

καλλιέπεια και ωραιολογία των παλαιοτέρων. Κάποτε η γλώσσα χρησιμοποιείται με 

τραχύτητα ή αποδιοργανώνεται συντακτικά και λογικά για να αποδώσει πειστικότερα 

βάναυσες, παράλογες και εφιαλτικές καταστάσεις39.  

 

3.2. Χαρακτηριστικά ηθογραφικού διηγήματος  

 

  Οι ηθογράφοι καλλιέργησαν σχεδόν αποκλειστικά το διήγημα. 

- Κύριος στόχος τους ήταν η όσο το δυνατόν πιο πιστή παρουσίαση της ζωής στην 

ελληνική ύπαιθρο, δηλαδή η καταγραφή των τοπικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων, 

των καθημερινών συνηθειών, του χαρακτήρα και της νοοτροπίας των Ελλήνων της 

εποχής. 

- Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι ήρωες των ηθογραφικών διηγημάτων είναι 

απλοί άνθρωποι της ελληνικής υπαίθρου. 

- Όλα σχεδόν τα έργα της ηθογραφίας χαρακτηρίζονται από έντονο λυρισμό, ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις η  επιμονή στην εθιμογραφία και τη λαογραφία λειτουργούν 

αρνητικά για τη λογοτεχνική τους αξία. 

- Οι ηθογράφοι εμπνέονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά τους βιώματα 

και πολύ συχνά χρησιμοποιούν ως πλαίσιο για τα έργα τους την ιδιαίτερη πατρίδα τους 

(π.χ. ο Παπαδιαμάντης τη Σκιάθο). 

- Ο αφηγηματικός λόγος των ηθογράφων λειτουργεί απομνημονευτικά περισσότερο 

παρά αυτοβιογραφικά, κατά προτίμηση, ιδίως όταν κεντρικό πρόσωπο της αφήγησης 

είναι ένα πρόσωπο διαφορετικό από τον ίδιο τον συγγραφέα· ο συγγραφέας είναι  

περισσότερο αυτόπτης μάρτυρας και δίνει  πληροφορίες περιορισμένης εμβέλειας.  

- προσγείωση της αφήγησης στο παρόν και σε χώρους λίγο ή πολύ γνωστούς και 

οικείους, 

- απεικόνιση χαρακτηριστικών ανθρώπινων τύπων,  

                                                           
39Αργυρίου, Α. (1992). Η μεταπολεμική πεζογραφία : από τον πόλεμο του '40 ως τη δικτατορία του '67. 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αθήνα: Σοκόλης. 
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- σκηνοθετημένη αληθοφάνεια της αφήγησης, η οποία στηρίζεται συνήθως στη 

συστηματική χρήση του πρώτου αφηγηματικού προσώπου (τεχνική που σκοπεύει στην 

εξίσωση της αφήγησης με τη μαρτυρική κατάθεση) και στην εκτεταμένη χρήση των 

διαλόγων στους οποίους αποτυπώνεται η ιδιωματική έκφραση των ηρώων (τεχνική που 

σκοπεύει στη δημιουργία εντύπωσης φωνογραφικής πιστότητας). 

  Η Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού διακρίνει δύο κατηγορίες ηθογραφικής 

πεζογραφίας:  

α) ηθογραφία έτσι όπως την προπαγάνδισε η Εστία και την πραγματοποίησαν οι πρώτοι 

διηγηματογράφοι, δηλαδή την ωραιοποιημένη, ειδυλλιακή αναπαράσταση, με έντονο 

λαογραφικό χαρακτήρα των ηθών της ελληνικής υπαίθρου, και 

β) ρεαλιστική ή νατουραλιστική ηθογραφική πεζογραφία, η οποία ασχολείται βέβαια 

με τις μικρές, κλειστές κοινωνίες της υπαίθρου, αλλά με τρόπο που να προβάλλονται 

και οι σκοτεινές πλευρές του. 

  Από  τις αρχές του 20ού αιώνα, κοντά στην καθαρά περιγραφική σημασία της, 

η λέξη «ηθογραφία» άρχισε να αποκτά και μια αξιολογική (και μάλιστα υποτιμητική) 

έννοια. Για πολλά χρόνια η ελληνική κριτική υποτιμούσε συστηματικά την αξία της 

ελληνικής πεζογραφίας της περιόδου 1880-1910, επιμένοντας να αντιμετωπίζει τα 

κείμενα ως φωτογραφικές καταγραφές της πραγματικότητας (ή των αναμνήσεων των 

συγγραφέων) και όχι ως μυθοπλασία. Εδώ υπεισέρχεται η διπλή ταυτότητα της 

«ηθογραφίας», τόσο ως όρου τόσο της λογοτεχνίας όσο και της ζωγραφικής. Είναι 

εντυπωσιακή η επιμονή του ελληνικού κριτικού λόγου της εποχής 1880-1910 (καθώς 

και μετά) στο λεξιλόγιο των εικαστικών τεχνών. Το βλέπουμε στα παλαιά κριτικά 

κείμενα για τον Παπαδιαμάντη και τον Βιζυηνό που έχει ανθολογήσει ο Παν. Μουλλάς: 

«σκιαγραφίαι», «χρωματισμός», «εικονογράφος και  ηθογράφος ζωγραφίζων [...] 

σκηνάς και ζωγραφιάς των ηθών και εθίμων». Οι κριτικοί εκείνοι δίνουν την εντύπωση 

ότι οι πεζογράφοι περιορίζονται στα ορατά στοιχεία του χώρου. Μια τέτοια αντίληψη 

κινδυνεύει να ωθήσει τον αναγνώστη να συγκεντρώσει την προσοχή του στο 

επιφανειακό τοπικό χρώμα και όχι στα ψυχολογικά και τεχνικά στοιχεία του κειμένου: 

να κοιτάξει δηλαδή τη σχέση των πραγματολογικών στοιχείων με την εμπειρική 

πραγματικότητα των αισθήσεων κι όχι τη συμβολική λειτουργία τους μέσα στο 

κείμενο. 



[37] 

 

  Η αλήθεια είναι πως τα  κείμενα της λεγόμενης ελληνικής «ηθογραφίας» δεν 

καταγράφουν απλώς σκηνές του εθνικού βίου, κάτι στο οποίο αποσκοπούσε ο 

διαγωνισμός της Εστίας το 1883, ούτε εντάσσονται σ' αυτό που ο Μ. Vitti αποκαλεί 

«ύστατη φάση της ηθογραφίας», δηλαδή τον ρεαλισμό που σκοπεύει στην κοινωνική 

κριτική. Παρουσιάζουν συχνότατα και μεγάλο ψυχολογικό ενδιαφέρον, κάποτε δε 

γίνονται βαθιά ψυχογραφικά, όπως αυτά του Γ. Βιζυηνού40. 

  Ο Παντελής Βουτυρής41, μέσα από το βιβλίο του για την ελληνική πεζογραφία 

του 19ου αιώνα, διακρίνει  την ηθογραφία σε: 

α) αστική ηθογραφία, όπου το πεδίο έρευνας και έμπνευσης  λογοτέχνη μετατίθεται 

από την ύπαιθρο μέσα στην πόλη. Εδώ εντάσσονται τα σατιρικά ηθογραφικά έργα του 

Παλαιολόγου (Ο Πολυπαθής1839,Ο ζωγράφος 1842) και του Πιτζιπίου (Ο πίθηκος 

Ξουθ, 1847). Επίσης εδώ εντάσσεται και η αθηναιογραφία των Μ. Μητσάκη, Α. 

Παπαδιαμάντη, Γρ. Ξενόπουλου) 

β) ειδυλλιακή αγροτική ηθογραφία ( Δροσίνης, Εφταλιώτης, Κρυστάλλης κ.ά.) 

γ)ρεαλιστική αγροτική ηθογραφία. Εδώ υπάρχουν κείμενα που κρίνουν τα κοινωνικά 

φαινόμενα και εστιάζουν στην ψυχολογική συμπεριφορά των ηρώων. Εδώ σίγουρα 

ανήκουν τα διηγήματα του  Βιζυηνού, του Παπαδιαμάντη και οι δυο νουβέλες του 

Καρκαβίτσα, Η Λυγερή και Ο ζητιάνος. 

 
Κεφά λάιο 4  

Αφηγηματικές μορφές/είδη πεζογραφίας 

 

4.1. Ανάλυση αφηγηματικών μορφών (μυθιστόρημα, νουβέλα, 

διήγημα) 
 

                                                           
40Σαχίνης, Απόστολος (1997). Το νεοελληνικό μυθιστόρημα. Εστία. 
41Βουτυρής, Παντελής. (1995). Ως εις Καθρέπτην, Προτάσεις και υποθέσεις για την ελληνική 

πεζογραφία του 19ου αιώνα. Νεφέλη. 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. Κεφάλαιο 3), οι πιο συχνές 

αφηγηματικές μορφές που συναντάει κανείς στη πεζογραφία είναι το μυθιστόρημα, η 

νουβέλα και το διήγημα, για καθεμία από τις οποίες θα γίνει εκτενέστερη αναφορά και 

ανάλυση καθώς οι διαφορές μεταξύ τους είναι πολύ λεπτές. Για την παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών του διηγήματος θα χρησιμοποιηθεί νέο κεφάλαιο, καθώς το 

συγκεκριμένο αφηγηματικό είδος είναι η βάση της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας και χρήζει περαιτέρω εμβάθυνσης στο ιστορικό, λογοτεχνικό και ειδολογικό 

πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται.  

4.1.1. Μυθιστόρημα  

 

 Το μυθιστόρημα είναι πεζογραφικό αφηγηματικό είδος της λογοτεχνίας. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους αυτού αποτελούν η εκτεταμένη (πολυσέλιδη) 

πεζή αφήγηση, η ύπαρξη του «μύθου» (που στα μυθιστορήματα αναπτύσσεται σε 

πολλά και διαφορετικά επίπεδα) και «η ιστορία» - δηλ. η πραγματικότητα. Η διαπλοκή 

του μύθου με τα γεγονότα δημιουργεί την πλοκή του μυθιστορήματος, η οποία μπορεί 

να εξελιχθεί σε πολλά επίπεδα τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Τα μυθιστορήματα 

επίσης, κατά κανόνα, είναι πολυπρόσωπα και οι χαρακτήρες του έργου συνήθως 

αναλύονται σε βάθος. Το μυθιστόρημα είναι εξαιρετικά σύνθετο είδος: μέσα του 

συνδυάζονται στοιχεία από το έπος, την τραγωδία και την κωμωδία, την ερωτική 

ποίηση, την ιστορία, τη βιογραφία, τη ρητορεία, την εθνογραφία, τις ταξιδιωτικές 

περιγραφές κ.ά. Το μυθιστόρημα λόγω όλων αυτών των ιδιοτήτων ξεχωρίζει 

ευδιάκριτα από το διήγημα, ωστόσο οι διαφορές από την τρίτη μορφή του έντεχνου 

πεζού αφηγηματικού λόγου, την νουβέλα, είναι περισσότερο δυσδιάκριτες. Μια 

συνηθισμένη σημερινή πρακτική, είναι το κάθε έργο να ταξινομείται στο ανάλογο 

πεζογραφικό είδος από την έκταση του κειμένου. Δηλαδή, έκταση κειμένου μέχρι 100 

σελίδες θεωρείται διήγημα, από 100 έως 300, νουβέλα και από 300 σελίδες και 

περισσότερο μυθιστόρημα. Στις περισσότερες δυτικο-ευρωπαϊκές γλώσσες 

χρησιμοποιείται ο όρος "Roman" ο οποίος προέρχεται από τον μεσαιωνικό όρο 

"Romance" που σημαίνει Μυθιστορία, ενώ η αγγλική λέξη για το μυθιστόρημα 

"Novel" προέρχεται από την ιταλική "Novella" (μικρό και νέο) - όρο της Ιταλικής 
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Αναγέννησης. Στην Ελλάδα, ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν αυτός που 

πρωτοχρησιμοποίησε την λέξη μυθιστόρημα42.  

 Το μυθιστόρημα διαθέτει μια συγκεκριμένη και ξεκάθαρη δομή, την οποία 

πρώτος ο Αριστοτέλης όρισε, χωρίζοντας την αφήγηση μιας ιστορίας στην αρχή 

(αρχική συνθήκη-πρόβλημα), τη μέση (σύγκρουση) και το τέλος (λύση). Με την 

πάροδο των αιώνων και προσαρμοζόμενη συνεχώς στις σύγχρονες ανάγκες, η 

«Αριστοτελική δομή τριών Πράξεων» εμπλουτίστηκε αρκετά, οδηγώντας πλήθος 

συγγραφέων και σεναριογράφων να αναπτύξουν τα δικά τους σχεδιαγράμματα δομής 

μιας ιστορίας. Το 1863 ο Γερμανός συγγραφέας Gustav Freytag43 ανέπτυξε ένα 

πυραμιδοειδές διάγραμμα που έγινε γνωστό ως «Πυραμίδα του Freytag», ο Αμερικανός 

συγγραφέας Joseph Cambell το 1949 στοιχειοθέτησε τον «Μύθο του Ήρωα», ο 

σεναριογράφος Field όρισε πόσες σελίδες αναλογούν σε κάθε μια από αυτές τις 

Πράξεις κ.ο.κ.  

Πράξη Πρώτη: Αρχή / Πρόκληση / Δέση 

Όπως διακρίνεται και στην παρακάτω σχηματική αναπαράσταση (βλ. εικόνα 

1), η Πρώτη Πράξη καταλαμβάνει λίγες μόνο σελίδες (αποτελεί το ¼ του συνολικού 

όγκου ενός μυθιστορήματος) και ουσιαστικά πρόκειται για την παρουσίαση όλων 

εκείνων των στοιχείων που θα μας κάνουν να καταλάβουμε το πού βρισκόμαστε, ποιος 

έχει το πρόβλημα, περί τίνος πρόκειται και γιατί τελικά αξίζει τον κόπο να κάτσουμε 

και να διαβάσουμε αυτή την ιστορία. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να απαντηθούν βασικά 

ερωτήματα, όπως: 

Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας; 

Ποιο είναι το πρόβλημα που τον απασχολεί; 

Ποιος είναι ο τόπος και ο χρόνος της ιστορίας; 

Στα αστυνομικά μυθιστορήματα αυτές οι πρώτες σελίδες φιλοξενούν το 

«έγκλημα» που έχει διαπραχθεί (τόπος, χρόνος και κάτω από ποιες συνθήκες), τον 

ντετέκτιβ που αναλαμβάνει να το διαλευκάνει (πρωταγωνιστής) και λίγα λόγια για τον 

χαρακτήρα του και τον τρόπο που λειτουργεί. Στα ρομαντικά μυθιστορήματα 

                                                           
42M.H.Abrams. (1957). Λεξικό λογοτεχνικών όρων. Αθήνα.: Πατάκης, σελ. 286.  
43GustavFreytag. (1863). Technique of the drama. Publisher: Scott, Foresman.  
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παρουσιάζεται ο τόπος και ο χρόνος της μοιραίας συνάντησης δύο ανθρώπων (του 

πρωταγωνιστή ή της πρωταγωνίστριας με τον άνθρωπο εκείνο που στην πορεία θα 

αποδειχθεί το άλλο του/της μισό) και οι λόγοι για τους οποίους ο πρωταγωνιστής – αν 

και έλκεται από το έτερον ήμισυ – διστάζει να κάνει το πρώτο βήμα. Πιο συγκεκριμένα, 

όλα τα παραπάνω δομούνται ως εξής: 

Καθημερινότητα: Πρόκειται για μια εισαγωγή στον κόσμο που αφηγείται η ιστορία 

μας. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, πού ζει και ποιο είναι με πολύ λίγα λόγια το 

συναισθηματικό του υπόβαθρο. Για παράδειγμα, σε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα τον 

πρωταγωνιστή θα μπορούσε να αποτελεί ένας αλκοολικός ντετέκτιβ ή, σε μία 

ρομαντική ιστορία, μία δικηγόρος με προβλήματα δέσμευσης. 

Πρόκληση: Το γεγονός που θέτει σε λειτουργία τον άξονα της πλοκής μας. Ο 

πρωταγωνιστής μας ζει μια ήρεμη ζωή μέχρι που ένα απρόσμενο γεγονός έρχεται και 

ταράζει τα νερά της. Π.χ., μια ασυνήθιστη περίπτωση ανθρωποκτονίας ανατίθεται στον 

ντετέκτιβ ή ένας γοητευτικός άντρας εισβάλει απρόσμενα στην καθημερινότητα της 

δικηγόρου, φλερτάροντας την. Ο πρωταγωνιστής μπροστά σε αυτό το γεγονός καλείται 

να πάρει μια απόφαση: θα δεχτεί ή θα απορρίψει την πρόκληση;  

Άρνηση της πρόκλησης: Για να υπάρχει ένα σασπένς και μια δραματικότητα στην 

πλοκή, ο πρωταγωνιστής είθισται να αρνείται την πρόκληση που του έχει 

παρουσιαστεί. Ο ντετέκτιβ δεν είναι σίγουρος αν (λόγω του ποτού) είναι σε θέση να 

αναλάβει μια τόσο δύσκολη υπόθεση, η δικηγόρος φοβάται να αγαπήσει ξανά. 

Προσπερνούν το γεγονός, προσποιούμενοι ότι ποτέ δεν συνέβη, όμως πολύ γρήγορα 

συνειδητοποιούν πως δεν μπορούν να το παραβλέψουν 

1ο Σημείο Καμπής: Ο πρωταγωνιστής αποδέχεται την πρόκληση γιατί οι καταστάσεις 

είναι τέτοιες που δεν του αφήνουν άλλη επιλογή. Ο ντετέκτιβ πιθανώς να έχει αποτύχει 

σε κάποια πρόσφατη υπόθεση και να πρέπει μέσω αυτής να αποδείξει ότι συνεχίζει να 

είναι ένας ικανός επαγγελματίας, η δικηγόρος έλκεται από τον άγνωστο άνδρα και 

αποφασίζει να του δώσει μια ευκαιρία. 
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Στο σημείο αυτό «κλείνει» και η εισαγωγή. Ο αναγνώστης, πλέον, έχει όλα 

εκείνα τα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει τη συνέχεια κι έτσι είναι 

έτοιμος να προχωρήσει στην επόμενη φάση της αφήγησης που είναι, φυσικά, η 

Δεύτερη Πράξη. 

Εικόνα 1. Γραμμική δομή αφήγησης.  

 

Πράξη Δεύτερη: Μέση / Κλιμακούμενη Σύγκρουση 

Αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος ολόκληρου του μυθιστορήματος (2/4 του 

βιβλίου) διότι περιλαμβάνει όλη την «κυρίως δράση». Ο πρωταγωνιστής συναντά 

εμπόδια που τον απομακρύνουν από τον αρχικό του στόχο ή σύμμαχους που στέκονται 

στο πλευρό του και τον βοηθούν να ξεπεράσει τους φόβους και τις ανασφάλειές του. 

Για έναν ντετέκτιβ αυτές οι σελίδες του βιβλίου φιλοξενούν όλα τα εμπόδια που βάζει 

ο ένοχος στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, αλλά και τα τραγικά 

σφάλματα στα οποία υποπίπτει ο ίδιος λόγω του εθισμού του. Για την δικηγόρο, 

παρουσιάζονται όλα τα γεγονότα που θα της δείξουν ότι ο άντρας που γνώρισε είναι 

κάποιος για τον οποίο αξίζει (ή όχι) να υπερνικήσει τους φόβους της, αλλά και η 

προσωπική της πάλη ενάντια σε αυτούς. Ειδικότερα: 
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Δοκιμασίες, Προκλήσεις, Εμπόδια: Η απόφαση που παίρνει ο πρωταγωνιστής τον 

εισάγει σε έναν καινούριο κόσμο, γεμάτο από πρωτόγνωρες εμπειρίες και γεγονότα 

που θα τον σημαδέψουν και θα τον αλλάξουν σαν άνθρωπο. Ο ντετέκτιβ συναντά 

δυσκολίες που τον κάνουν να συνειδητοποιήσει σταδιακά το κακό που προκαλεί στον 

εαυτό του και στη δουλειά του το πρόβλημα του εθισμού του και η δικηγόρος, αν και 

μαθαίνει ότι ο άντρας που τη φλερτάρει υπήρξε στο παρελθόν ακαταμάχητος γόης και 

γυναικάς, αποφασίζει να πιστέψει στην ειλικρίνεια των συναισθημάτων του και να 

τολμήσει να είναι μαζί του. 

2ο Σημείο Καμπής: Σε αυτό το σημείο η ενέργεια της ιστορίας μετατοπίζεται απότομα 

και δραματικά. Νέες πληροφορίες (θετικές ή αρνητικές) αποκαλύπτονται και 

αναγκάζουν τον πρωταγωνιστή να δεσμευτεί προς τον δρόμο που έχει επιλέξει. Η 

δικηγόρος παίρνει το ρίσκο να κάνει σχέση με τον γοητευτικό άντρα που τη διεκδικεί, 

παρά τα σημάδια που την προειδοποιούν ότι πιθανότατα κάνει λάθος. Ο ντετέκτιβ 

κατηγορείται ο ίδιος για το φόνο που κάποιος άλλος έχει διαπράξει και τώρα πρέπει 

πάσει θυσία να αποδείξει την αθωότητά του. 

Δράση, Διαμάχες: Εδώ πλέον εμφανίζονται τα πραγματικά εμπόδια που ο 

πρωταγωνιστής καλείται αναπάντεχα να αντιμετωπίσει. Όλα τα λάθη του παρελθόντος 

και όλα τα γεγονότα που (εις γνώσιν του ή ερήμην του) αγνοούσε μέχρι στιγμής, τώρα 

έρχονται στην επιφάνεια και καταστρέφουν – ή απειλούν να καταστρέφουν – όλα όσα 

έχει αποκτήσει. Η δικηγόρος έρχεται αντιμέτωπη με την αποκάλυψη μιας απιστίας του 

συντρόφου της και τον χωρίζει, ενώ ο ντετέκτιβ ανακαλύπτει πως ο δολοφόνος είναι 

κοντινός συγγενής, που στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, 

εκμεταλλεύεται το πρόβλημα εθισμού του ντετέκτιβ και φορτώνει σε εκείνον το φόνο. 

Αποκαλύψεις: Καινούρια δεδομένα έρχονται στο φως και ανατρέπουν τα πάντα. Οι 

αποκαλύψεις αυτές συνήθως σχετίζονται με τις προσωπικές φοβίες του πρωταγωνιστή, 

τις οποίες θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει αν θέλει να βγει νικητής από όλη αυτή 

την περιπέτεια. Το πρόβλημα αλκοολισμού του ντετέκτιβ αποκαλύπτεται και ο 

διοικητής του τον θέτει σε διαθεσιμότητα. Η δικηγόρος μαθαίνει ότι η απιστία είναι 

ψέμα που κάποια φίλη της σκηνοθέτησε για να την αναγκάσει να χωρίσει44. 

Πράξη Τρίτη: Λύση 

                                                           
44Ingrid Sundberg. (2013). «What is Arch Plot and Classic Design?».  
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Πρόκειται για το κομμάτι εκείνο του βιβλίου όπου θα αποκαλυφθεί το μυστικό 

της ιστορίας μας, το ηθικό δίδαγμα που θέλουμε να περάσουμε προς τα έξω και, 

φυσικά, η λύση του μυστηρίου που μέχρι στιγμής έχουμε δημιουργήσει. Καταλαμβάνει 

το ¼ του μυθιστορήματος και μέσα από αυτές τις σελίδες ο πρωταγωνιστής ετοιμάζεται 

για την «μεγάλη μάχη» που θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον βαθύτερο του φόβο. 

Βγαίνοντας από αυτή τη μάχη – αν όχι νικητής, τότε σίγουρα σοφότερος – θα 

επιχειρήσει να αποκαταστήσει και πάλι την ισορροπία της ζωής του. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Προετοιμασία: Αφού ότι έχει κάνει μέχρι στιγμής μοιάζει να έχει αποτύχει, ο 

πρωταγωνιστής αναγκάζεται να αλλάξει τα σχέδιά του και να καταστρώσει ένα 

καινούριο σχέδιο για να πετύχει το σκοπό του. Ο ντετέκτιβ αναλαμβάνει δράση παρά 

τις εντολές του διοικητή του και προετοιμάζει την παγίδα που θα τον οδηγήσει στη 

σύλληψη του δολοφόνου. Η δικηγόρος αναγνωρίζοντας ότι φέρθηκε άδικα και σκληρά 

στον αγαπημένο της, ετοιμάζεται να ζητήσει συγχώρεση. 

Κλιμάκωση: Ο πρωταγωνιστής έρχεται αντιμέτωπος με τον φόβο του (ή με τον εχθρό 

που προσωποποιεί αυτόν τον φόβο). Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκόμισε καθ’ 

όλη τη διάρκεια της μέχρι τώρα περιπέτειάς του είναι καθοριστικής σημασίας και 

αποτελούν τα μοναδικά όπλα που διαθέτει για να φτάσει στην προσωπική του νίκη. Ο 

ντετέκτιβ συναντά τον δολοφόνο, το σχέδιό του πιάνει και ο ένοχος συλλαμβάνεται. Η 

δικηγόρος βρίσκει το θάρρος να εμφανιστεί μπροστά στον πρώην της και απολογείται 

για το άδικο φέρσιμο της. 

Λύση του Μυστηρίου: Μετά από την καθοριστική «μάχη» που έδωσε ο 

πρωταγωνιστής, το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες που 

εκκρεμούν ώστε να επέλθει ξανά η ηρεμία στη ζωή του. Η αθωότητα του ντετέκτιβ 

αποδεικνύεται και η αδικία εις βάρος του αποκαθίσταται. Η δικηγόρος ζητά από τον 

πρώην της να είναι ξανά μαζί κι εκείνος δέχεται. 

Τέλος: Ο πρωταγωνιστής επιστρέφει σπίτι με όλα όσα αποκόμισε από την πρόσφατη 

περιπέτειά του, πιο έμπειρος και πιο σοφός από πριν. Ξεκινά και πάλι τη ζωή του – ως 

διαφορετικός άνθρωπος αυτή τη φορά – ζώντας πλέον μια «νέα» καθημερινότητα. Ο 
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ντετέκτιβ αποφασίζει να γραφτεί σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης και η δικηγόρος 

παντρεύεται τον άντρα της ζωής της45. 

4.1.2. Νουβέλα 

 

 Η νουβέλα είναι αφηγηματικό είδος της λογοτεχνικής πεζογραφίας το οποίο 

χαρακτηρίζεται από τη συντομία στην έκταση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ του 

συντομότερου διηγήματος και του εκτενέστερου μυθιστορήματος και παράλληλα από 

τον ρεαλισμό του ύφους του και την ύπαρξη συγκεκριμένης πλοκής. Γενικά στη 

νουβέλα το βάρος του συγγραφέα ρίχνεται περισσότερο στην ηθογραφία και 

ψυχογραφία των χαρακτήρων και όχι τόσο στα αναφερόμενα επεισόδια και την πλοκή 

τους. Ο διεθνής αυτός όρος, novella, προέρχεται από το λατινικό επίθετο novus, νέος, 

και φέρεται να χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Βοκάκιο για τις ιστορίες με τίτλο Το 

Δεκαήμερο. 

Αρχαιότατη και πολύ πλούσια είναι η νουβέλα της Ασίας, ιδιαίτερα εκείνη που 

αναπτύχθηκε στον ινδικό χώρο. Έτσι, για παράδειγμα, η περίφημη συλλογή Καλίλα 

και Ντμίνα προήλθε σχεδόν ολοκληρωτικά από την Παντσατάντρα, (pantca-tantra, 

πέντε βιβλία) ενώ η αραβική νουβέλα αντιπροσωπεύεται από το έργο Χίλιες και μία 

νύχτες. Κατά το 17ο και το 18ο αι. το είδος παράκμασε εντελώς, αναστήθηκε ωστόσο 

με το ρομαντισμό, κυριότερο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν ο τονισμός του 

αισθηματικού και ψυχολογικού στοιχείου. Οι σημαντικότεροι συγγραφείς νουβέλας 

την περίοδο αυτή είναι ο Νικολάι Γκόγκολ και ο Αλεξάντρ Πούσκιν στη Ρωσία, ο 

Προσπέρ Μεριμέ στη Γαλλία, o Μωπασάν, ο Θερβάντες, κ.α. Αντίστοιχα στην 

Ελλάδα, νουβέλες έχουν χαρακτηριστεί Τα ρόδινα ακρογιάλια του Παπαδιαμάντη, Ο 

Ζητιάνος του Καρκαβίτσα, Ο Κατάδικος του Κ. Θεοτόκη, Η Ιστορία ενός αιχμαλώτου 

του Στρατή Δούκα καθώς και κάποια ακόμα έργα των Ζαμπελίου, Καλλιγά, Βιζυηνού, 

Δροσίνη, Κονδυλάκη, Νιρβάνα, Πικρού, Παρορίτη, Κοκκίνου και Χατζοπούλου καίτοι 

χαρακτηρίστηκαν άλλα ως διηγήματα και άλλα ως μυθιστορήματα που όμως 

παρουσιάζουν την ηθογραφική διαφορά.  

4.1.3. Διήγημα 

 

                                                           
45Τζόζεφ, Κάμπελ. (1949). «Ο ήρωας με τα χίλια πρόσωπα». Εκδόσεις: Ιάμβλιχος. 
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 Ο όρος “διήγημα” προσδιορίζει ένα ιδιαίτερο είδος του αφηγηματικού πεζού 

λόγου. Είναι μια σύντομη αφήγηση γεγονότων με αρχή μέση και τέλος, συνήθως μιας 

ιστορίας πρωτότυπης, αλλά πραγματικής. Επειδή δεν μπορεί να υπάρξει σαφής ορισμός 

για την έκταση και τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει ένα διήγημα, καλό είναι να 

παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του σε αντίθεση προς το μυθιστόρημα: 

Α). Σμίκρυνση: στον κόσμο του διηγήματος υπάρχει σμίκρυνση πραγμάτων, 

γενικότερα όλων των στοιχείων της αφηγηματικής γλώσσας. Λίγο στο διήγημα / πολύ 

στο μυθιστόρημα. Η σμίκρυνση δεν αφορά βέβαια μόνο την έκταση, αλλά κυρίως το 

εσωτερικό του διηγήματος. Το διήγημα περιστρέφεται συνήθως γύρω από ένα 

πρόσωπο ή επεισόδιο, ενώ το μυθιστόρημα γύρω από πολλά. Το διήγημα είναι το απλό, 

ενώ το μυθιστόρημα το σύνθετο. 

Β). Το αυτοβιογραφικό στοιχείο εμφανίζεται πολύ περισσότερο στο διήγημα και 

λιγότερο στο μυθιστόρημα. Το φανταστικό στοιχείο συνήθως απουσιάζει από το 

διήγημα. 

Γενικότερα, το (κλασικό τουλάχιστον) διήγημα οφείλει να έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά, τα οποία και πρέπει να τα επισημαίνουμε διαβάζοντάς το: 

-    Ένα κυρίαρχο στοιχείο πλαίσιο (τόπο και χρόνο) 

- Τους κύριους χαρακτήρες. Ο διηγηματογράφος, σε αντίθεση με το μυθιστοριογράφο, 

δε διαθέτει ούτε το χώρο ούτε το χρόνο, για να επιχειρήσει λεπτομερειακή ανάπτυξη 

του χαρακτήρα ή να δείξει μια σταδιακή αλλαγή του. Αποκαλύπτει μόνο τη φύση του 

όπως αυτή  εκδηλώνεται μέσα από τα περιστατικά που εκτυλίσσονται στο διήγημα. 

Ακόμα και η ακμή του διηγήματος με δυσκολία φτάνει τα μεγάλα μυθιστορήματα, 

όσον αφορά την απεικόνιση της πολυπλοκότητας και ευρύτητας πολλών ανθρωπίνων 

εμπειριών. Η σπουδαιότητα όμως δε συνδέεται με τον όγκο. 

-    Μια αλληλουχία περιστατικών που διαμορφώνουν την πλοκή. 

-   Αφήνει μια ενιαία εντύπωση. Συνεπώς κάθε λεπτομέρεια πρέπει να συμβάλλει στην 

εντύπωση που σκοπεύει να δώσει ο συγγραφέας με την ιστορία του. Τα ολισθήματα 

και οι χαλαρότητες μπορεί να αποδειχτούν καταστροφικά για ένα μικρό και 

σφιχτοδεμένο κείμενο. Αυτή η εντύπωση πρέπει να δημιουργείται στην αρχική 

πρόταση και να αναπτύσσεται σε όλη την ιστορία. Ο συγγραφέας αρχίζοντας να γράφει 
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ένα διήγημα συνήθως γνωρίζει και την τελευταία του φράση. Ο αναγνώστης για να 

συλλάβει την ενιαία αυτή εντύπωση πρέπει να διαβάσει το διήγημα μονοκόμματα, κάτι 

που δεν μπορεί να κάνει με το μυθιστόρημα. 

- Μια αισθητή κλιμάκωση. Όλα τα συμβάντα στο διήγημα πρέπει να οδηγούν  σταδιακά 

στην κορύφωση, στο ανώτατο  σημείο  ενδιαφέροντος  και συγκίνησης. Συνήθως η 

στιγμή της κορύφωσης, της κρίσης, συμπίπτει με το τέλος του διηγήματος, γι’ αυτό και 

από πολλά διηγήματα λείπει ο επίλογος46.  Επισημαίνεται ότι θα γίνει εκτενής και 

ενδελεχής εμβάθυνση στο αφηγηματικό λογοτεχνικό και πεζογραφικό είδος του 

διηγήματος με αναφορές στην ιστορία του, πώς προέκυψε στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι, 

την τοποθέτηση του σε ξένες λογοτεχνίες και γενικότερα στις ιδιαίτερες ιδιότητες που 

το χαρακτηρίζουν στην επόμενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου.  

4.2. Το διήγημα – Το λογοτεχνικό αυτό είδος 
 

4.2.1. Ιστορία του είδους – Λογοτεχνικά γνωρίσματα 

 

Μόλις το 1933 προσδιορίζεται στο παράρτημα του OED ο όρος «διήγημα» ως 

ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος και κερδίζει επίσημα την είσοδοτου στο λεξιλόγιο των 

Άγγλων αναγνωστών47. Ο ορισμός του διηγήματος, ως λογοτεχνικού είδους    

παρουσίασε από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του και εξακολουθεί να   παρουσιάζει 

μέχρι σχεδόν και σήμερα πολλές δυσκολίες. Μια από τις πρωταρχικές  αιτίες της 

δυσκολίας, που παρουσιάζει ο ορισμός του διηγήματος, είναι  η   συγγένειά   του με το 

μυθιστόρημα και τα άλλα αφηγηματικά είδη του πεζού λόγου, σε σημείο   που ο Ιταλός 

κριτικός, που πραγματεύθηκε στα 1926 το σχετικό άρθρο (novella) στην  

«Εnciclopedia Italiana» αποφεύγει να δώσει ορισμό, τονίζοντας ευθύς εξ αρχής, ότι  

«είναι δύσκολο να ορισθεί με κάποια ικανοποιητική ακρίβεια το διήγημα, που στις  

διάφορες εποχές και χώρες παρουσιάζει διάφορες μορφές». Για αυτό το λόγο    

περιορίζεται στην ιστορική κατά χώρες, εποχές και λογοτεχνίες, εξέταση της    

εμφάνισης και ανάπτυξης του διηγήματος, αναφέροντας τους επιφανέστερους    

δημιουργούς του. 

                                                           
46Αθανασόπουλος, Βαγγέλης (2010). Οι Ιστορίες του κόσμου. Τρόποι γραφής και ανάγνωσης του 

οράματος. Αθήνα: Πατάκης, σελ. 24-35.  
47Ian, Reid. (1982). Το Διήγημα. Η Γλώσσα της Κριτικής. Μτφρ.: Λία Μεγάλου – Σεφεριάδη. Αθήνα: 

Ερμής Ε.Π.Ε., σελ. 9.  
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Άλλη αιτία της δυσκολίας του ορισμού του διηγήματος είναι ο πρωτεϊκός    

χαρακτήρας του, που το κάνει να παρουσιάζει πολλές ποικιλίες στη σύνθεση και στη   

μορφή του κατά καιρούς και τόπους. Πολύ πρωτύτερα όμως ο Αιμίλιος Littre στο    

περίφημο Λεξικό του (1863), έδωσε έναν ορισμό, που είναι αρκετά ικανοποιητικός, 

γιατί είναι βγαλμένος από τη σύγκριση και το ξεχώρισμα του διηγήματος από τα   άλλα 

είδη του πεζού λόγου. Ουσιαστικά, γράφει ο Littre, δεν υπάρχει βασική διαφορά 

ανάμεσα στο διήγημα και το μυθιστόρημα. Και το ένα και το άλλο είναι διηγήσεις 

πλαστές και ψεύτικες ή θεωρούνται σαν τέτοιες. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι 

ότι το διήγημα είναι όρος πρωταρχικός, εκφράζει το γένος, επειδή χρησιμοποιείται σε 

όλες τις πλασματικές διηγήσεις, από τις πιο σύντομες ως τις πιο εκτεταμένες. Το 

μυθιστόρημα δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο από τέτοιες διηγήσεις. Ένα διήγημα από 

τρεις σελίδες δεν μπορεί ποτέ να ονομασθεί μυθιστόρημα, όπως επίσης ένα 

μυθιστόρημα είναι, όσο αυστηρά κι αν πάρουμε τον όρο, ένα διήγημα ένα διήγημα 

ικανοποιητικά μεγάλο. Η νουβέλα δεν ξεχωρίζει κατά βάθος περισσότερο από το 

διήγημα και το μυθιστόρημα. Είναι, μέσα στην κοινή χρήση του όρου, ένα 

μυθιστόρημα με μικρότερη έκταση, που το θέμα της είναι παρουσιασμένο από τον 

συγγραφέα σαν νέο ή πολύ λίγο χρησιμοποιημένο, ή με  λεπτομέρειες άγνωστες μέχρι 

τώρα. Ο μύθος πάλι, με την έννοια του απολόγου, είναι   η αφήγηση μιας μικρής σκηνής 

ανάμεσα στα ζώα ή τα φυτά (λουλούδια, δέντρα   κλπ.), στα οποία ο μυθογράφος δίνει 

αισθήματα και φωνή ανθρώπινη, στοιχεία τεχνικής του ανθρωπομορφισμού, όπως 

κάνουν οι παραμυθιογράφοι. Στην ομιλία,  όταν ακούσουμε μια αφήγηση λέμε: αυτό 

είναι ένα διήγημα ή ένας μύθος, με την έννοια, ότι η αφήγηση δεν είναι αληθινή. Όταν 

όμως ακούμε να λένε «αυτό είναι ολόκληρο μυθιστόρημα», καταλαβαίνουμε, πως 

θέλουν να πουν, ότι οι περιπέτειες της αφήγησης είναι παράδοξες, αλλόκοτες και 

απίστευτες, αν και δεν αποκλείεται να ‘ναι αληθινές». Οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί, 

που καλλιέργησαν στα νεότερα χρόνια από τους πρώτους το διήγημα, του έδωσαν τον 

τίτλο «short story», μικρή, σύντομη ιστορία, κατά το πλείστον φανταστική. Η έννοια, 

δίπλα στη συντομία, του φανταστικού και του πλασματικού εξυπακούεται σε όλη την 

έκτασή της στη λέξη story, γιατί μ’ αυτήν εκφράζεται όχι μόνο η ιστορία, το ιστορικό   

δράμα, η κάθε είδους αφήγηση, αλλά και ο θρύλος, ο μύθος, το παραμύθι, το  ψέμα,  η 

φλυαρία κλπ., και το βιβλίο διηγημάτων λέγεται, στα αγγλικά story book. Ο όρος   

story, αναφερόμενος στο διαμορφωμένο είδος, ήρθε να εκτοπίσει τον όρο tale, που 

χρησιμοποίησε στα διηγήματά του ο πρώτος Άγγλος διηγηματογράφος, σύγχρονος 

σχεδόν του Βοκάκιου, Τζέφρεϋ Τσώτερ (1340- 1400), και το βιβλίο διηγημάτων του 
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«Καντερβουρινά διηγήματα» το παρουσίασε με τον τίτλο «Canterbury Tales» (1478),  

όπως και πολύ αργότερα ο Αμερικανός δημιουργός του είδους Ουάσιγκτον Έρβιγγ   τη 

συλλογή διηγημάτων του «Ιστορίες ταξιδιώτη» τις παρουσίασε με τον ίδιο όρο «Τales 

of traveler» (1804). Aυτό το tale σχετίζεται εννοιολογικά με τους αρχαίους   ελληνικούς 

όρους «λόγος» και «απόλογος», που αντιστοιχούσαν με αυτό που λέμε   σήμερα 

«αφήγημα». Έτσι ο παλιός λαϊκός όρος, υποχώρησε μπροστά στο   γραμματολογικό, 

όπως ο λαϊκός νεοελληνικός όρος «ιστορία», που χρησιμοποίησαν,  από τα χρόνια του 

Ρήγα, οι πρώτοι δημοτικιστές, υποχώρησε στο γραμματολογικό  όρο «διήγημα», που 

χρησιμοποιήθηκε, πολύ παλιότερα από τα χρόνια του Αριστοτέλη, που στην 

«Ποιητική» του μιλά για τη «διηγηματική και εν μέτρω μιμητική» ποίηση, όσο κι αν 

οι αρχαίοι δεν καλλιεργήσανε το διήγημα, όπως διαμορφώθηκε σήμερα48.  

Σε όλες τις εποχές και σε όλες τις χώρες η λογοτεχνική κριτική δεν κατόρθωσε 

να διατυπώσει έναν ξεκάθαρο ορισμό για το τι είναι διήγημα. Διήγημα είναι μία 

σύντομη αφήγηση. Μια μικρή ιστορία συνήθως με αρχή, μέση και τέλος. Το διήγημα 

είναι συντομότερο σε έκταση από τη νουβέλα και πολύ μικρότερο από το μυθιστόρημα 

(τα όρια, βεβαίως, είναι πάντοτε υποκειμενικά). Οι προσπάθειες ορισμού του σε 

συνάρτηση με τον αριθμό των λέξεων είναι ακραίες και μηχανιστικές, όπως ορισμένες 

αγγλοσαξονικές (βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τον όρο short-story), οι οποίες 

υποδεικνύουν ότι οφείλει να κυμαίνεται μεταξύ 500 και 30.000 λέξεων. 

Το κίνημα του Ρομαντισμού και το ενδιαφέρον πια των συγγραφέων για το 

παράξενο, το φανταστικό, τα παράφορα και απελευθερωμένα συναισθήματα και την 

κορύφωση της εμπειρίας, αιμοδοτούν τη λογοτεχνική παραγωγή μικρότερων κειμένων, 

αλλά η συνειδητοποίηση του είδους ανάγεται στη δεκαετία του 1850, δεκαετία στην 

οποία κορυφώνεται η περίοδος του ρεαλισμού. Από τότε μέχρι σήμερα μία σειρά 

μεγάλων διηγηματογράφων, μας χαρίζουν εξαιρετικά έργα τους – Γκόγκολ, 

Τουρκένιεφ, Τσέχοφ, Χόφμαν, Πόε (ο πατέρας του σύγχρονου διηγήματος), 

Χέμινγουει, Μάνσφιλντ, Γκυ ντε Μοπασάν, Ντίκενς, Στήβενσον, Κίπλινγκ, Γουλφ, 

Τζόυς, Φόρστερ, Πιραντέλο, Κάφκα, Καλβίνο, Μπόρχες, Μάρκεζ, Κούντερα, Κάρβερ 

και τόσοι άλλοι νεότεροι συνεχιστές. 

                                                           
48Βαλέτας, Μ. Γεώργιος. (1983). Το Νεοελληνικό Διήγημα : Η θεωρία και η ιστορία του. Αθήνα: 

Φιλιππότης. 
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4.2.2. Το διήγημα στις ξένες λογοτεχνίες – Ιστορία και ανάπτυξη του είδους 

 

Οι μακρινοί του πρόγονοι εντοπίζονται στα σύντομα αφηγηματικά έργα της 

ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας (κείμενα του Δίωνα και του Λουκιανού), στην 

παράδοση της Ανατολής (Χίλιες και μία νύχτες) και σύμφωνα με ορισμένους μελετητές 

σε έργα της βυζαντινής περιόδου, μερικά από τα οποία έχουν ανατολίτικες καταβολές 

(Κίνα 9ος-13ο αι., Περσία τέλος του 12ου αι.). Στα τέλη πάντως του 13ου αιώνα 

συναντούμε το Δεκαήμερο (1349-1351)του Βοκάκιου, με αφηγήσεις ανάλογες με αυτό 

το οποίο σήμερα ονομάζουμε διήγημα49. Ο Erich Auerbach δείχνει στην ανάλυση του 

πως ο Βοκάκιος εμπλουτίζει την ιδιωματική γλώσσα με λεπτό ρητορικό χειρισμό, 

χωρίς να χάνει τον τόνο και το ρυθμό της προφορικής αφήγησης, για να παράγει τελικά 

μια γλώσσα περισσότερο πλούσια από οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίησαν οι 

προκάτοχοί του στον Μεσαίωνα. Συγχρόνως ο Βοκάκιος απελευθέρωσε τη πεζογραφία 

από τον διδακτισμό αναμειγνύοντας ευγενή στοιχεία ρομαντισμού με χαμηλού 

επιπέδου υλικό fabliaux, τροποποιώντας με παιχνιδιάρικο τρόπο θεοσεβή μεσαιωνικά 

σχήματα όπως το μύθο του αγίου. Η επιρροή αυτή του Βοκάκιου στο αναγεννησιακό 

αφήγημα υπήρξε ποικίλη και ολοφάνερη. Στη Γαλλία το Επταήμερο (1558) της 

Marguerite de Navarre δανείστηκε τη δομική συνταγή με την οποία ο Βοκάκιος ένωνε 

και πλαισίωνε τις ιστορίες του. Στη Αγγλία, αντίστοιχα, παρόλο που δεν υπήρξε 

ολοκληρωμένη μετάφραση του Δεκαημέρου μέχρι το 1620, υπήρχαν τρεις συλλογές 

από novelle, προερχόμενες κυρίως από ιταλικά και γαλλικά πρότυπα. Στην Ισπανία, 

επίσης, οι Novellas Ejemplares (1613) του Θερβάντες συνδυάζανε την ευθυμογραφική 

ζωντάνια και το ενδιαφέρον του Βοκάκιου για ψυχολογική εμβάθυνση με μία νέα 

διάσταση ηθικής σοβαρότητας. Επί δύο περίπου αιώνες μετά τον Θερβάντες πολύ λίγες 

εξελίξεις παρουσιάστηκαν στην ευρωπαϊκή πεζογραφία, παρά κάποιοι μεμονωμένοι 

συγγραφείς με ζωντανούς αφηγηματικούς ορίζοντες. Στην Γερμανία η Novelle 

γρήγορα έγινε ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα ένα πολύ ανεπτυγμένο λογοτεχνικό 

είδος, που το ανέλαβαν πολλοί ταλαντούχοι συγγραφείς και το υπέβαλλαν σε 

θεωρητική ανάλυση, παρουσιάζοντας που είναι λογικά και αιτιολογικά συνδεδεμένα. 

Στη Γαλλία, η τέχνη του διηγήματος καθιερώθηκε το 1829-1831 με δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά. Χαρακτηριστικά του ήταν η ποιμενική φρεσκάδα, η «δροσερή» λεπτολόγα 

                                                           
49Ian, Reid. (1982). Το Διήγημα. Η Γλώσσα της Κριτικής. Μτφρ.: Λία Μεγάλου – Σεφεριάδη. Αθήνα: 

Ερμής Ε.Π.Ε., σελ. 28-30.  
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αντικειμενικότητα και ο στυφός νατουραλισμός50. Κάτι παρόμοιο παρουσιάστηκε και 

στη Ρωσία όπου εισάγεται το φανταστικό στοιχείο στο σύντομο πεζογράφημα. Ο 

Γκόγκολ προσπάθησε να ξαλαφρώσει τον πεζό λόγο από ανούσιους, περιττούς 

καλλωπισμούς, γράφοντας για κοινούς ανθρώπους, για φανερές μηδαμινότητες με μια 

ικανή προσεκτικότητα να αποκαλύψει βαθιά ρεύματα συγκίνησης κάτω από ασήμαντες 

επιφάνειες.  

Το σύγχρονο διήγημα οφείλει πολλά στην έκρηξη του περιοδικού τύπου μέσα 

από την ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και στην 

Αμερική. Στην Ελλάδα, εμφανίζεται το 1770 και αφορά μία συγκεκριμένη κατηγορία 

πεζών κειμένων με πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Στη δυτική λογοτεχνία, συναντάμε 

το διήγημα στις αρχές του 19ου αιώνα, από το 1830 και μετά. Το διήγημα έχει μεγάλη 

ανταπόκριση στο κοινό και γι’ αυτό, δημοσιευόταν στις εφημερίδες. Ως εκ τούτου, 

διαμορφώθηκαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στα διηγήματα (λόγω της μορφής αυτού 

του εντύπου). Οι εφημερίδες και αργότερα τα περιοδικά προσφέρουν μια νέα μεγάλη 

αγορά για το διήγημα, η οποία, όπως είναι φυσικό, ενθαρρύνει τη συγγραφή του.  Στην 

ελληνική πραγματικότητα μέχρι τη δεκαετία του 1990, σε γενικές γραμμές, πιστεύαμε 

πως το διηγηματικό είδος, μετά από ορισμένα ξενόθεμα κείμενα του ελληνικού 

ρομαντισμού, άνθησε με την ηθογραφία στην περίοδο του ρεαλισμού μετά το 1883 και 

τον περιβόητο διαγωνισμό του περιοδικού Εστία. 

Με την έλευση του 20ού αιώνα έχουμε τη σταδιακή κυριαρχία του 

μυθιστορήματος, αλλά τα τελευταία χρόνια η εκδοτική τουλάχιστον παραγωγή δεν 

πιστοποιεί αυτήν την πρωτοκαθεδρία. Σύγχρονοι μελετητές αμφισβητούν την 

«παντοδυναμία» του διαγωνισμού της Εστίας, υποστηρίζοντας ότι ευνόησε και 

προκάλεσε μαζική παραγωγή διηγημάτων, αλλά συγκεκριμένων προδιαγραφών. 

Προδιαγραφές που ανέστειλαν την ομαλή εξέλιξη του ελληνικού διηγήματος 

προς έναν πραγματικό και όχι νοθευμένο ρεαλισμό. Κοντολογίς, δηλαδή, 

υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός πριμοδότησε μια ειδυλλιακή και 

ελάχιστα ρεαλιστική ηθογραφία του τόπου μας. 

                                                           
50Ian, Reid. (1982). Το Διήγημα. Η Γλώσσα της Κριτικής. Μτφρ.: Λία Μεγάλου – Σεφεριάδη. Αθήνα: 

Ερμής Ε.Π.Ε., σελ. 37-38.  
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Στις μέρες μας επαναπροσεγγίζονται παλαιότερα διηγήματα, επανεκδίδονται 

κάποια ξεχασμένα και εκπονούνται σημαντικές μελέτες σχετικά με τη γέννηση και την 

εξέλιξη του νεοελληνικού διηγήματος. Ο Βιζυηνός, ο Παπαδιαμάντης, ο Χατζής, ο 

Ιωάννου, η Γαλάτεια Σαράντη, ο Βαλτινός και τόσοι άλλοι Έλληνες διηγηματογράφοι 

μας έχουν χαρίσει από τότε μέχρι σήμερα ιδιαίτερα αξιόλογα κείμενα. 

4.2.3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα – ιδιότητες (μορφή) του διηγήματος 

 

Το διήγημα επιδιώκει να δώσει μέσα απ’ τη δράση και την ψυχολογία των 

ηρώων, μέσα απ’ τα ίδια τα πράγματα, μια εντύπωση, μια ιδέα, ένα δίδαγμα, μια 

ερμηνεία ζωής, χωρίς ο συγγραφέας να δείχνει τι θέλει να πει, ή μάλλον κατευθύνει 

έτσι την αφήγησή του, ώστε αυτή μόνη της να δείχνει στον αναγνώστη το σκοπό του 

συγγραφέα. Το διήγημα δεν σταματά στις κοινές και συνηθισμένες απόψεις της ζωής 

ή στους κοινούς τύπους, αλλά αναζητά να δείξει μέσα από την πλοκή κάτι άλλο πιο 

εξαιρετικό, ώστε να ερμηνεύσει τη ζωή στις πιο αντιπροσωπευτικές, και συνεπώς 

σημαντικές μορφές της. Η περιγραφή ή η αφήγηση του διηγήματος συγκεντρώνεται 

και εντατικοποιείται γύρω από ένα δραματικό ή εξαιρετικό γεγονός, το οποίο 

αναπαρίσταται με τον πιο ωμό, τον πιο χτυπητό και εντυπωσιακό τρόπο, ώστε απ’ αυτό, 

να συνάγει ο αναγνώστης, μεγάλα διδάγματα, διαπιστώσεις και γενικά συμπεράσματα 

για τη ζωή και την πραγματικότητα. 

Η αξία του διηγηματογράφου - έχοντας, απαραίτητα, ένα πλούσιο απόθεμα 

εμπειρίας και αφηγηματικό ταλέντο - βρίσκεται στην ικανότητά του, να ξεχωρίζει μέσα 

απ’ τις πολύπλοκες συνθήκες της ζωής το μοναδικό χτυπητό περιστατικό, που πάνω 

του στηρίζεται το διήγημα. Από αυτό το περιστατικό προβάλλει το αντιπροσωπευτικό, 

το κοινωνικά τυπικό, δηλαδή εκείνο που δεν είναι μια απλή ατομική περιπέτεια, αλλά 

υψώνεται σε σύμβολο, δηλαδή παρουσιάζεται και επαληθεύεται συχνά στη ζωή και 

αποτελεί ένα δράμα της ή ένα θρίαμβό της. Η εκλογή και η προβολή του κοινωνικά 

τυπικού, η αναπαράσταση μιας αντιπροσωπευτικής πλευράς της πραγματικότητας και 

η δημιουργία ζωντανών ανθρώπων, όχι κοινών, αλλά καθολικών, δηλαδή συμβολικών 

φορέων της ανθρώπινης μοίρας είναι ένα απ’ τα δυσκολότερα στοιχεία της τεχνικής 

του διηγήματος51.  

                                                           
51Σταυρούλα, Κοντράρου (2012). Άρθρο στο ιστολόγιο: 

https://filologein.wordpress.com/2012/10/24/Χαρακτηριστικά-γνωρίσματα-του-διηγήμ ( 

https://filologein.wordpress.com/2012/10/24/Χαρακτηριστικά-γνωρίσματα-του-διηγήμ
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 Το διήγημα είναι μια αφήγηση ενός γεγονότος, που τοποθετείται σε έναν 

ορισμένο τόπο και χρόνο. Γι’ αυτό και περιστρέφεται γύρω από ένα κύριο γεγονός που 

συνέβη στον ήρωα (του διηγήματος). Στην πιο απλή μορφή του το διήγημα μοιάζει με 

τη διήγηση, διαφέρει όμως από αυτήν γιατί είναι πιο σύνθετο, πιο δουλεμένο, πιο 

ολοκληρωμένο. Είναι είδος σύνθετο από διήγηση, περιγραφή και διάλογο. Το θέμα του 

είναι παρμένο από τη ζωή και περιέχει πράξεις, σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα, που 

συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους και επιδρούν το ένα στο άλλο. 

Το καλό διήγημα πρέπει να έχει εξέλιξη, δηλ. η δράση πρέπει να αρχίζει από 

κάποια καθορισμένη αιτία και να φτάνει με την παρεμβολή διαφόρων επεισοδίων, 

περιπετειών και αναγνωρίσεων που συγκρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον μας (πλοκή) 

και σε ένα σημείο το κορυφώνουν σε ένα τέλος (λύση). 

Έτσι, σε κάθε διήγημα διακρίνονται τρία μέρη: η έκθεση, η πλοκή και η λύση. 

Η έκθεση είναι ένα είδος προλόγου ή εισαγωγής. Σε αυτήν ο συγγραφέας πρέπει με 

συντομία να μας κατατοπίσει για τον τόπο, το χρόνο και τα πρόσωπα της υπόθεσης, 

καθώς και να μας προετοιμάσει για ό,τι θα συμβεί. Η πλοκή είναι η κυρίως διήγηση, 

το κυρίως θέμα. Σε αυτήν το ενδιαφέρον πρέπει να αυξάνει συνεχώς, τα πρόσωπα να 

έχουν μπει σε αγώνα και να προετοιμάζεται η λύση, χωρίς όμως να προαναγγέλλεται. 

Καμιά φορά μπορεί το κύριο θέμα να περιέχει και δευτερεύοντα γεγονότα, που 

συνδέονται με το κύριο θέμα. Αυτά είναι τα επεισόδια και οι παρεκβάσεις. Αυτό που 

κάνει αξιόλογο το διήγημα είναι η «τέχνη» με την οποία το αφηγείται ο συγγραφέας. 

Υπάρχει βέβαια και ένα γενικό πλάνο (μια δομή) πάνω στην οποία στηρίζεται κάποιος, 

όπως ότι όλες οι περαιτέρω λεπτομέρειες που δίνονται στην ιστορία, θα πρέπει να 

στηρίζονται πάνω στο κύριο γεγονός που στηρίζεται η πλοκή (ενότητα της υπόθεσης 

δηλαδή. Ακόμη όμως και αν τα γεγονότα τοποθετούνται σε διάφορους τόπους ή 

χρόνους, και πάλι θα πρέπει να δένουν έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Η 

λύση είναι το μέρος εκείνο του διηγήματος όπου παρουσιάζεται το αποτέλεσμα των 

γεγονότων της υπόθεσης. Η λύση πρέπει να είναι σύντομη και ο συγγραφέας να 

αποφύγει κάθε κρίση και σχόλιο για αυτή. 

                                                           
Ανακτήθηκε στις 04/08/2018). 
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Ο σκοπός του συγγραφέα είναι κάτι που θέλει να αποκαλύψει (π.χ. μια 

κοινωνική πραγματικότητα), αλλά συνήθως δεν το δείχνει καθαρά, παρά αφήνει τον 

αναγνώστη να το βρει52. Συνοπτικά ορισμένες από τις πιο εμφανείς ιδιότητές του είναι:  

1) Υπάρχει συντομία στο κείμενο. Πρόκειται για μία σύντομη αφήγηση.  

2) Χαρακτηρίζεται από λιτότητα και πυκνότητα στη γλώσσα και στο περιεχόμενο. 

Δηλαδή, ο μύθος (ιστορία) επικεντρώνεται σε ένα βασικό γεγονός σχετικά με τη ζωή 

του κεντρικού ήρωα (προβάλλεται ένα επεισόδιο από τη ζωή του πρωταγωνιστή, 

αξιοπρόσεκτο και καθοριστικό για τη ζωή και τη μοίρα του). Ο συγγραφέας οφείλει να 

προσφέρει στον αναγνώστη μία πλήρη ηθογράφηση και ψυχογραφία του κεντρικού 

προσώπου, καθώς και μία συνολική –σε γενικές γραμμές– αίσθηση της ζωής του.  

3) Σωστή επιλογή του θέματος, ορθός συνδυασμός αφήγησης – διαλόγου – περιγραφής, 

σωστή χρήση της γλώσσας, αρχιτεκτονική διάρθρωση της πλοκής, κτλ. (π.χ. τα 

δευτερεύοντα στοιχεία θα πρέπει να φωτίσουν τη ζωή και την προσωπικότητα του 

κεντρικού ήρωα). 

Τα διηγήματα διακρίνονται σε ηθογραφικά, κοινωνικά, ιστορικά, ψυχολογικά, 

αστυνομικά κλπ. Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα είδη διηγήματος είναι το ιστορικό 

(πραγματικό ή φανταστικό, όπως τα παραμύθια και πολλά διηγήματα του Ιουλίου 

Βερν), όταν το θέμα του είναι παρμένο από την ιστορία. Όταν ο συγγραφέας στο έργο 

του απεικονίζει την απλοϊκή ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου ή της εργατιάς έχουμε 

το ηθογραφικό διήγημα (είναι και αυτό πραγματικό), ενώ όταν επιμένει στην ανάλυση 

των ψυχικών καταστάσεων έχουμε το ψυχογραφικό διήγημα και όταν αναφέρεται στα 

κοινωνικά προβλήματα, έχουμε το κοινωνικό διήγημα. Ως προς τη μορφή των 

διηγημάτων, διακρίνουμε μία αληθοφάνεια, ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, θέματα 

από την καθημερινή ζωή κλπ.  

4.2.4. Τα στοιχεία ενός «καλού» διηγήματος» 

 

1. Έκταση, «ενιαία εντύπωση», γλώσσα 

                                                           
52 Λαμπρινή, Μαγκάλου (2014). Άρθρο στο προσωπικό ιστολόγιο: 

https://lambrinim.wordpress.com/2014/12/11/διήγημα-και-πώς-γράφεται-ένα-καλό-διήγ/ (Ανακτήθηκε 

στις 05/08/2018).  

https://lambrinim.wordpress.com/2014/12/11/διήγημα-και-πώς-γράφεται-ένα-καλό-διήγ/
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O Έντγκαρ Άλλαν Πόε θεωρούσε ότι το διήγημα είναι αυτό το κείμενο που 

«μπορεί να διαβαστεί σε μια καθισιά». Ένα πρώτο του γνώρισμα είναι η περιορισμένη 

του έκταση, ιδιαίτερα σε σχέση με το εκτενές μυθιστόρημα. Αυτή σηματοδοτεί μία 

σειρά μεταξύ τους διαφοροποιήσεων, κυρίως στις αφηγηματικές τεχνικές που θα 

μεταχειριστεί ο συγγραφέας, αλλά και στον τρόπο που θα δομήσει και θα παρουσιάσει 

το σκηνικό, τους χαρακτήρες και την πλοκή του. 

Tο 1842 ο Πόε διατύπωσε την άποψη ότι η κύρια ιδιότητα του σύντομου 

πεζογραφήματος είναι η «ενιαία εντύπωση». Ο συγγραφέας συλλαμβάνει κάποιο 

μοναδικό γεγονός και προσπαθεί με ένταση και αφηγηματική πύκνωση να αναπτύξει 

την υπόθεσή του. Εδώ ακριβώς, βαρύνουσα σημασία έχουν η γλώσσα και η έκφραση. 

Αλλά συχνά σε ένα διήγημα σημασία δεν έχει τι θα βάλεις, αλλά κυρίως τι θα 

παραλείψεις, έτσι ώστε το κείμενο να αποκτήσει μια διαχρονική γοητεία. Το παραπάνω 

διατύπωσε μοναδικά ο Χεμινγκουέι: «Αν ένας συγγραφέας γνωρίζει αρκετά γι’ αυτά 

που γράφει, τότε μπορεί να παραλείψει ορισμένα από τα πράγματα που γνωρίζει. Η 

αξιοπρέπεια στην κίνηση ενός παγόβουνου οφείλεται στο ότι μονάχα το ένα ένατο 

βρίσκεται πάνω στο νερό». 

2. Χαρακτήρες – Σκηνικό – Πλοκή 

Το διήγημα εκτυλίσσεται σε έναν χώρο. Κατά κανόνα οι ενεργοί ήρωες ενός 

διηγήματος είναι ελάχιστοι, ενίοτε μονάχα ένας. Ο χαρακτήρας τους στοιχειοθετείται 

τις περισσότερες φορές μέσα από την εξέλιξη της υπόθεσης. 

Λόγω της σύντομης έκτασής τους, τα διηγήματα σπάνια διακρίνονται από μία 

πολύπλοκη δομή, ανάλογη των μυθιστορημάτων. Το διήγημα διαθέτει λίγα 

περιστατικά, λίγα επεισόδια, με κορυφαίο συνήθως ένα. Τις περισσότερες φορές οι 

εισαγωγές αποφεύγονται και η ιστορία αρχίζει με δράση, ενώ το τέλος είναι απότομο 

και ανοιχτό, συχνά χωρίς ηθικά διδάγματα. Ας μην ξεχνάμε πως η καλή λογοτεχνία 

θέτει ερωτήματα, δεν τα απαντά. 

3. Μη εισαγωγή σε νέους κόσμους 

Το διήγημα είναι πρακτικά αδύνατον να εισαγάγει τον αναγνώστη σε νέους 

κόσμους σε αντίθεση με το μυθιστόρημα. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα το 
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μυθιστόρημα Πόλεμος και Ειρήνη του Τολστόι που αναπαριστά ολόκληρη την εποχή 

κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων. 

Οι επαναλήψεις, στοιχείο που ταιριάζει στο μυθιστόρημα, ηχούν εκνευριστικές 

και περιττές στο διήγημα, καθώς η μνήμη του αναγνώστη μπορεί να ανταποκριθεί 

χωρίς να ξεχάσει βασικά στοιχεία. 

4. Η «τελική ανατροπή» 

Ο Brander Matthews τόνιζε ως απαραίτητο στοιχείο του διηγήματος την πλήρη 

συμμετρία της πλοκής. Προτροπή που οδήγησε σε υπερβολές και μία συγκεκριμένη 

στιλιζαρισμένη φόρμα, που έπληξε την καλλιτεχνική αξία αρκετών κειμένων τα οποία 

δημοσιεύονταν στα ευρείας κατανάλωσης περιοδικά και εφημερίδες για ψυχαγωγικούς 

κυρίως σκοπούς. 

Προέκταση της συμμετρίας της πλοκής ήταν και η λεγόμενη «τελική 

ανατροπή», η οποία δεν προσέθετε κάτι, ιδιαίτερα όταν συνέβαινε χωρίς καμία σχεδόν 

ανάπτυξη και εμβάθυνση των χαρακτήρων, χωρίς πειραματισμούς ή καινοτομίες στο 

ύφος, αλλά προσέφερε απλώς μία διασκεδαστική και απρόσμενη έκπληξη στο τέλος. 

Η τεχνική αυτή πάντως δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί σε ένα αρτιότερο διήγημα, 

αλλά εκεί θα φωτίζει μία σκοτεινή πτυχή του ήρωα ή κάποια αμφίσημα σημεία της 

πλοκής και θα έχει μία δομική χρησιμότητα. 

5. Η «στιγμή της κρίσης»-epiphany 

Ο Τσέχωφ θα φέρει τη μεγάλη επανάσταση στο διήγημα, καθώς η πλοκή περνά 

σε δεύτερη μοίρα και το επίκεντρο στρέφεται στην έντεχνη παρουσίαση επεισοδίων, 

καταστάσεων, συναισθημάτων και κυρίως στη «στιγμή της κρίσης». Αυτή μπορεί να 

είναι και ένα όχι κατ’ ανάγκη συνταρακτικό γεγονός, αλλά να συμβαίνει σε μια κρίσιμη 

καμπή. 

Να λειτουργεί σαν δοκιμασία για τον κεντρικό χαρακτήρα ή σαν μέσο 

συνειδητοποίησης ή αυτογνωσίας. Τη στιγμή της κρίσης αξιοποιεί σε μεγαλύτερη 

ένταση ο Τζόις και για να την αποδώσει δανείζεται από το θρησκευτικό λεξιλόγιο τη 

λέξη epiphany -όταν δηλαδή αποκαλύπτεται στα μάτια του κεντρικού χαρακτήρα μια 

αλήθεια, την οποία ο ίδιος αδυνατούσε να συνειδητοποιήσει μέχρι τότε. 

6. Οι νεότερες προσεγγίσεις 
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Από τις νεότερες προσεγγίσεις του είδους επισημαίνουμε την άποψη του Ian 

Reid που θεωρεί διήγημα σχεδόν κάθε σύντομο πεζογράφημα με την προϋπόθεση ότι 

διατηρεί σαφή σχέση με ιστορίες πλοκής. Μπορεί αντί για μία αιτιολογική οργάνωση 

να παρουσιάζει κάτι σουρεαλιστικό ή αναντικατάστατο ή να αφήνει τον αναγνώστη να 

συνάγει μια πλοκή από ασύνδετα στοιχεία. 

Ο Bret Harte σημειώνει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης του 

διηγήματος υπήρξε το χιούμορ, το διασκεδαστικό, αλλά και το λοξό και δηκτικό53. 

4.2.5. Η «αρχιτεκτονική» της σύντομης ιστορίας – διηγήματος 

 

 Οι θεωρίες για το διήγημα ως είδος τείνουν να είναι «διεπιστημονικές και 

εξισωμένες ως προς το φύλο». Οι συζητήσεις για το διήγημα αφορούν (τη μορφή σε 

μύθο), τη λαογραφία, τον ρομαντισμό, τη θεωρία του είδους, τη γνωστική επιστήμη, 

την αφηγηματικότητα, την ανάλυση λόγου και τις εικαστικές τέχνες. Από την αρχή 

δημιουργίας του, το διήγημα θεωρήθηκε μια μορφή που μεσολάβησε μεταξύ του 

λυρικού και του μυθιστορήματος, αλλά μέσα στον χώρο του ήρθε να εκθέσει μια 

πρωτεϊκή ποικιλία. Όπως δηλώνει ο Penn, το διήγημα "έχει τα είδη της ίδιας της 

εφευρετικότητας". Εκτός από τη μυθιστορηματική και τη λυρική μορφή, το διήγημα 

είναι «κοντινά ξαδέρφια» με το δοκίμιο (Hesse), το γράμμα (Pasco), τον 

κινηματογράφο (Bowen, Bates), και τη φωτογραφία (Cort a zar), καθώς και τη 

ζωγραφική και τις εικαστικές τέχνες (Hanson)54. Η μακροχρόνια θεωρητική 

παραμέλησή του, όμως, έκανε το διήγημα να φαίνεται πως είναι "μια μορφή στο 

περιθώριο". Κατά την άποψή του Ιρλανδού συγγραφέα Frank O'Connor, το διήγημα 

είναι ένα είδος που "Δεν είχε ποτέ έναν ήρωα" και οι πρωταγωνιστές του ήταν 

συλλογικές ομάδες βυθισμένων πληθυσμών. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Marie Louise 

Pratt συνδέει το διήγημα με την πολιτική και την  περιθωριοποίηση των φύλων. 

Σύμφωνα με την ίδια, η μορφή ευδοκιμεί σε περιοχές στις οποίες αναζητούν νέες 

ομάδες να επιβεβαιώσουν τη φωνή τους μέσα στις αναδυόμενες εθνικές λογοτεχνίες ή 

στη διαδικασία αποαποικιοποίησης55. Η Clare Hanson προμήθευσε τη φόρμα με την 

                                                           
53Τριαντάφυλλος, Κωτόπουλος (2017). Άρθρο «Η τέχνη της μικρής ιστορίας» στην ηλεκτρονική 

σελίδα: https://slpress.gr/politismos/i-techni-tis-mikris-istorias/ (Ανακτήθηκε στις 31/07/2018). 
54W.S. Penn, “The Tale as Genre in Short Fiction”, in May, The New Short Story Theories, 44. 22 See 

Douglas.  
55Marie Louise Pratt, “The Short Story: The Short and the Long of It”, in May, The New Short Story 

Theories, 104. See also O’Connor, “The Lonely Voice”, 83-93. 

https://slpress.gr/politismos/i-techni-tis-mikris-istorias/
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ικανότητα έκφρασης της καταπιεσμένης γνώσης ενός κυρίαρχου πολιτισμού. Αυτές οι 

κριτικές υποστηρίζουν ότι το διήγημα ευδοκιμεί στις κοινωνίες χωρίς σταθερό 

πολιτισμικό πλαίσιο, ειδικά σε αποικιακό περιβάλλον και συνδέεται με τους 

περιθωριακούς ανθρώπους, τις γυναίκες ή τους ξένους, που όλοι τους μαστίζονται από 

την αίσθηση της εξορίας και της υπαρξιακής απομόνωσης56. Επειδή το διήγημα 

βρίσκεται σε διάφορα σταυροδρόμια, το να καθοριστεί το είδος της μικρής ιστορίας 

έχει αποδειχθεί προβληματικό. Οι προσπάθειες ορισμού ήταν πολύ διαφορετικές: οι 

διηγήσεις έχουν προσεγγιστεί με όρους της ενότητας (Poe, Brander Matthews), 

συντομίας, έκτασης και έντασης (Oates, Bader, Friedman, Cort α ZAR), λυρισμού 

(Lukacs, Μοραβία), (η «ανθρώπινη μοναξιά» του O'Connor), διορατικότητας, 

οράματος και μυστηρίου (Ijxenbaum, May, Rohrberger), υβριδικότητα (May, Pratt), 

φράκταλ (Leslie Marmon Silko), και κλεισίματος (Lohafer, Gerlach)57. Παρ 'όλα αυτά, 

εξακολουθεί να είναι δύσκολο να καθοριστεί ποια χαρακτηριστικά το διακρίνουν από 

τα άλλα είδη και αυτό οφείλεται στη μοναδική του φύση. Ένα φάσμα διαφορετικών 

θεμάτων και προοπτικών ενημερώνει επίσης τον λόγο στο είδος: η προέλευση του 

διηγήματος στο μύθο και την προφορική ιστορία (May) η εστίασή του στην 

αναποτελεσματικότητα (Rohrberger); θέματα στο μήκος της μορφής  της σύγχρονης 

έλξης στον μινιμαλισμό (Ζαβάλα): η ανησυχία με τα κομμάτια, το κλείσιμο ή τα 

πλαίσια (Reid, Winther): ή τη γενική συγγένεια του διηγήματος που μοιράζεται με το 

μυθιστόρημα, το λυρικό, την αυτοβιογραφία, τη συγγραφή επιστολών, τη μουσική και 

ούτω καθεξής58.   

 Το διήγημα μοιράζεται με το μυθιστόρημα το μέσο της πεζογραφίας, αλλά 

χρησιμοποιεί και την ποιητική μεταφορική γλώσσα, τις στρατηγικές της κατεύθυνσης 

και της εισήγησής της. Έτσι αν και το μυθιστόρημα και το διήγημα καταφεύγουν στο 

ίδιο πεζογραφικό μέσο, οι καλλιτεχνικές τους μέθοδοι είναι διαφορετικές. Η σύντομη 

φόρμα του διηγήματος έχει και τις ιδιαιτερότητες της ιστορίας και της 

αφηγηματικότητας, της έντασης, της συμπίεσης και της πρότασης του λυρικού 

τρόπου59. Η σύντομη ιστορία-διήγημα συνδυάζει τη συντομία και την ένταση του 

στιχουργού με αφηγηματικά χαρακτηριστικά όπως η πλοκή, το τέλος, τους χαρακτήρες 

και τα συμβάντα. Μοιράζεται σε κάποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά της ποιητικής 

                                                           
56Hanson, Re-reading the Short Story, 1-8.  
57May, “Why Short Stories Are Essential”, pp. 14-25. 
58Pratt, “The Short Story”, 91-113; May, “The Nature of Knowledge in Short Fiction”, pp.  138-143. 
59Valerie Shaw, The Short Story: A Critical Introduction (1983), rpt. London: Longman, 1995, 3.  
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γλώσσας και της μεταφοράς, δεδομένου ότι λειτουργεί με πλάγια/έμμεσα λεγόμενα, 

έλλειψη και υπαινιγμό, αποφεύγοντας τις πιο σαφείς δηλώσεις και αιτιώδεις επιπτώσεις 

που χαρακτηρίζουν τα μεγαλύτερα έργα της πεζογραφίας. Το διήγημα τονίζει τον τόνο 

και τις εικόνες. Η μέγιστη οικονομία του στοχεύει στην ένταση, την επιδεξιότητα και 

τον λυρισμό. Η συγχώνευση αυτών των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών εξηγεί αυτά 

τα μοναδικά αποτελέσματα του διηγήματος, το οποίο ο Poe χαρακτήρισε ως μοναδική 

αφηγηματική μορφή60. Το λυρικό στοιχείο είναι εγγενές στη συμπαγή μορφή του 

διηγήματος. Και μέσω της επιλογής αυτής η ασήμαντη λεπτομέρεια αποκτά 

περισσότερο νόημα. Περισσότερο τυποποιημένο από το μυθιστόρημα, το διήγημα 

τείνει να στρεβλώνει την καθημερινή πραγματικότητα περισσότερο από ότι οι 

μακροχρόνιες αφηγήσεις κάνουν και λειτουργεί μέσω της διαίσθησης και των λυρικών 

επιδράσεων. Στην πραγματικότητα, ο λυρισμός είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό που 

απορρέει από την ένταση και ενεργητικότητα του διηγήματος και είναι παρών ακόμη 

και στα πιο ρεαλιστικά διηγήματα. Η σύντομη διάρκεια της μορφής προσκαλεί μια 

αναλογία μεταξύ του διηγήματος και της χωρικής διάστασης των εικαστικών τεχνών – 

όπως η ζωγραφική και η φωτογραφία - που διαφοροποιεί το διήγημα από τη 

χρονικότητα του μυθιστορήματος, το οποίο εμφανίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στο 

χρόνο. Ενώ το μυθιστόρημα λειτουργεί με την παραδοχή ότι παρουσιάζει "μια πλήρη 

και αυθεντική αναφορά της ανθρώπινης εμπειρίας»61, το διήγημα αφορά μόνο ένα 

κομμάτι ένα περιστατικό, ένα μόνο γεγονός μικρής κλίμακας. Σε αντίθεση με το 

μυθιστόρημα, το οποίο επικεντρώνεται στη διασύνδεση των πραγμάτων και των 

γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, το διήγημα απεικονίζει 

μόνο ένα απόσπασμα. Απευθύνεται σε μια σκηνή, σε ένα άτομο που αποκόπτεται από 

μια μεγαλύτερη κοινωνική, ιστορική ή υπαρξιακή συνέχεια, και επικεντρώνεται σε μια 

στιγμή επίγνωσης/αντίληψης παρά σε μια ολοκληρωμένη δράση. Σε αντίθεση με το 

μυθιστόρημα, το διήγημα δεν επιχειρεί να αγκαλιάσει τη συνολική εμπειρία με το 

σύνθετο «ύφασμα» των αιτιωδών διαδικασιών ή των επεξεργασμένων χρονικών 

διαρκειών. Αντίθετα, παρουσιάζει (το διήγημα) «φέτες» ή «στιγμιότυπα» από την 

πραγματικότητα62. Ο Raymond Carver υποστηρίζει ότι το διήγημα προσφέρει μόνο το 

ίχνος ότι, «το δεδομένο στη ζωή, στρέφεται σε κάτι που φωτίζει τη στιγμή" και έτσι 

                                                           
60Lukαcs, The Theory of the Novel, 51-52.  
61Rohrberger, Hawthorne and the Modern Short Story, 125. 
62Pratt, “The Short Story”, 99-101. See also Pasco, “On Defining Short Stories”, 124- 26; Wendell 

Harris, “Vision and Form: The English Novel and the Emergence of the Short Story”, in May, The New 

Short Story Theories, 182-94. 
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αποκτά" περαιτέρω συνέπειες και νόημα". Το καθήκον του διηγηματογράφου είναι 

ακριβώς το να «ερευνήσει τη ματιά/ίχνος με όλα αυτά που έχει στην εξουσία του». Ενώ 

το μυθιστόρημα, σαν μια ταινία, αποτελεί "ένα ανοιχτό είδος", το διήγημα μοιάζει με 

τη φωτογραφία, η οποία απομονώνει ένα κομμάτι από το σύνολο, το περιγράφει και 

χρησιμοποιεί παράδοξα τους δικούς της περιορισμούς για να το ανοίξει σε μια πιο 

άφθονη πραγματικότητα, παρουσιάζοντας «ένα δυναμικό όραμα που ξεπερνά 

πνευματικά το χώρο που έφτασε η κάμερα»63. Ο Charles παρατηρεί ότι το πρόβλημα 

του διηγηματογράφου είναι πώς να μετατρέψει μια ιστορία, η οποία είναι μια σειρά 

γεγονότων, σε κάτι σημαντικό, κάτι που υπερβαίνει μια απλή αλληλουχία.  Η λύση σε 

αυτό το δίλημμα βρίσκεται στα δύο καθοριστικά χαρακτηριστικά του διηγήματος: την 

ένταση και την ενεργητικότητα/πίεση. Και οι δύο προκύπτουν από τη συμπαγή μορφή 

του, την καλλιέργεια της οικονομίας και την υιοθεσία ενός έμμεσου ελλειπτικού και 

συνοπτικού ύφους64. 

 Η αισθητική της συντομίας επιβάλλει περιορισμούς που επηρεάζουν άμεσα την 

επιστημολογία και το στυλ του διηγήματος. Η συντομία εμποδίζει το διήγημα από το 

να είναι σωρευτικό και δεν επιτρέπει τις εκτεταμένες εξηγήσεις. Η αισθητική της 

οικονομίας αντιπροσωπεύει την αινιγματικότητα του είδους και τον ελλειπτικό 

χαρακτήρα. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του διηγήματος, ο 

διηγηματογράφος δεν μπορεί να επιδοθεί σε λεπτομέρειες. Η συμπαγής μορφή και η 

συνοπτικότητα είναι υπεύθυνη για τη διακύμανση του διηγήματος στην 

αποσπασματικότητα, την τάση του να περιγράφει στιγμές αντί διαδικασίες τις 

προτιμήσεις του για το περίγραμμα των γεγονότων αντί για τα γεγονότα στη λεπτομερή 

πληρότητα τους. Η πολύ μικρή διάρκεια του είδους απαιτεί ένα στυλ που συμβαδίζει 

με λογοτεχνικές συμβάσεις βασισμένες σε μιμητικές καλλιτεχνικά αρχές, που ξεφεύγει 

από το ασήμαντο ή απλώς διακοσμητικό, και αυτό αποφεύγει τις αιτιώδεις σχέσεις ή 

ακολουθίες γεγονότων65. Η σύντομη μυθοπλασία αφήνει χώρο για κοινά πράγματα και 

γεγονότα και οι συνηθισμένοι ή οι επιπόλαιοι δεν επιτρέπεται ποτέ να παραμείνουν 

έτσι. Με ελλειπτικό, μεταφορικό και μετωνυμικό λόγο, η συντομία του διηγήματος 

δημιουργεί αυξημένη αίσθηση συγκέντρωσης, συμπίεσης και έντασης και 

αντισταθμίζει τις μιμητικές αντιλήψεις της τέχνης, οδηγώντας σε αυξημένη έμφαση για 

                                                           
63Cortαzar, “Some Aspects of the Short Story”, 246. 
64May, “Why Short Stories Are Essential”, 14. 
65Carver, “On Writing”, 277. 
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την αισθητική διαμόρφωση. Οι στρατηγικές της συντομίας και της πυκνότητας είναι 

υπεύθυνες για το εξαιρετικά επισημοποιημένο ύφος του διηγήματος. Επειδή η ένταση 

και η ενεργητικότητα είναι τα συστατικά χαρακτηριστικά του, το διήγημα, 

συμπεριλαμβανομένης της εργασίας που είναι γραμμένη με την πιο ρεαλιστική φλέβα 

του, δεν μιμείται την εξωτερική πραγματικότητα, αλλά παρουσιάζει μία εξαιρετικά 

σχηματοποιημένη και τυποποιημένη αναπαράσταση της εμπειρίας. Όπως παρατήρησε 

ο May, «Ακόμη και το πιο ρεαλιστικό στυλ δίνει έμφαση στη διαφορά μεταξύ της 

καθημερινής πραγματικότητας και της πραγματικότητα της μυθοπλασίας, η οποία είναι 

ο μόνος τρόπος να διεισδύσει στην πραγματική ζωή»66. Η σύντομη μορφή του 

διηγήματος επιθυμεί μια απόλυτη πραγματικότητα που βρίσκεται πέρα από τα στοιχεία 

της καθημερινής ζωής ή της εμφάνισης του κόσμου. Στηριζόμενο στην ένταση και την 

ενεργητικότητα, το διήγημα επίσης, φιλοδοξεί να μεταφέρει την απερίγραπτη 

κατάσταση σε αισθητικές μορφές. Όπως παρατηρεί και ο Cortazar: «Αν το διήγημα 

απεικονίζει ένα πραγματικό ή φανταστικό συμβάν, έχει πάντα "αυτή τη μυστηριώδη 

ιδιότητα που φωτίζει κάτι πέρα από τον εαυτό του, στο βαθμό που ένα κοινό εγχώριο 

περιστατικό… μετατρέπεται σε αδυσώπητη περίληψη μιας κύριας ανθρώπινης 

κατάστασης ή στο «κάψιμο» ενός συμβόλου μιας κοινωνικής ή ιστορικής τάξης»67.  

 Οι κριτικοί και οι σύντομοι ιστορικοί συμφωνούν ότι το διήγημα ασχολείται με 

μια εξαιρετική, μυστηριώδη, περίεργη, απροσδόκητη ή ασυνήθιστη εμπειρία. Ο Walter 

Benjamin υποστηρίζει ότι το διήγημα μιλάει για τα μυστήρια της ανθρώπινης εμπειρίας 

που πηγαίνουν εναντίον του ορθολογικού πλαισίου του μυαλού των ανθρώπων, που 

αντιβαίνει τους νόμους της αξιοπιστίας και της αληθοφάνειας68. Ο O' Congo, και ο 

Julio Cort τονίζουν το μυστήριο που βρίσκεται στο καρδιά του διηγήματος. Η δυναμική 

του είδους στηρίζεται στη σύγκρουση μεταξύ κοινών καθημερινών εμπειριών και μιας 

κρυμμένης, ασυνείδητης, και παράξενης πραγματικότητας που αμαυρώνει βαθιά τις 

λογικές και ορθολογικές ανθρώπινες βεβαιότητες και τις συμβάσεις του συνηθισμένου. 

Η φιλοσοφία του διηγήματος φαίνεται να υποδηλώνει, τη μεταφυσική υπόθεση ότι η 

ιδέα και η πραγματικότητα συγχωνεύονται τη στιγμή της αποκάλυψης, μια στιγμή τόσο 

                                                           
66May, “Chekhov and the Modern Short Story”, 211.  
67Cortαzar, “Some Aspects of the Short Story”, 247. 
68Walter Benjamin, “The Storyteller”, in Illuminations, New York: Schocken Books, 1968, 83-109. 
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βαθιά όσο επιφανειακή69. Οι κριτικοί σημείωσαν ότι το διήγημα έχει τη δυνατότητα να 

αμφισβητήσει τις έννοιες της συμβατικής αλήθειας και να εστιάζει σε στιγμές διάλυσης 

της εμπειρίας της καθημερινότητας. Το διήγημα ενσωματώνει τον χρόνο και ανατρέπει 

τις καρτεσιανές κατηγορίες και τις εμπειρικές μας βεβαιότητες. Οι θεωρητικοί 

συμφωνούν ότι η επιστημολογία του διηγήματος αποτελείται από την αποκάλυψη, το 

όραμα ή τη διορατικότητα. Το θεμελιώδες στοιχείο της μορφής του διηγήματος δεν 

βρίσκεται στην αφηγηματική δομή αλλά στη "στιγμή της αλήθειας" ή της κρίσης που 

οδηγεί σε μια αυξημένη επίγνωση, μια στιγμιαία συνειδητοποίηση η οποία 

σηματοδοτεί το πέρασμα από την άγνοια στη γνώση70. Το διήγημα ασχολείται με τα 

όνειρα, τους φόβους ή τις ψυχολογικές εμμονές, το θαυμάσιο, το φανταστικό και το 

παράλογο. Είτε φανταστικό είτε ρεαλιστικό, μοντερνιστικό ή μεταμοντερνιστικό, 

εστιάζοντας σε φανταστικά γεγονότα ή σε ρεαλιστικούς καθημερινούς λογαριασμούς, 

το διήγημα αγωνίζεται για κάτι που δεν έχει βρεθεί στο κείμενο, που αντιπροσωπεύει 

την έντασή του. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι έχει μια περιοριστική ποιότητα, 

προσπαθώντας συνεχώς να διαλύσει το όριο μεταξύ του γνωστού και του αγνώστου, 

του ορατού και του αόρατου, της επιφάνειας και του εσωτερικού μυστικού των 

πραγμάτων71. 

Κεφά λάιο 5 

Αφηγηματολογία – Αφήγηση 

 

5.1. Ορισμός αφηγηματολογίας – Γνωρίσματα 

 

Ο όρος «αφηγηματολογία» δηλώνει τον επιστημονικό κλάδο που αναπτύχθηκε 

από τα μέσα του 20ού αιώνα περίπου (από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και μετά) στο 

πλαίσιο των λογοτεχνικών σπουδών και, έχοντας ως αντικείμενο τη δομή ενός 

αφηγήματος καθώς και την ίδια την πράξη της αφήγησης, επιχειρεί να συγκροτήσει μια 

                                                           
69Mary Rohrberger, “Where Do We Go from Here?”, in The Tales We Tell, 205. See also Valerie 

Shaw, The Short Story: A Critical Introduction (1983), rpt. London: Longman, 1995, 193; May, “Why 

Short Stories Are Essential”, 16-18. 
70Pratt, “The Short Story”, 99; Robert F. Marler, “From Tale to Short Story: The Emergence of a New 

Genre in the 1850s”, in May, The New Short Story Theories, 172. 
71Flannery O’Connor, “The Grotesque in Southern Fiction”, in Mystery and Manners, 40. 
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θεωρία του αφηγηματικού λόγου. Αφήγημα είναι το κείμενο, δηλαδή ο προφορικός ή 

γραπτός λόγος, που περιέχει μια ιστορία (τον μύθο, το αφηγηματικό περιεχόμενο, το 

σύνολο των γεγονότων που παρουσιάζονται) και η οποία οφείλει να μεταβιβαστεί από 

μια αφηγηματική πράξη, την αφήγηση (τον λόγο μέσω του οποίου παρουσιάζεται η 

ιστορία). Έτσι, η αφηγηματολογία72 επικεντρώνεται, πιο συγκεκριμένα, στους τύπους 

του αφηγητή, στις αφηγηματικές τεχνικές, στην πλοκή κ.ά. και προτείνει μοντέλα 

ανάλυσης της αφήγησης. Η σύγχρονη αφηγηματολογία οφείλει πολλά στις εργασίες 

των Ρώσων φορμαλιστών και των Γάλλων δομιστών, ιδιαίτερα στον Γάλλο θεωρητικό 

Ζεράρ Ζενέτ73. Η αφηγηματολογία, στην ουσία, παρέχει τα εργαλεία για μια πιο 

αντικειμενική προσέγγιση και κατανόηση των στοιχείων και των αφηγηματικών 

τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση του κειμένου.   

Η γαλλική αφηγηματολογία επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αφήγημα 

χωρίς αφηγητή. Ο αναγνώστης όμως μπορεί να μην αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του 

αφηγητή και να έχει την εντύπωση μιας «διαφανούς» αφήγησης, της οποίας τα 

γεγονότα γίνονται αισθητά ως «πραγματικά» (π.χ. στην ιστορική αφήγηση). Ακόμα και 

στην περίπτωση ενός αφηγήματος που συγκροτείται εξ ολοκλήρου από διαλόγους 

μεταξύ προσώπων και χωρίς κατηγορηματικές εκφράσεις (του τύπου «λέει»), υπάρχει 

αφηγητής, ο οποίος «παραθέτει» τους διαλόγους χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία 

του. Στην «αδιαφανή» αφήγηση ο αφηγητής προσδιορίζεται ρητά, γίνεται ένα 

«πρόσωπο» μέσα στο αφήγημα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο αφηγητής της ιστορίας 

δεν ταυτίζεται με τον συγγραφέα (με εξαίρεση τα απομνημονεύματα, το ημερολόγιο 

και την αυτοβιογραφία). Ο αφηγητής είναι ένα πλασματικό πρόσωπο, δημιούργημα 

του συγγραφέα, διαμεσολαβητής ανάμεσα στον συγγραφέα και τον αναγνώστη, 

ανεξάρτητα από τα πρόσωπα της αφήγησης και από το αν παίρνει μέρος στην αφήγηση. 

Ο «πραγματικός» συγγραφέας είναι «παρών» στην αφήγηση με την αφηρημένη μορφή 

του «υπονοούμενου συγγραφέα» (αφηρημένος συγγραφέας), αναγνωρίσιμος με τη 

μορφή της «συγγραφικής συνείδησης», καθώς και με τη δομή, τις ιδέες, τους τίτλους, 

τη διάρθρωση, τη διαίρεση. 

                                                           
72Ο όρος αφηγηματολογία (narratologie) ανήκει στον Tzv. Todorov. Todorov, Tzv. Grammarie du 

Decameron (Approaches to Semiotics 3), Mouton, The Haye,1969. 
73 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α' ΤΕΥΧΟΣ Α' Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Καθηγητή, σ. 

19-26.  
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Επιπλέον, στην επιστήμη της αφηγηματολογίας η αφήγηση είναι ένα είδος 

λόγου που χρησιμοποιείται σε ποικίλες περιστάσεις, που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα 

της ανθρώπινης επικοινωνίας. Εξιστορήσεις προσωπικών περιστατικών, 

επιστολογραφία, ειδησεογραφία, ιστορικές αφηγήσεις, κείμενα λογοτεχνικής 

εξιστόρησης κλπ., οργανώνονται με βάση τον αφηγηματικό λόγο. Κυριαρχεί στο 

παιδικό βιβλίο, ενώ τα βιβλία για την αφήγηση έχουν πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε διατίθενται ακόμα και λεξικά Αφηγηματολογίας74. Στη συνέχεια θα 

μελετηθεί η θεμελιώδης διάκριση αφηγηματικού και μη αφηγηματικού τρόπου/ λόγου 

και θα παρουσιαστούν τα επιχειρήματα για την υιοθέτηση της αφήγησης ως βάσης 

κειμενικών διακρίσεων. 

5.1.1. Αφηγηματικός – Μη αφηγηματικός λόγος 

 

 Ο αφηγηματικός λόγος μπορεί να οριστεί ως η εκφορά τουλάχιστον δύο 

φράσεων με χρονολογική σειρά που αφορούν ένα γεγονός ή μια εμπειρία. Ο 

αφηγηματικός λόγος, εκτός από τον υπολογισμό της διαδοχής των γεγονότων, 

προϋποθέτει εφαρμογή της γνώσης για τον κόσμο απαιτεί ικανότητα κατανόησης και 

παραγωγής μεγαλύτερων μονάδων κειμένου, ικανότητα διατήρησης του θέματος και 

ενσωμάτωσης του νοήματος στον λόγο75. Προκύπτει κυρίως, είτε μέσω της 

αναδιήγησης μιας ιστορίας είτε μέσω της ελεύθερης παραγωγής μιας ιστορίας. Μία 

άλλη σημαντική πτυχή του αφηγηματικού λόγου, η οποία τον καθιστά ξεχωριστό είδος 

κειμένου, είναι ο βαθμός αποπλαισίωσης (decontextualization) που τον χαρακτηρίζει. 

Δηλαδή, οι αφηγήσεις ιστοριών μπορούν να μεταφερθούν χωροχρονικά και να 

αναπαραχθούν σε διαφορετικό από το άμεσο πλαίσιο, καθώς η παραγωγή τους δεν 

απαιτεί τη συμμετοχή ή τη μεσολάβηση των άμεσα εμπλεκομένων σε αυτές. Όμως, η 

χρήση αποπλαισιωμένου λόγου που είναι αναγκαία για να περιγραφούν γεγονότα και 

ιδέες σε αφηγηματική μορφή, απαιτεί ανώτερες γνωστικές διεργασίες και είναι 

ιδιαίτερα σύνθετη δεξιότητα76. 

                                                           
74Gerard Prince, A Dictionary of Narratology, Lincoln: University of Nebraska Press, 1987. Μια 

επισκόπηση στα ελληνικά των αφηγηματολογικών εξελίξεων αποτελεί το άρθρο της Γεωργίας Φαρίνου-

Μαλαματάρη, «Αφήγηση/Αφηγηματολογία:Μια επισκόπηση», Νέα Εστία, τομ. 149, τεύχος 1735, Ιούνιος 

2001, σσ. 972-1017. 
75 Boudreau, D. (2008). Narrative abilities: Advances in research and implications for clinical practice. 

Topics in Language Disorders, 28, 99–114. 
76Gardner-Neblett, N., Pungello, E. P., & Iruka, I.U. (2012). Oral narrative skills: Implications for the 

reading development of African American children. Child Development Perspectives, 6, 218-224. 
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Η φύση, η δομή και η λειτουργία της αφήγησης απασχολεί ανθρωπολόγους, 

ψυχολόγους, κειμενο-γλωσσολόγους και αφηγηματολόγους77. Εδώ θα εστιάσουμε 

στην ταξινόμηση των κειμένων σε αφηγηματικά και μη αφηγηματικά, όπως οι 

Γεωργακοπούλου και Γούτσος (1999, σελ. 221-231), οι οποίοι έχουν 

επιχειρηματολογήσει με κειμενολογικά και κοινωνιο-γλωσσικά στοιχεία για τη 

υιοθέτηση της αφήγησης ως βάσης κειμενικών διακρίσεων και για την αναγκαιότητα 

και την εγκυρότητα αυτής της διάκρισης. Από κοινωνιο-γλωσσική πλευρά η διάκριση 

μεταξύ αφηγηματικού και μη αφηγηματικού λόγου απαντάται σε όλες τις γλωσσικές 

κοινότητες και εκφράζει τους δύο διαφορετικούς θεμελιώδεις μηχανισμούς, τον 

αφηγηματικό και τον μη αφηγηματικό τρόπο που χρησιμοποιούμε για να οργανώσουμε 

τις γνώσεις, να περιγράψουμε και να κατανοήσουμε την εμπειρία μας και να 

διαμορφώσουμε κοσμοαντίληψη για το κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Οι ψυχολόγοι μιλούν για τον αφηγηματικό λόγο ως χαρακτηριστικό του 

ανθρώπου, τον οποίο διακρίνει η ικανότητα να εκφράζεται με τη μορφή του μύθου78. 

O Bruner79 (1991) μιλά για τον αφηγηματικό τρόπο σκέψης (narrative of thinking), τον 

οποίο ορίζει ως το είδος της σκέψης που προσδίδει οργάνωση στις εμπειρίες μας, 

δηλαδή στα γεγονότα και στη σχέση μας με αυτά, και νόημα στην κοινωνική 

πραγματικότητα αφηγηματοποιώντας την ανθρώπινη δράση. Κατά τον Fischer80 

(1987) η αφηγηματικοποίηση (narrativization) αποτελεί φυσική ανάγκη του ανθρώπου 

που συμβάλλει στην ταξινόμηση των εμπειριών και στη μετάβαση από την ατομική 

στην κοινή εμπειρία. Έτσι, η αφήγηση γίνεται βασικός τρόπος οργάνωσης, ένα όργανο 

οικοδόμησης, της υποκειμενικής μας πραγματικότητας, της κατανόησης του εαυτού 

μας, της προσωπικής μας ταυτότητας, και του κοινωνικού κόσμου που μας περιβάλλει. 

Αντίθετα, ο μη-αφηγηματικός λόγος επικεντρώνεται, όχι στο τι έγινε, αλλά στο πώς 

είναι ή πρέπει να είναι κάτι. Χρησιμοποιείται για τη διατύπωση γενικεύσεων και 

αξιολογήσεων, για την περιγραφή απόψεων, ιδεών και επιχειρημάτων με σαφή 

                                                           
77 Hipfner-Boucher, Κ., Milburn, Τ., Weitzman, Ε., Greenberg, J., Pelletier J., & Girolametto L. (2014). 

Relationships between preschoolers' oral language and phonological awareness. First Language, 34, 

178–197. 
78Campbell, J. (1988). The Power of Myth. New York: Doubleday. pp. 134. 
79Bruner, J. (1991).The narrative construction of reality. Critical Inquiry,18, pp.1-21. 
80Fisher, W. (1987): Human communication as narration. Columbia: University 

of South Carolina. pp. 116.  
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αξιολόγηση, που δε βασίζεται στη χρονική περιγραφή των γεγονότων αλλά στην 

παρατήρηση, την ορθολογική ανάλυση και απόδειξη81. 

Από κειμενολογική πλευρά, η διάκριση μεταξύ αφηγηματικού και μη 

αφηγηματικού λόγου αντικατοπτρίζεται στη γλωσσική δομή και τις λειτουργίες του 

κειμένου. Τα αφηγηματικά και τα μη αφηγηματικά κείμενα διαφέρουν στις κειμενικές, 

περικειμενικές και αναφορικές παραμέτρους, όπως είναι τα δομικά στοιχεία και οι 

μεταξύ τους σχέσεις, τα οργανωτικά γλωσσικά στοιχεία ( κειμενικές ενδείξεις), οι 

οργανωτικές λειτουργίες που καθορίζουν την εξέλιξη του κειμένου, η δυνατότητα 

εμπλοκής του συγγραφέα στο θέμα του κειμένου και της άμεσης αναφοράς του στον 

αναγνώστη, και τέλος, η αξιολόγηση όσων λέγονται.  

Στον αφηγηματικό λόγο έχουμε συγκεκριμένες (κατά κανόνα, παρελθοντικές) 

εμπειρίες, χωροχρονικά προσδιορισμένες, με βασικές οργανωτικές μονάδες όπως, για 

παράδειγμα, ο προσανατολισμός, η πράξη επιπλοκής, η κλιμάκωση και η επίλυση 

(κατά το υπόδειγμα του Labov, 1972)82. Τα γεγονότα οργανώνονται γύρω από τον 

άξονα χρονικής αλληλουχίας και χρησιμοποιούνται συστήματα χρονικής και 

προσωπικής δείξης με βασικό οργανωτικό ζητούμενο την επίτευξη της πλοκής. 

Σύμφωνα με τους Labov και Waletzky (1967)83, οι αφηγήσεις δεν κωδικοποιούν απλά 

μια χρονική ακολουθία γεγονότων. Αυτό που προσδίδει νόημα στην αφήγηση είναι η 

σύνδεση της χρονικής διάταξης των γεγονότων με την αξιολόγησή τους, δηλαδή την 

υιοθέτηση μιας προοπτικής μέσω της οποίας τα γεγονότα γίνονται αξιομνημόνευτα, 

‘reportable’ κατά τον Labov (1992), ‘tellable’ κατά τον Sacks (1992). Η αξιολόγηση, 

εσωτερική ή εξωτερική συνδέεται με τον τρόπο που παρουσιάζονται τα αφηγούμενα 

γεγονότα. Ο συγγραφέας έχει δυνατότητα προσωπικής εμπλοκής καθώς και άμεσης 

αναφοράς στον αναγνώστη του κειμένου του. Αυτή η εμπλοκή του προσωπικού 

αποτελεί και την πιο βασική περικειμενική παράμετρο διάκρισης του αφηγηματικού 

από τον μη αφηγηματικό λόγο84. 

                                                           
81Ong, W., J. (1997). Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη (Mτφρ. Κ. Χατζηκυριάκου). Ηράκλειο: 

ΠανεπιστημιακέςεκδόσειςΚρήτης. 
82Labov, W. (1972). Language in the Inner City. Language in the Inner City. Philadelphia: U. of 

Pennsylvania Press. pp. 58. 
83Labov, W. & Waletzky J. (1967). Narrative analysis: oral versions of personal experience. In J. Helms 

(ed.) Essays on the Verbal and Visual Arts (pp. 12-44 ). Seattle: U. of Washington Press.. Reprinted in 

Journal of Narrative and Life History, 7:1-38. 
84Sacks, H. (1992). Harvey Sacks on Conversation. (Επιμ. G. Gefferson., Εισ. Ε. Α. Schegloff ). 

Cambridge, MA: Blackwell. pp. 132.  
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Αντίθετα, στον μη-αφηγηματικό λόγο, οι τυπικές δομές διαφέρουν και 

εξαρτώνται άμεσα από τα επιμέρους κειμενικά είδη, καθένα από τα οποία έχει 

εξειδικευμένο ρόλο στη διαδικασία της επικοινωνίας, έχει τα δικά του δομικά στοιχεία, 

το δικό του σχήμα οργάνωσης αυτών των στοιχείων και το δικό του άξονα συσχέτισης 

των δεδομένων του κειμένου. Οργανωτικά σχήματα, όπως πρόβλημα-λύση, 

ισχυρισμός-άρνηση, έχουν κεντρική σημασία στην οργάνωση του κειμένου. Η 

αξιολόγηση, εξωτερική ή εσωτερική, συνδέεται με το αντικείμενο που αποτελεί την 

κύρια κειμενική οντότητα και αφορά στην έκφραση απόψεων και στα στοιχεία ή τις 

εμπειρίες που βασίζονται οι απόψεις αυτές85. Ο δημιουργός του κειμένου βρίσκεται σε 

αντικειμενική απόσταση από το θέμα, όσο και από τον αποδέκτη του κειμένου.  

Ωστόσο, τα είδη λόγου δεν έχουν σαφή όρια, είναι δυναμικά και 

μεταβαλλόμενα. Έτσι, ο αφηγηματικός τρόπος συμπλέκεται με τον μη-αφηγηματικό. 

Κάθε αφήγηση ενσωματώνει μη αφηγηματικά στοιχεία, όπως η περιγραφή86, η 

αξιολόγηση και τα γενικευτικά σχόλια, που δεν προάγουν την πλοκή, αλλά 

προβάλλουν ή συμπληρώνουν τα αφηγηματικά μέρη. H λογοτεχνία είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα πεδία αλληλεπίδρασης του αφηγηματικού με τον μη-αφηγηματικό λόγο. 

Τα λογοτεχνικά κείμενα οργανώνονται και αναπτύσσονται με βάση τα δομικά στοιχεία 

της αφήγησης και του μη αφηγηματικού λόγου, γεγονός που καθιστά τη λογοτεχνία 

ένα κειμενικό είδος που αναπτύσσεται παράλληλα και σε συνάρτηση με τα άλλα 

κειμενικά είδη87. 

5.1.2. Η αφηγηματική θεωρία του Genette 

 

 O Γάλλος θεωρητικός Gerard Genette επεξεργάζεται μια ολοκληρωμένη 

θεωρητικά και συστηματική μεθοδολογικά πρόταση για την αφηγηματική πράξη και 

τους τρόπους εκφοράς του αφηγηματικού λόγου. Η θεωρία του Gerard Genette για την 

αφηγηματική ανάλυση διατυπώθηκε, κυρίως, σε δύο έργα του: Στη μελέτη Discours 

durecit: essaide methode, Figures III,Seuil, Paris 1972, και στο συμπλήρωμά της το 

Nouveau discours durecit, Seuil, Paris 1983. Η θεωρία του βασίζεται σε ένα ολόκληρο 

                                                           
85Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. (1999). Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 

σελ. 181. 
86Οι αφηγηματολόγοι θεωρούν την περιγραφή ένα από τα δομικά στοιχεία της αφήγησης και την 

εξετάζουν στα πλαίσια της αφήγησης 
87Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. (1999). Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 

σελ. 254.  
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σύστημα «εννοιών βάσης» τις οποίες προσεγγίζει αναλυτικά αναδεικνύοντας τις 

διαφορές και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

 Ίσως η πιο σημαντική συμβολή του G. Genette στη θεωρία της αφήγησης, είναι 

η αποσαφήνιση των τριών επιπέδων εννοιών που διακρίνει στον όρο αφήγηση. 

Σύμφωνα με τον Genette, ο όρος αφήγηση χρησιμοποιείται με τριπλή σημασία: μια 

ιστορία είναι κάτι το αφηρημένο, το οποίο αφηγούμαστε, και στη συνέχεια το 

συγκεκριμενοποιούμε σε ένα κείμενο. Βρισκόμαστε, δηλαδή, μπροστά στην τριμερή 

διάκριση: ιστορία - αφήγηση - αφηγηματική πράξη. 

 Ιστορία (histoire): Είναι μια σειρά ή ακολουθία γεγονότων σε ορισμένο χώρο και 

χρόνο, τα οποία πραγματώνονται από κάποιους φορείς, τους χαρακτήρες. Δηλαδή, 

η χρονική και αιτιακή σχέση των γεγονότων πριν ακόμα εκφραστούν με λέξεις. 

 Αφήγηση (recit/narrative): Είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα 

γεγονότα, δηλαδή το ίδιο το κείμενο. Η μορφοποίηση της πρώτης ύλης της ιστορίας, 

που περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία ο συγγραφέας προσθέτει στην ιστορία 

(όπως αλλαγές στη χρονική ακολουθία), συνιστά την πλοκή της αφήγησης. Την 

αποκρυστάλλωση, δηλαδή, της δημιουργικής  παρέμβασης του συγγραφέα με την 

οποία οργανώνει σημειωτικά και σημασιοδοτεί τα περιεχόμενα της ιστορίας που 

αφηγείται. 

 Η αφηγηματική πράξη / το «αφηγείσθαι» (narration): Είναι το συναγόμενο αίτιο της 

αφήγησης, η ίδια η αφηγηματική πράξη. 

Στο Λόγο της Αφήγησης (Narrative Discourse) ο Genette (1980  ορίζει ότι με 

τον όρο «αφήγηση» θα εννοούμε τον αφηγηματικό λόγο, δηλαδή το αφηγηματικό 

κείμενο σε σχέση όμως με την πράξη που το παράγει88. 

5.2. Αφήγηση (έννοια και δομή) – Αφηγηματικοί τρόποι/τεχνικές 

αφήγησης 

 

5.2.1. Ορισμός και δομικά χαρακτηριστικά αφήγησης  

 

Ο όρος αφήγηση εμπεριέχει ένα αρκετά ευρύ φάσμα εννοιών και διαφορετικές 

σχολές και θεωρητικοί έχουν διατυπώσει ορισμούς που την προσεγγίζουν υπό 

                                                           
88 Genette, G. (1980). Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca. N.Y.: Cornell UP., pp 89-132. 
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διαφορετική προοπτική και εστιάζουν σε ποικίλες έννοιες και σημασίες της αν και 

πρωτίστως ο όρος υπονοεί κάθε προφορική ή γραπτή παράθεση πραγματικών ή 

μυθοπλαστικών γεγονότων που δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη λογοτεχνία και τη 

γλώσσα αλλά, αντιθέτως, απαντάται και σε άλλες μορφές τέχνης αλλά και στην 

καθημερινότητά μας. Η αφήγηση είναι το πρώτο ερμηνευτικό και γνωστικό όργανο, 

που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί στην ζωή του, μέσω αυτής δίνει έννοια και νόημα στις 

εμπειρίες του και οικοδομεί μορφές γνώσης που τον προσανατολίζουν στη δράση του. 

Στην πραγματικότητα οι ανθρώπινες εμπειρίες που δεν επεξεργάζονται μέσω της 

αφηγηματικής σκέψης δεν παράγουν λειτουργική γνώση στη ζωή αλλά παραμένουν 

γεγονότα και συμβάντα ανείπωτα καθώς δεν είναι ερμηνεύσιμα αναφορικά με το 

καθεστώς των προθέσεων των πρωταγωνιστών τους, ούτε τοποθετήσιμα στο 

εσωτερικό ενός συνεχούς που τα κάνει ζωντανό και ζωτικό κομμάτι μιας ιστορίας. 

Παραμένουν λοιπόν γεγονότα και συμβάντα στερούμενα οποιουδήποτε νοήματος σε 

επίπεδο πολιτισμικό, προσωπικό και κοινωνικό και είναι συνεπώς προορισμένα να 

λησμονηθούν89.  

Ο Propp (1966) την ορίζει ως το είδος του λόγου που πραγματεύεται τη 

μετάβαση από μια αρχική κατάσταση πραγμάτων στη ρήξη και, στη συνέχεια, στην 

αποκατάσταση της αρχικής ισορροπίας με τροποποιημένη μορφή, ύστερα από μία ή 

περισσότερες πράξεις οι οποίες αποσκοπούν κάπου90. 

Κατά τον Greimas η αφήγηση είναι ένα σημαίνον όλο, επειδή μπορούμε να τη 

συλλάβουμε με βάση τη δομή των σχέσεων που συνάπτουν τα δρώντα πρόσωπα.  Ενώ, 

ο Genette (2007) ξεκινώντας από την αρχή πως η αφήγηση είναι παράγωγο της 

αλληλενέργειας των ποικίλων συστατικών της επιπέδων και ότι η αφηγηματολογία 

αποβλέπει στην ανάλυση αυτών των σύνθετων σχέσεων αποσαφηνίζει τον όρο 

αφήγηση διακρίνοντας τις τρεις διαφορετικές έννοιές του91. Έτσι, κατά μία πρώτη 

έννοια, αφήγηση σημαίνει το αφηγηματικό εκφώνημα δηλαδή τον γραπτό ή προφορικό 

λόγο που περιγράφει ένα γεγονός ή μια σειρά γεγονότων. 

Η δεύτερη σημασία που αποδίδει στον όρο αφορά τη διαδοχή γεγονότων, 

πραγματικών ή πλασματικών που αποτελούν το αντικείμενο της αφήγησης καθώς και 

                                                           
89 Bremond C, Chatman S, Greimas A.J, Lintvelt J, Martin W, Stanzel F.K, (1991), 

Σύγχρονηθεωρίατηςλογοτεχνίας, Θεωρίατηςαφήγησης, ΑθήναΕξάντας, σελ. 55-56.  
90 Propp V, (1966), Morfologia della fiaba, Torino Einaudi., pp. 45.  
91 Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη., σελ. 85-86. 
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τις διάφορες σχέσεις τους, ακολουθίας, αντίθεσης, επανάληψης κλπ. Εδώ η προσοχή 

εστιάζεται στη μελέτη ενός συνόλου πράξεων και καταστάσεων και όχι στο γλωσσικό 

ή όποιο άλλο μέσο μάς τις γνωστοποιεί. Τέλος κατά μία τρίτη έννοια η αφήγηση 

αναφέρεται στο γεγονός ότι κάποιος εξιστορεί κάτι, στην ίδια, δηλαδή, την 

αφηγηματική πράξη.  

Ο Genette (2007)92 ορίζοντας το αντικείμενό του, τονίζει ότι έχει να κάνει 

κυρίως με την πρώτη έννοια, τον αφηγηματικό λόγο ως κείμενο αναλύοντας τις 

πολλαπλές σχέσεις του με τις δύο άλλες κατηγορίες. Πραγματικά, από τις τρεις εκδοχές 

της αφήγησης μόνο το κείμενο είναι άμεσα στη διάθεση του αναγνώστη και μέσω 

αυτού προσλαμβάνει το θέμα και τη διαδικασία της παραγωγής του (αφήγηση). Χωρίς 

όμως το θέμα και την αφήγησή του, το αφηγηματικό κείμενο δεν υφίσταται, γεγονός 

που καταδεικνύει την εξάρτηση αυτών των παραγόντων. 

Ο Bremond κατασκεύασε το πρότυπό του για την αφηγηματική δομή στη βάση 

της λογικής δράσης, ο Todorov βάσισε το δικό του πρότυπο στη γραμματική. 

Επισήμανε ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις στην αφήγηση: α) η συντακτική, δηλαδή οι 

σύνδεσμοι που ενώνουν τις αφηγηματικές μονάδες, β) η σημασιολογική που 

περιλαμβάνει τα περιεχόμενα και γ) η ρηματική, δηλαδή οι φράσεις που συγκροτούν 

το κείμενο. Όλα τα παραπάνω συνιστούν αυτό που αποκαλείται δομή βάθους ενώ οι 

αφηγηματικοί τρόποι και τεχνικές αποτελούν την δομή επιφάνειας93.  

Όσον αφορά το πρώτο επίπεδο, την δομή βάθους, ο Tοντόροφ διατυπώνει ένα 

μοντέλο ανάλυσης και ερμηνείας βασισμένο στις αρχές της σημασιολογίας και της 

σύνταξης. Με αυτό δεν αποβλέπει απλώς στο να αποκωδικοποιήσει το νόημα του 

εκάστοτε κειμένου που αναλύεται αλλά να ορίσει κάποιους γενικούς νόμους που 

διέπουν τη δημιουργία κάθε έργου. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να εντοπίσει τις 

ιδιότητες του λογοτεχνικού λόγου και να προτείνει μια θεωρία για τη δομή και τη 

λειτουργία του94. 

Αντιστοιχώντας την αφηγηματική δομή με τη γραμματική δομή της πρότασης, 

διακρίνει τρεις πρωταρχικές κατηγορίες: τους χαρακτήρες, που αντιστοιχούν στα κύρια 

                                                           
92Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη., σελ. 85-86. 
93Καψωμένος, Ε. (2003). Αφηγηματολογία. Θεωρία και μέθοδοι ανάλυσης της αφηγηματικής 

πεζογραφίας. Αθήνα: Πατάκης, σελ. 152.  
94 Τοντόροφ Τ, (1989), Ποιητική, Μτφ. : Αγγέλα Καστρινάκη, Αθήνα Εκδόσεις Γνώση, σελ. 33-34.  
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ονόματα, τα κατηγορούμενα, που αντιστοιχούν στα επίθετα και τις ενέργειες, που 

αντιστοιχούν στα ρήματα. Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των τριών αυτών 

κατηγοριών προκύπτει η στοιχειώδης αφηγηματική μονάδα, η διηγηματική πρόταση, 

ενώ από το συνδυασμό μιας πλήρους σειράς προτάσεων προκύπτει η διηγηματική 

ακολουθία. Τέλος, ένα αφηγηματικό κείμενο, συνιστά ένα σύστημα ακολουθιών το 

οποίο αντιπροσωπεύει τον ιεραρχικά ανώτερο συνδυασμό95. 

Περαιτέρω ο Τοντόροφ, εκτός από τις παραπάνω πρωτογενείς κατηγορίες που 

ορίζουν τα μέρη του λόγου διακρίνει και τις δευτερογενείς κατηγορίες που είναι οι 

ιδιότητες των μερών αυτών, όπως η φωνή, η προοπτική, ο τρόπος, ο χρόνος κ.λπ. 

Εφόσον ο πυρήνας του αφηγήματος είναι η μετάβαση από μια διηγηματική συνθήκη 

σε μια άλλη, ο πρωταρχικός στόχος της ανάλυσης είναι η τυπολογική διάκριση των 

ενεργειών που καθορίζουν αυτή τη μετάβαση και η διευκρίνιση των αφηγηματικών 

τρόπων (εγκλίσεων) με τους οποίους πραγματώνεται96.  Το παραπάνω μοντέλο, όπως 

έχει ήδη εκτεθεί, αναφέρεται στην δομή βάθους του αφηγηματικού κειμένου. Όσον 

αφορά την δομή επιφάνειας, αυτή περιγράφεται και αναλύεται με βάση το μοντέλο που 

καθιέρωσε ο Genette. 

Τέλος, όπως αναφέρει και ο Shelden (1986)97 ο R. Barthes συνδυάζοντας την 

συντακτική και την παραδειγματική ανάλυση επεσήμανε τρία επίπεδα στην αφήγηση, 

δύο από τα οποία αναφέρονται στα περιεχόμενα της αφήγησης το επίπεδο δηλαδή της 

δράσης και το ένα στον λόγο, δηλαδή το επίπεδο του αφηγείσθαι. Το μοντέλο του 

Barthes παρουσιάζει ένα σφαιρικό πρότυπο αφηγηματικής ανάλυσης λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο καθαρά αφηγηματικά στοιχεία, όπως τα γεγονότα και οι δράσεις, όσο και 

μη αφηγηματικά, όπως το σκηνικό θέμα και η ατμόσφαιρα. 

5.2.2. Αφηγηματικές τεχνικές/τρόποι – Η ανάλυση του αφηγηματικού κειμένου  

 

 Οι αναλύσεις της αφήγησης οδήγησαν στον εντοπισμό των συνιστωσών που τη 

συναποτελούν. Για τον Stanzel (1991) οι συνιστώσες αυτές είναι τρεις: το πρόσωπο, η 

προοπτική και ο τρόπος. 

                                                           
95Καψωμένος, Ε. (2003). Αφηγηματολογία. Θεωρία και μέθοδοι ανάλυσης της αφηγηματικής 

πεζογραφίας. Αθήνα: Πατάκης, σελ. 98-103.  
96 Βλ. ό.π. Καψωμένος, Ε. (2003)…. σελ. 111.  
97 Shelden R, (1986), Στοιχεία της ποίησης, Μτφ. : Αριστέα Παρίση, Θεσσαλονίκη Εκδόσεις 

Κωνσταντινίδη, σελ. 174-175.  



[71] 

 

Όσον αφορά την πρώτη, υπονοείται στην ερώτηση «ποιος αφηγείται» και 

αναφέρεται στον αφηγητή που είτε εμφανίζεται μπροστά στον αναγνώστη ως 

ανεξάρτητη προσωπικότητα είτε αποτραβιέται πίσω από τα γεγονότα έτσι ώστε να μην 

είναι ορατός από αυτόν. 

Η δεύτερη συνιστώσα αφορά τον «τρόπο» δηλαδή αφενός την αφήγηση που 

πραγματοποιείται με την έννοια της διαμεσολάβησης, στο βαθμό που ο αναγνώστης 

έχει την εντύπωση ότι έχει απέναντί του έναν προσωποποιημένο αφηγητή, και 

αφετέρου την παρουσίαση ή αντανάκλαση της πλασματικής πραγματικότητας κατά την 

οποία ο αναγνώστης έχει την ψευδαίσθηση πως η επαφή με το μυθοπλαστικό κόσμο 

είναι άμεση. 

Η τρίτη συνιστώσα που διακρίνει ο Stanzel, δηλαδή η προοπτική, αφορά στο 

γεγονός ότι η προσοχή του αναγνώστη εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο 

προσλαμβάνει την πλασματική πραγματικότητα. Αυτός ο τρόπος πρόσληψης 

εξαρτάται από το εάν η οπτική γωνία από την οποία παρουσιάζεται το αντικείμενο της 

αφήγησης βρίσκεται εντός της ιστορίας στο κεντρικό πρόσωπο ή/και στα κυρίως 

πρόσωπα ή εκτός αυτών σε έναν αφηγητή που εκθέτει τα γεγονότα ως παρατηρητής98. 

Ο Stanzel (Genette, 2007)99 διακρίνει τρεις τύπους τέτοιων αφηγηματικών 

καταστάσεων, του «παντογνώστη» συγγραφέα, του αφηγητή που είναι ένα από τα 

πρόσωπα του έργου και την τριτοπρόσωπη, σύμφωνα με την οπτική γωνία ενός 

προσώπου. Κι εδώ η διαφορά ανάμεσα στη δεύτερη και στην τρίτη κατάσταση δεν 

είναι διαφορά οπτικής γωνίας καθώς η διαφορά έγκειται στο ότι στη μία το ίδιο το 

εστιακό πρόσωπο είναι ο αφηγητής, ενώ στην άλλη ο αφηγητής είναι ένας 

«συγγραφέας» απών από την ιστορία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια 

εσωτερική και μια εξωτερική προοπτική. Ουσιαστικά, το στοιχείο που καθορίζει την 

προοπτική είναι ο βαθμός συμμετοχής του διαμεσολαβητή στα γεγονότα ενώ η 

συνιστώσα «πρόσωπο» καθορίζεται από το βαθμό ταύτισης των χώρων στους οποίους 

ανήκουν οι φορείς της δράσης και ο διαμεσολαβητής100.  

                                                           
98 Stanzel F, (1999), Θεωρία της αφήγησης, Μτφ. : Κυριακή Χρυσομάλλη Henrich, Θεσσαλονίκη 

University Studio Press, σελ. 70.  
99 Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη, σελ. 137.  
100 Βλ. ό.π. Stanzel, F. (1999)….. σελ. 71-72.  
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Αντίστοιχα και ο Genette (2007)101 αναλύει την αφήγηση από την πλευρά της 

φωνής, της έγκλισης και του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, ο Genette προτείνει τρεις 

αφηγηματικές κατηγορίες για τη ανάλυση του αφηγηματικού κειμένου: Τη φωνή, η 

οποία αναφέρεται στον αφηγητή και τον αποδέκτη του, είναι η μελέτη δηλαδή, όσων 

έχουν σχέση με το υποκείμενο της εκφώνησης. Τον τρόπο/ έγκλιση, που αφορά στις 

φόρμες και τους βαθμούς της αφηγηματικής αναπαράστασης, και το χρόνο, ο οποίος 

αναφέρεται στη μελέτη των χρονικών σχέσεων μεταξύ αφήγησης και ιστορίας.  

Α. Φωνή (Voix) 

Ο Genette (2007)102 κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο «ποιος μιλά» (λέει την 

αφήγηση) και «ποιος βλέπει μέσα στην ιστορία». Υποστηρίζει ότι πρόκειται για δύο 

διαφορετικά επίπεδα που συχνά συγχέονται, αν και συνιστούν διαφορετικές 

αφηγηματικές παραμέτρους: «.. το μεγαλύτερο μέρος των θεωρητικών εργασιών γύρω 

από το θέμα  ίσως «πάσχει» από μια σύγχυση ανάμεσα στο ερώτημα: «Ποιο είναι το 

πρόσωπο του οποίου η οπτική γωνία προσανατολίζει την αφηγηματική προοπτική;» και 

στο εντελώς διαφορετικό ερώτημα: «Ποιος είναι ο αφηγητής;» Με δυο λόγια, ανάμεσα 

στο ερώτημα «ποιος βλέπει;» και στο ερώτημα «ποιος μιλά;».  

Έτσι ο Genette καθιερώνει την αφηγηματική κατηγορία της φωνής που εξετάζει 

το «ποιος μιλάει», δηλαδή με ποιου τη φωνή ακούμε την αφήγηση. Αφορά τη στιγμή 

και την πράξη της αφήγησης και τα είδη του αφηγητή και του δέκτη του. Στην 

κατηγορία της φωνής ανήκουν οι τρεις κύριες χρονικές στιγμές ανάμεσα στον ιστορικό 

χρόνο και τη στιγμή που γίνεται η αφήγηση (τα γεγονότα μπορεί να εκτεθούν πριν, 

μετά ή ενώ συμβαίνουν). Επομένως σύμφωνα και με τη διάκριση που έχει παρατεθεί 

παραπάνω έχουμε: α) τη μεταγενέστερη αφήγηση τόσο σε παρελθόντα χρόνο όσο και 

σε ενεστώτα, β) την προγενέστερη, με τη χρήση είτε χρόνου μέλλοντα είτε ενεστώτα. 

Πρόκειται για δευτερεύουσα συνήθως αφήγηση ενσωματωμένη στην κύρια με τη 

μορφή προφητείας ή ονείρου, γ) την ταυτόχρονη με τα γεγονότα αφήγηση, όπως για 

παράδειγμα στα ημερολόγια και δ) την εμβόλιμη αφήγηση, ανάμεσα δηλαδή στα 

τμήματα της δράσης και μερικές φορές επηρεάζει την εξέλιξή της103.   

                                                           
101Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη, σελ. 90-92.  
102Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη, σελ. 257.  
103Βλ. ό.π. Genette G. (2007)….σελ 290.  
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Ταξινομεί τους αφηγητές με βάση δύο κριτήρια: το αφηγηματικό επίπεδο όπου 

ανήκουν και τη συμμετοχή τους στην ιστορία που αφηγούνται. 

1. Ο Genette εισάγει την έννοια του αφηγηματικού επιπέδου, του επιπέδου 

δηλαδή στο οποίο κινείται κάθε φορά η αφήγηση. Διακρίνει τρία είδη αφηγηματικών 

επιπέδων: 

α. Το εξωδιηγητικό, το οποίο περιλαμβάνει αφήγηση γεγονότων που είναι 

εξωτερικά σε σχέση με το κείμενο, όπως πρόλογοι, εισαγωγές κλπ. 

β. Το διηγητικό ή ενδοδιηγητικό, το οποίο συγκροτείται από τα γεγονότα της 

κύριας αφήγησης. 

γ. Το μεταδιηγητικό ή υποδιηγητικό, στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε αφήγηση 

που ενσωματώνεται / εγκιβωτίζεται στην κύρια. 

Οι πιθανές σχέσεις αφήγησης –μεταδιήγησης μπορεί να είναι: 

● αιτιακές (δηλ. επεξηγηματικές): η μεταδιήγηση διαφωτίζει και ερμηνεύει την 

κύρια αφήγηση, ή 

● θεματικές: η μεταδιήγηση λειτουργεί ως παράδειγμα που επηρεάζει θετικά ή 

αρνητικά την κύρια αφήγηση. 

Κατά τον Τοντόροφ (1989)104 δεν μπορεί να υπάρξει αφήγηση χωρίς αφηγητή. 

Ο αφηγητής καθορίζει την αφήγηση, μιλά διηγείται, μεταφέρει σκέψεις, πράξεις και 

συναισθήματα, είναι αυτός που επιλέγει ανάμεσα στον ευθύ και στον μετατιθέμενο 

λόγο, ανάμεσα στη χρονολογική τάξη και τις ανατροπές του χρόνου. Ο αφηγητής είναι 

κατά τον Genette (2007)105 ο φορέας της αφηγηματικής πράξης ενώ ο Stanzel (1999)106 

θεωρεί ότι ο αφηγητής είναι αυτός που πραγματοποιεί γλωσσικά την έννοια της 

διαμεσολάβησης καθώς σε κάθε αφήγηση τα γεγονότα δίνονται μέσω της σκέψης και 

της αντίληψής του.  

Όμως ο αφηγητής δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με τον συγγραφέα ή τον ποιητή, 

όταν πρόκειται για ποίημα. Τόσο ο Stanzel όσο και ο Genette διαχωρίζουν το 

                                                           
104Τοντόροφ Τ, (1989), Ποιητική, Μτφ. : Αγγέλα Καστρινάκη, Αθήνα Εκδόσεις Γνώση, σελ. 78.  
105Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη, σελ. 332.  
106Stanzel F, (1999), Θεωρία της αφήγησης, Μτφ. : Κυριακή Χρυσομάλλη Henrich, Θεσσαλονίκη 

University Studio Press, σελ. 34.  
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πραγματικό, υπαρκτό πρόσωπο του συγγραφέα από το πλαστό του αφηγητή, ο οποίος 

είναι ένα δημιούργημα του συγγραφέα όπως και τα υπόλοιπα πρόσωπα του 

μυθοπλαστικού κόσμου. Αν λοιπόν εξομοιώσει κανείς την ξεχωριστή προσωπικότητα 

ενός πλασματικού αφηγητή με την προσωπικότητα του συγγραφέα, παραιτείται από τη 

δυνατότητα χρήσης της διαμεσολάβησης για σχετικοποίηση των προκαταλήψεων που 

αφορούν τη βίωση της πραγματικότητας (Stanzel, 1999)107. Στο σημείο αυτό θα ήταν 

σκόπιμο να διευκρινιστεί η έννοια της διαμεσολάβησης που συνδέεται άρρηκτα με την 

αφήγηση. Κατά τον Stanzel η διαμεσολάβηση είναι το βασικό ειδολογικό 

χαρακτηριστικό του γένους της αφήγησης και κάθε συγγραφέας οφείλει να ξεκινά τη 

διάπλαση του ποιητικού υλικού μιας αφήγησης από τη διαμεσολάβηση, την 

«μορφοποιημένη εμμεσότητα», όπως την χαρακτηρίζει. Πρόκειται για τη διαδικασία 

κατά την οποία ο αφηγητής μεταβιβάζει την πραγματικότητα όπως αυτός την βλέπει, 

την αισθάνεται και την αξιολογεί108. Φορέας της διαμεσολάβησης επομένως είναι ο 

αφηγητής και, ανάλογα με το ρόλο του, η τελευταία ενδέχεται να πραγματώνεται με 

διαφορετικούς τρόπους.  

Επιπλέον, και σύμφωνα με τον Genette (2007) ο αφηγητής εκτός από τον 

προφανή ρόλο της αφήγησης της ιστορίας μπορεί να αναλάβει και άλλες λειτουργίες. 

Χαρακτηριστική είναι η οργανωτική λειτουργία κατά την οποία ο αφηγητής μπορεί να 

αναφερθεί στο κείμενο με τρόπο μεταγλωσσικό, για να χαρακτηρίσει τις αρθρώσεις 

και συνάφειες μεταξύ των μερών του, ό,τι δηλαδή αποτελεί την εσωτερική του 

κειμένου οργάνωση. Κατά δεύτερο, ο αφηγητής οφείλει να εδραιώσει ή να διατηρήσει 

μια επαφή ανάμεσα σε αυτόν και τον δέκτη, δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε αυτό 

που ο Jacobson (1960) χαρακτηρίζει «φατική λειτουργία». Όταν πάλι ο αφηγητής, ως 

τέτοιος, λαμβάνει υπόψη του την ιστορία που διηγείται και τη σχέση του με αυτήν, που 

μπορεί να πάρει τη μορφή απλής μαρτυρίας, όπως όταν υποδεικνύει την πηγή από όπου 

αντλεί την πληροφορία ή των αισθημάτων που του προκαλεί το τάδε επεισόδιο, έχουμε 

τη λεγόμενη μαρτυρική ή πιστοποιητική λειτουργία. Τέλος, στο βαθμό που ο αφηγητής 

με τις παρεμβάσεις του, άμεσες ή έμμεσες έναντι της ιστορίας, δικαιολογεί τη δράση 

με προσωπικά σχόλια και σκέψεις, επιτελεί ιδεολογική λειτουργία109. Έχοντας ορίσει 

                                                           
107Stanzel F, (1999), Θεωρία της αφήγησης, Μτφ. : Κυριακή Χρυσομάλλη Henrich, Θεσσαλονίκη 

University Studio Press, σελ. 36.   
108 Βλ. ό.π. Stanzel, F. (1999)….σελ 56.  
109Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη, σελ. 333.  
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την έννοια και τη λειτουργία του αφηγητή καθώς και τη διάκρισή του από τον 

συγγραφέα, μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τον Genette.  

Έτσι, οι αφηγητές είναι τριών ειδών: 

α. Εξωδιηγητικός: Αφηγείται τα γεγονότα που συνιστούν το κείμενο και 

ονομάζεται έτσι, γιατί «βγαίνει» από την ιστορία για να την αφηγηθεί, αφού αυτή έχει 

πια τελειώσει (αφηγητής α΄ βαθμού). 

β. Ενδοδιηγητικός: Είναι ο αφηγητής β΄ βαθμού, ο οποίος μπορεί να είναι ένας 

από τους ήρωες της πρώτης ιστορίας, που αναλαμβάνει να διηγηθεί γεγονότα που 

συνιστούν μετα-αφήγηση. 

γ. Μεταδιηγητικός : Βρίσκεται μέσα στη δευτερεύουσα ιστορία και αφηγείται 

μια άλλη ιστορία.  

2. Ως προς τη συμμετοχή του στην ιστορία, ο αφηγητής μπορεί να είναι: 

α. Ομοδιηγητικός: Είναι ο αφηγητής που μετέχει και ο ίδιος στην ιστορία που 

αφηγείται και η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη. Όταν ο ίδιος ο αφηγητής είναι 

πρωταγωνιστής της αφήγησής του, αποκαλείται αυτοδιηγητικός. Όταν είναι 

παρατηρητής και αυτόπτης μάρτυρας, καλείται αλλoδιηγητικός (allodiegetique). 

β. Ετεροδιηγητικός: Είναι εκείνος που δεν έχει καμία συμμετοχή στην ιστορία 

που αφηγείται (τριτοπρόσωπη αφήγηση). 

Με βάση τον συνδυασμό αυτών των δύο κριτηρίων προκύπτουν τέσσερις 

βασικοί τύποι αφηγητή: 

α. Ο εξωδιηγητικός-ετεροδιηγητικός τύπος: Αφηγητής α΄ βαθμού (δηλαδή 

ανήκει στο πρώτο επίπεδο αφήγησης) που αφηγείται σε γ΄ πρόσωπο μια ιστορία στην 

οποία δε μετέχει. 

β. Ο εξωδιηγητικός-ομοδιηγητικός τύπος: Αφηγητής α΄ βαθμού που αφηγείται 

σε πρώτο πρόσωπο τη δική του ιστορία, πχ. αυτοβιογραφικές αφηγήσεις . 

γ. Ο ενδοδιηγητικός-ετεροδιηγητικός τύπος: Αφηγητής β΄ βαθμού (όταν 

υπάρχει και δεύτερο επίπεδο αφήγησης), ο οποίος δε μετέχει στις δευτερεύουσες 

ιστορίες που αφηγείται μέσα στη ροή του έργου. 
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δ. Ο ενδοδιηγητικός-ομοδιηγητικός τύπος: Αφηγητής β΄ βαθμού που ανήκει 

στην κύρια ιστορία και αφηγείται την προσωπική του ιστορία. Όταν δηλαδή, την 

«αφήγηση μέσα στην αφήγηση» (μεταδιηγητικό επίπεδο), την αφηγείται ένα πρόσωπο 

της κύριας ιστορίας και αποτελεί την ιστορία του110. 

Αντίστοιχα ο Stanzel διακρίνει τρία αφηγηματικά σχήματα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από το διαφορετικό είδος της διαμεσολάβησης. Έτσι, ο συγγραφέας 

μπορεί να δημιουργήσει είτε έναν αφηγητή που θα αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο και δεν 

θα είναι ένας από τους ήρωες του μυθιστορήματος, είτε έναν αφηγητή που θα αφηγείται 

σε πρώτο πρόσωπο και θα είναι ένας από τους ήρωες της ιστορίας. 

Ο πρώτος μπορεί να γνωρίζει τα πάντα για τα γεγονότα που διαδραματίζονται 

σε αντίθεση με τον δεύτερο, τον πρωτοπρόσωπο αφηγητή, που ξέρει μόνο όσα του 

επιτρέπει η περιορισμένη οπτική του γωνία που προκύπτει από τη θέση του στο 

μυθοπλαστικό κόσμο. Τέλος ο Stanzel (1999)111 διακρίνει και ένα τρίτο είδος αφηγητή, 

τον ενδοσκοπητή. Αυτός είναι μια μορφή του μυθιστορήματος που όμως δεν λειτουργεί 

όπως ο αφηγητής καθώς στην περίπτωσή του τα γεγονότα παρουσιάζονται άμεσα και 

όχι με τον έμμεσο τρόπο της διαμεσολάβησης. Σε αυτή την περίπτωση ο αναγνώστης, 

μέσω του ενδοσκοπητή, παρακολουθεί άμεσα τα γεγονότα σαν να συνέβαιναν εκείνη 

τη στιγμή.  

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι τόσο για τον Stanzel όσο και για τον Genette, η έννοια 

«πρόσωπο» καθορίζεται από τις σχέσεις μεταξύ του αφηγητή και του υπόλοιπου 

μυθοπλαστικού κόσμου. Όταν ο αφηγητής είναι μέρος του τελευταίου πρόκειται για 

έναν πρωτοπρόσωπο αφηγητή, ενώ αν βρίσκεται εκτός αυτού θα είναι ένας 

τριτοπρόσωπος αφηγητής. Στην πρώτη περίπτωση είναι συχνή η χρήση της 

προσωπικής αντωνυμίας «εγώ» ενώ στην τριτοπρόσωπη αφήγηση κυριαρχεί η 

αντωνυμία «αυτός/ή». Όπως όμως υπογραμμίζει ο Stanzel (1999)112 το βασικό 

κριτήριο διαχωρισμού των δύο τύπων αφηγήσεων δεν είναι η συχνότητα της μιας ή της 

άλλης αντωνυμίας αλλά η σύμπτωση ή όχι των περιοχών, μέρος των οποίων αποτελούν 

ο αφηγητής και οι μορφές του μυθιστορήματος.  

                                                           
110Βλ. ό.π. Genette……σελ 334.  
111Stanzel F, (1999), Θεωρίατηςαφήγησης, Μτφ. : ΚυριακήΧρυσομάλλη Henrich, Θεσσαλονίκη 

University Studio Press, σελ. 37-38.  
112Βλ. ό.π. Stanzel, F (1999)…..σελ. 52.  
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Σε αντίθεση με τον αφηγητή, ο ενδοσκοπητής δεν μιλά, δεν απευθύνεται στον 

αναγνώστη, ο οποίος έχει την ψευδαίσθηση της αμεσότητας, ότι τα πάντα συμβαίνουν 

σε πραγματικό χρόνο. Η ενδοσκόπηση γίνεται φανερή στον ευθύ λόγο, εκεί όπου το 

αφηγηματικό πρόσωπο παίρνει το λόγο και εκφράζεται το ίδιο. Αυτή την υποχώρηση 

του αφηγητή και την εμφάνιση του ενδοσκοπητή ο Stanzel την ονομάζει 

«προσωποπαγίωση του αφηγητή». Αυτή η μετάβαση από τον αφηγητή στον 

ενδοσκοπητή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την αντικατάσταση των 

αφηγηματικών μερών από διαλογικά είτε με μια προσωποπαγή αναπαράσταση των 

δρώμενων,. Ήδη έχει γίνει φανερό ότι η αφήγηση προϋποθέτει τη συνύπαρξη τριών 

παραγόντων: ενός θέματος, ενός αφηγητή και ενός κοινού που έχει τη μορφή του 

αναγνώστη.  

Β. Έγκλιση ή τρόπος ή τροπικότητα (mode) 

 Όσον αφορά την έγκλιση, τη δεύτερη συνιστώσα της αφήγησης κατά τον 

Genette (2007)113, αυτή αναφέρεται στις δυνατότητες και στους διαφορετικούς 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να περιγραφούν τα γεγονότα. Ως επιλογή, ο όρος 

έγκλιση θα μπορούσε να θεωρηθεί άστοχη καθώς η λειτουργία της αφήγησης δεν είναι 

να απευθύνει μια προσταγή, να διατυπώσει μια ευχή κ.λπ., παρά να μεταφέρει τα 

γεγονότα μιας ιστορίας, συνεπώς η μοναδική της έγκλιση, με την αυστηρή έννοια του 

όρου, μπορεί να είναι μόνο η οριστική. Για αυτό και έχει αποδοθεί στα ελληνικά και 

με άλλους δύο όρους (τρόπος ή τροπικότητα) ο γαλλικός όρος mode που δηλώνει τους 

διάφορους τρόπους με τους οποίους τα δρώμενα μπορούν να γίνουν αντικείμενο 

αφηγηματικής επεξεργασίας και να εκφραστούν με λέξεις. Η έγκλιση καλύπτει και 

τους δυο κύριους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την αφηγηματική πληροφορία και τη 

μέθοδο παρουσίασής της: την απόσταση και την προοπτική ή εστίαση. Η απόσταση 

αναφέρεται στη σχέση της αφήγησης με τα γεγονότα ενώ η προοπτική στους τρόπους 

με τους οποίους προσλαμβάνεται η ιστορία.  

Απόσταση  

Κάθε αφηγηματικό κείμενο αποτελείται από το λόγο του αφηγητή και από το 

λόγο του ήρωα. Αφηγηματικοί τρόποι ονομάζονται οι τρόποι με τους οποίους 

παρουσιάζονται στο κείμενο αυτές οι δύο μορφές του λόγου. Με άλλα λόγια, οι 

                                                           
113Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη, σελ. 231-232.  
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αφηγηματικοί τρόποι είναι τα συστατικά στοιχεία που συναποτελούν μια αφήγηση. 

Π.χ., η έκθεση (καθαρή αφήγηση), ο διάλογος, η περιγραφή, το σχόλιο, ο εσωτερικός 

μονόλογος, ο ελεύθερος πλάγιος λόγος.  

Αν γίνει μία αναδρομή στο παρελθόν, παρατηρείται ότι θέμα τίθεται για πρώτη 

φορά από τον Πλάτωνα. Συγκεκριμένα, στο τρίτο βιβλίο της Πολιτείας, ο Πλάτωνας 

αντιπαραθέτει δύο αφηγηματικές εγκλίσεις στις οποίες υποδιαιρείται η «λέξις». Από 

τη μια μεριά, βρίσκεται η «απλή διήγηση», απαλλαγμένη από μιμητικά στοιχεία: ο 

ποιητής μιλά εξ ονόματός του, δίχως να επιζητά να μας κάνει να πιστέψουμε πως είναι 

κάποιος άλλος, εκτός από τον ίδιο που μιλά. Από την άλλη πλευρά, βρίσκεται η 

«μίμηση»: ο ποιητής αποπειράται να καλλιεργήσει την ψευδαίσθηση πως δεν είναι 

εκείνος που μιλά αλλά οι ίδιοι οι ήρωές του114.  

Η αφηγηματολογική θεωρία έφερε ξανά στο προσκήνιο την πλατωνική αυτή 

άποψη. Ο Βρετανός συγγραφέας Henry James (1984) εισήγαγε στη θεωρία της 

λογοτεχνίας τη διάκριση μεταξύ «λέγω» (telling) και «δείχνω» (showing), δηλαδή τους 

δύο βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να οργανώσει το υλικό του ο αφηγητής. 

Στην περίπτωση του «λέγω», ο αφηγητής κρατάει ο ίδιος το λόγο, έτσι που ν’ αφηγείται 

ό ίδιος τα γεγονότα και να μεταδίνει με πλάγιο ύφος τα λεγόμενα των ηρώων του ( 

telling ). Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση του «δείχνω», ο αφηγητής δίνει το λόγο 

στους ήρωές του, πριμοδοτεί το διάλογο, δεν αφηγείται τα γεγονότα, αλλά τα «δείχνει» 

μέσα από τα λεγόμενα των χαρακτήρων115. 

Ο Genette υιοθετεί τη διάκριση του Πλάτωνα στην Πολιτεία και μιλάει για τρεις 

τρόπους μετάδοσης του λόγου: την απλή διήγηση, τη μίμηση και το συνδυασμό τους. 

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η αφήγηση δε μπορεί ποτέ να είναι καθαρή μίμηση, αφού 

πρόκειται για ένα είδος λεκτικό, όπου και η απλή παράθεση των λόγων των ηρώων 

προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αφηγητή ο οποίος μεταφέρει τα λόγια των ηρώων116. 

Τόσο ο Genette όσο και ο Ricouer (1990) έχουν υποστηρίξει ότι η έννοια της μίμησης 

δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απομίμηση, με την έννοια της αντιγραφής ενός 

                                                           
114Πλάτων ( 2002 ). Πολιτεία (Μτφρ., Εισ. Σημ., Ερμ. Σημ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος). Αθήνα: Πόλις. 
115Μπούσια, Ε. (2010). Τα αφηγηματικά κείμενα: Δομή και Τεχνικές της Ανεπτυγμένης αφήγησης. 

(Διπλωματική εργασία).Πανεπιστήμιο Πατρών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.  
116Καψωμένος, Ε. (2003). Αφηγηματολογία. Θεωρία και μέθοδοι ανάλυσης της αφηγηματικής 

πεζογραφίας. Αθήνα: Πατάκης, σελ. 140.  
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προϋπάρχοντος μοντέλου, αλλά ως μίμηση δημιουργική. Υπάρχει μίμηση εκεί όπου 

υπάρχει πράξη ή δράση. 

Έτσι, ο Genette κάνει τη σημαντική διάκριση ανάμεσα στην αφήγηση 

γεγονότων και την αφήγηση λόγων και υποκαθιστά το ζεύγος μίμηση/διήγηση μ’ 

εκείνο του κειμένου των προσώπων και του κειμένου των αφηγητών. Με την έγκλιση 

ο Genette διακρίνει τρεις βαθμούς απόδοσης του λόγου που καλύπτουν όλη την 

κλίμακα από τη μίμηση ως τη διήγηση: 

α. Αφηγηματοποιημένος ή αφηγημένος λόγος (discours narrativisé ou raconté): 

Ο λόγος των προσώπων εδώ αφομοιώνεται από το λόγο του αφηγητή, που μετατρέπει 

το λόγο σε γεγονός, εκθέτοντας πιο συνοπτικά ή πιο αναλυτικά το περιεχόμενό του. 

Πρόκειται για το είδος που βρίσκεται κοντά στη διήγηση. Η αφήγηση γίνεται σε τρίτο 

πρόσωπο και τα λόγια των ηρώων αναφέρονται σε πλάγιο λόγο. 

β. Αναφερόμενος λόγος (discours rapporte): Ο αφηγητής προσποιείται πως 

παραχωρεί το λόγο στους χαρακτήρες. Πρόκειται δηλαδή για ένα λόγο ηρώων, ο 

οποίος αντιδιαστέλλεται σ’ εκείνον του αφηγητή. Έχουμε συνήθως χρήση εισαγωγικών 

ή παύλας, ενώ συχνά προηγούνται δύο τελείες. Πρόκειται για το είδος του λόγου που 

βρίσκεται κοντά στη μίμηση. 

γ. Μετατιθέμενος λόγος (discours transpose): Ο μετατιθέμενος λόγος τείνει 

προς τη μίμηση, χωρίς να αποβάλει τα στοιχεία της διήγησης. Ο αφηγητής 

ενσωματώνει στο λόγο του το λόγο του ήρωα, υιοθετεί την προοπτική του.  

Προέκταση του μετατιθέμενου λόγου είναι ο ελεύθερος πλάγιος λόγος 

Εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του ήρωα, όπως τα διατυπώνει ο αφηγητής. 

Βρίσκεται ανάμεσα στο λόγο του αφηγητή και στο λόγο του ήρωα. Η αφήγηση είναι 

τριτοπρόσωπη με αμφίσημο αξιολογικό προσανατολισμό του λόγου. Είναι σαν να 

ακούμε δυο φωνές. Ο λόγος του αφηγητή άλλοτε συγκλίνει προς το λόγο του ήρωα και 

άλλοτε τον υπονομεύει με την άρνηση, την ειρωνεία ή ακόμα και με την παρωδία117.  

Εστίαση ή Προοπτική  

Κάθε ιστορία παρουσιάζεται μέσα από την προοπτική κάποιου ή κάποιων 

προσώπων, η οποία και καθορίζει την αφηγηματική προοπτική του κειμένου. Η 

                                                           
117 Βλ. .ό.π. Καψωμένος, Ε. (2003)……σελ. 141-142.  
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αφηγηματική κατηγορία της εστίασης ή προοπτικής απαντά στο ερώτημα «ποιος 

βλέπει την ιστορία» και επομένως μέσα από ποιανού τα μάτια βλέπει ο αναγνώστης 

την ιστορία. Ένας αφηγητής μπορεί να αφηγείται την ιστορία σύμφωνα με τη δική του 

προοπτική (από τη δική του οπτική γωνία) ή σύμφωνα με την προοπτική ενός 

προσώπου της αφήγησης. Το πρόσωπο μέσα από το οποίο παρακολουθούμε την 

ιστορία δε συμπίπτει απαραίτητα με τον αφηγητή. Γι’ αυτό ο όρος οπτική γωνία 

θεωρήθηκε προβληματικός από τον Genette, ο οποίος πρότεινε τον όρο εστίαση: ποιος 

εστιάζει και σε τι. Ανάλογα με την εστίαση διακρίνει τρεις τύπους αφήγησης:  

α. Αφήγηση με μηδενική εστίαση ή μη εστιασμένη αφήγηση: Ο αφηγητής 

γνωρίζει, ή μάλλον λέει, περισσότερα από όσα ξέρει οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της 

ιστορίας. Πρόκειται για τον παντογνώστη αφηγητή σύμφωνα με τον ορισμό του 

Μουλλά (1984)118. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν όρια ή εμπόδια στην 

πληροφόρηση του αναγνώστη σχετικά με τα γεγονότα και τις σκέψεις των 

αφηγηματικών προσώπων. Ο αφηγητής δεν βλέπει τα πράγματα από μια συγκεκριμένη 

οπτική γωνία, άρα δεν εστιάζει σε κάτι συγκεκριμένο. Η απόλυτη γνώση ισοδυναμεί 

με έλλειψη σκοπιάς. Η αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη. Αν σχηματοποιούσαμε τους 

όρους θα είχαμε την ανισότητα Αφηγητής > Πρόσωπα. 

β. Αφήγηση με εσωτερική εστίαση:Είναι η αφήγηση στην οποία ο αφηγητής 

γνωρίζει όσα και τα πρόσωπα της ιστορίας του (Αφηγητής = Πρόσωπα). Η 

αφηγηματική σκοπιά είναι περιορισμένη και ο αφηγητής, που ταυτίζεται με ένα 

πρόσωπο της ιστορίας, ξέρει όσα του επιτρέπει η ανθρώπινη φύση του. Τα πλασματικά 

γεγονότα της αφήγησης παρουσιάζονται από την οπτική γωνία ενός μόνο προσώπου, 

που είναι μέρος του αφηγηματικού περιεχομένου, δηλαδή συμμετέχει στα συμβάντα 

της αφήγησης. Έτσι, ο αναγνώστης δε μαθαίνει όλα τα γεγονότα, αλλά μόνο όσα 

πέφτουν στην αντίληψη αυτού του προσώπου, και μάλιστα υποκειμενικά. Σ’ αυτή την 

περίπτωση η αφήγηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α) σε γ' πρόσωπο ενικού 

(τριτοπρόσωπη αφήγηση), και β) σε α' πρόσωπο ενικού (πρωτοπρόσωπη αφήγηση). 

Η εσωτερική εστίαση μπορεί να είναι: 

                                                           
118Μουλλάς, Π. (1984). «Οι μεταμορφώσεις του αφηγητή». Τετράδια εργασίας 7. Αθήνα: Κέντρο 

Ελληνικών Ερευνών. Ξανατυπωμένο στο Παλίμψηστο και Μη Κριτικά δοκίμια. Αθήνα: Στιγμή, 1991: 

129-144. 
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 Σταθερή: η αφήγηση στηρίζεται αποκλειστικά στη οπτική γωνία ενός ήρωα, 

δηλαδή το σύνολο της αφηγηματικής πληροφορίας περνά μέσα από ένα μόνο 

ήρωα. 

 Μεταβλητή: οι ήρωες που εστιάζουν εναλλάσσονται. 

 Πολλαπλή: όταν το ίδιο γεγονός παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια διαφορετικών 

προσώπων. 

Στην εσωτερική εστίαση, η αφήγηση γίνεται πιο θερμή και οικεία. Επιτυγχάνεται 

ενότητα και συνοχή στο κείμενο. Ο αναγνώστης, αποδέχεται με ευκολία την ιστορία, 

όσο απίθανη και αν φαίνεται, γιατί την αφηγείται κάποιος που έχει προσωπική 

εμπειρία. 

γ. Αφήγηση με εξωτερική εστίαση: Ο αφηγητής γνωρίζει λιγότερα από τα 

πρόσωπα της ιστορίας. Βλέπουμε τον ήρωα να δρα, αλλά ως αναγνώστες δεν έχουμε 

πρόσβαση στις σκέψεις και τα συναισθήματά του (Αφηγητής < Πρόσωπα).Η αφήγηση 

αποκτά δυναμική εξασφαλίζοντας αγωνία στον αναγνώστη. Οι χαρακτήρες μένουν 

μυστηριώδεις. 

Ο Genette (2007)119 ορίζει ως πρακτικό κριτήριο διάκρισης μεταξύ εσωτερικής 

και εξωτερικής εστίασης τη «δυνατότητα να ξαναγράψουμε ένα αφηγηματικό 

απόσπασμα θεωρούμενο (αν δεν είναι ήδη) σε πρώτο πρόσωπο, χωρίς το εγχείρημα αυτό 

να επιφέρει καμία αλλοίωση του λόγου πέρα από την αλλαγή των γραμματικών 

αντωνυμιών». Επιπλέον, διευκρινίζει ότι η εστίαση δεν παραμένει σταθερή σε ένα 

εκτενές αφηγηματικό κείμενο. Συνήθως υπάρχει ένα είδος εστίασης που κυριαρχεί, το 

οποίο σε ορισμένα σημεία παραβιάζεται. Αυτό το φαινόμενο το ονομάζει «εναλλαγές 

στην εστίαση». 

Ένα σχήμα προσέγγισης της εστίασης, το oποίο μπορεί να θεωρηθεί 

συμπληρωματικό προς αυτό του Genette, είναι το σχήμα στο οποίο υιοθετείται η 

διάκριση ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο της εστίασης (ποιος εστιάζει = 

εστιαστής και σε ποιον /τι εστιάζει = εστιαζόμενος). Εξωτερική είναι η εστίαση όταν 

το υποκείμενό της βρίσκεται εκτός της ιστορίας, και εσωτερική, όταν ο εστιαστής είναι 

κάποιο πρόσωπο της ιστορίας. Όσον αφορά το βαθμό διείσδυσης της εστίασης στον 

                                                           
119Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη, σελ. 265.  



[82] 

 

εσωτερικό κόσμο του εστιαζόμενου, η εστίαση διακρίνεται σε εξωσκοπική και 

ενδοσκοπική. 

Γ. Χρόνος  

 Το λογοτεχνικό κείμενο δεν περιορίζεται σε μια απλή παράθεση γεγονότων, 

αντίθετα, είναι προϊόν συγκεκριμένων επιλογών του συγγραφέα οι οποίες επηρεάζουν 

τον τρόπο με τον οποίο τα γεγονότα μεταφέρονται στον αναγνώστη. Έτσι η ίδια ιστορία 

μπορεί να αφηγηθεί με πολλούς, διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί για παράδειγμα, ένα 

επεισόδιο να προηγηθεί σε σχέση με ένα άλλο. Συχνά λοιπόν, ο συγγραφέας επιλέγει 

να μη διηγηθεί τα γεγονότα με τη χρονική σειρά με την οποία αυτά εκτυλίχθηκαν και, 

κατά συνέπεια, η δομή της διήγησης διαφοροποιείται από την εξέλιξη της ιστορίας120.   

Η θεωρία διακρίνεται ανάμεσα στην ιστορία και την αφήγηση. Πιο 

συγκεκριμένα, όταν διαβάζουμε ένα αφήγημα, το πρώτο πράγμα που 

αντιλαμβανόμαστε είναι η ιστορία που διηγείται, τα γεγονότα που συμβαίνουν, τα 

πρόσωπα που συμμετέχουν και η χρονική σειρά με την οποία αυτά μας 

παρουσιάζονται. Όλα αυτά αποτελούν σε ένα πρώτο επίπεδο, και πολύ απλουστευτικά, 

το αφηγηματικό κείμενο. Όμως το πραγματικό αφήγημα, έτσι όπως μας το παρουσιάζει 

ο συγγραφέας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο αφήγησης των γεγονότων, δεν είναι 

μόνο αυτό. Το πραγματικό αφήγημα δεν είναι η απλή παράθεση γεγονότων, αλλά οι 

διάλογοι, οι εναλλαγές των σκηνών, η ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας και όλα εκείνα τα 

στοιχεία που μέσα από διαφορετικούς συνδυασμούς δημιουργούν το ιδιαίτερο ύφος 

του συγγραφέα. Συνεπώς, σε ένα αφηγηματικό κείμενο διακρίνονται δύο επίπεδα, αυτό 

που διηγείται το κείμενο αφενός, και ο τρόπος με τον οποίο το διηγείται αφετέρου.  

Έτσι, λοιπόν, βασικό στοιχείο της αφήγησης είναι ο χρόνος. Με βάση το 

δεδομένο ότι η αφήγηση είναι μια πράξη επικοινωνίας, στην οποία ο πομπός είναι το 

πρόσωπο που αφηγείται (ομιλητής ή συγγραφέας) και ο δέκτης το πρόσωπο που 

δέχεται την αφήγηση (ακροατής ή αναγνώστης), μπορούμε να διακρίνουμε τους εξής 

χρόνους: το χρόνο του πομπού (δηλαδή την εποχή κατά την οποία ζει ο πομπός, και 

ειδικότερα τη χρονική στιγμή που στέλνει το μήνυμά του), το χρόνο του δέκτη (δηλαδή 

την εποχή που ζει ο δέκτης, και ιδιαίτερα τη χρονική στιγμή που δέχεται το μήνυμα) 

                                                           
120Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη, σελ. 290.  
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και το χρόνο του αφηγητή (δηλαδή τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η αφήγηση 

των γεγονότων). Οι χρόνοι αυτοί είναι εξωκειμενικοί χρόνοι σε σχέση με την αφήγηση. 

O Genette εξετάζει αναλυτικά τους εσωκειμενικούς χρόνους: το χρόνο της 

ιστορίας/χρόνο των γεγονότων (temps raconte) και το χρόνο της αφηγηματικής πράξης 

(temps racontant).Τα συμβάντα μιας ιστορίας ξετυλίγονται σ’ ένα μεγάλο ή μικρό 

χρονικό διάστημα, αλλά παρουσιάζονται από τον αφηγητή μέσα σε άλλο χρονικό 

πλαίσιο. 

Έτσι ο χρόνος της ιστορίας ή χρόνος των γεγονότων είναι το τμήμα του φυσικού 

χρόνου μέσα στο οποίο ξετυλίχτηκαν τα γεγονότα που συνιστούν την ιστορία της 

αφήγησης με κάποια φυσική σειρά, διάρκεια και αλληλουχία. 

Ο χρόνος της αφηγηματικής πράξης, ο αφηγημένος χρόνος, οριοθετείται από την 

αρχή μέχρι το τέλος της αφήγησης και δε συμπίπτει με το χρόνο της ιστορίας. 

Επομένως, ο χρόνος της ιστορίας γίνεται αντιληπτός ως χρόνος κοσμικός, ιστορικός, 

μυθικός, ψυχολογικός κλπ., ενώ ο χρόνος της αφήγησης νοείται ως χώρος, δηλαδή ο 

χώρος που καταλαμβάνει το ίδιο το κείμενο πάνω στο χαρτί. Κατά συνέπεια το κείμενο 

δεν έχει άλλη χρονικότητα απ’ αυτή που δανείζεται μετωνυμικά από το χρόνο της 

ανάγνωσης. Η σχέση αυτή των δύο χρονικοτήτων δημιουργεί τεσσάρων ειδών 

αφηγηματικές πράξεις: 

 Συγχρονική ή ταυτόχρονη αφήγηση, όταν ο χρόνος της ιστορίας και συγχρόνως της 

αφηγηματικής διαδικασίας συμπίπτουν. 

 Προγενέστερη αφήγηση, όταν η αφηγηματική πράξη είναι προγενέστερη της ιστορίας 

και τα γεγονότα θα συμβούν στο μέλλον. 

 Μεταγενέστερη αφήγηση, όταν η ιστορία προηγείται χρονικά της αφηγηματικής 

διαδικασίας (είναι η πιο συνήθης και ο χρόνος που χρησιμοποιείται είναι ο αόριστος). 

 Παρέμβλητη αφήγηση, όταν ο αφηγητής διηγείται, μαζί με τα γεγονότα που 

συντελέστηκαν, και τις σκέψεις που κάνει εκείνη τη στιγμή της αφήγησης. 

 

Ο Genette επισημαίνει, επίσης, τρεις κατηγορίες αφηγηματικής οργάνωσης του 

χρόνου121: 

                                                           
121Genette, G., 1972.Σχήματα III, Paris, Seuil, σ. 77-121. 
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1. Ακολουθία ή τάξη ή σειρά 

Η ακολουθία αφορά στη σχέση ανάμεσα στη χρονική διαδοχή των γεγονότων 

στην ιστορία (ΧΙ= χρόνος της ιστορίας) και στη σειρά με την οποία αναδιατάσσονται 

στο αφηγηματικό κείμενο (ΧΑ= χρόνος της αφήγησης). Ο Genette παρατηρεί ότι η 

πλήρης σύμπτωση ανάμεσα στη χρονική τάξη της ιστορίας και σ’ αυτή της κειμενικής 

αφήγησης συνιστά φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο. Τη χρονική ασυμφωνία ανάμεσα 

στην ιστορία και την αφήγηση την ονομάζει αφηγηματική αναχρονία (anachrony) και 

την διακρίνει σε ανάληψη (analepsis) και πρόληψη (prolepsis). 

Ανάληψη είναι η εκ των υστέρων αφήγηση γεγονότων που έλαβαν χώρα 

νωρίτερα από το σημείο της ιστορίας που βρισκόμαστε σε κάθε δεδομένη στιγμή, ή 

αλλιώς η παρεμβολή γεγονότων του παρελθόντος που διακόπτουν την κανονική 

χρονική σειρά των γεγονότων. Πρόληψη, αντίθετα, είναι κάθε αφηγηματικός ελιγμός 

που συνίσταται στην πρόωρη αφήγηση ενός μελλοντικού γεγονότος.  

Ο Genette θεωρεί ότι κάθε αναδρομή στο παρελθόν αναπληρώνει κάτι που έχει 

ξεχάσει ο συγγραφέας, ενώ την αναφορά στο μέλλον τη χαρακτηρίζει ως ένδειξη 

αφηγηματικής ανυπομονησίας. Η τεχνική των αναχρονισμών επιλύει το πρόβλημα της 

έκθεσης του παρελθόντος κατατοπίζοντας τον αναγνώστη για τα γενικά και ειδικά 

συμβάντα του παρελθόντος της ιστορίας, προκειμένου να κατανοήσει τι γίνεται στο 

αφήγημα. Οι αναχρονίες χαρακτηρίζονται από τη φορά και το εύρος τους. Η χρονική 

απόσταση ανάμεσα στο «παρόν», στο σημείο δηλαδή της ιστορίας όπου η αφήγηση 

διακόπτεται για να παραχωρήσει τη θέση της στην αναχρονία, και στο σημείο εκείνο 

του παρελθόντος όπου τοποθετείται η αναχρονία αυτή, συνιστά τη φορά της. Επιπλέον, 

η αναχρονία ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη διάρκεια, η οποία είναι το εύρος 

της. 

Η ανάληψη, με κριτήριο τα χρονικά όρια (αρχή και τέλος) της ιστορίας και της 

αφήγησης, διακρίνεται σε εξωτερική, εσωτερική και μεικτή, ενώ με κριτήριο την κύρια 

γραμμή δράσης σε ετεροδιηγητική και ομοδιηγητική. Τέλος, με κριτήριο τα κενά που 

έρχεται να γεμίσει, διακρίνεται σε συμπληρωματική και επαναληπτική, σε μερική και 

πλήρη. Η πρόληψη, αντίστοιχα, διακρίνεται σε εξωτερική και εσωτερική, σε 
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ετεροδιηγητική και ομοδιηγητική, σε συμπληρωματική και επαναληπτική122. 

Συγκεκριμένα: 

α. Εξωτερική είναι η ανάληψη που χρονικά τοποθετείται έξω από το διάστημα 

που καλύπτει η αφήγηση, δεν τέμνει δηλαδή την πρωταρχική αφήγηση. Αντίστοιχα, 

εξωτερική είναι η πρόληψη που είναι εξωτερική σε σχέση με το τελικό σημείο της 

ιστορίας. Εσωτερική είναι η ανάληψη (και η πρόληψη) που αφορά σε γεγονότα που 

εμπίπτουν χρονικά στο διάστημα που καλύπτει η αφήγηση, και κατά ένα μέρος 

εισχωρεί στην πρωταρχική αφήγηση. Μια ανάληψη μπορεί να είναι μεικτή, δηλαδή να 

ξεκινά από το αρκτικό σημείο της αφήγησης που διακόπτει, και στη συνέχεια να το 

ξεπερνά. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι πλήρης, δηλαδή να ενώνεται με την 

κύρια αφήγηση χωρίς να αφήνει κανένα κενό, ή μερική, δηλαδή να καταλήγει σε 

έλλειψη και να μην γεμίζει ολόκληρο το υπάρχον κενό της πρώτης αφήγησης. Η 

διάκριση μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών αναλήψεων είναι βασική, γιατί οι 

εξωτερικές αναλήψεις δε διατρέχουν τον κίνδυνο να αναμειχθούν με την πρωταρχική 

αφήγηση, την οποία συμπληρώνουν, διαφωτίζοντας τον αναγνώστη σε ορισμένα 

σημεία.  

β. Μια ανάληψη (ή πρόληψη) μπορεί να είναι ετεροδιηγητική, δηλαδή να 

σχετίζεται με μια γραμμή δράσης διαφορετική από αυτή στην οποία παρεμβάλλεται, 

που ωστόσο είναι μια ιστορία που σε κάποια στιγμή ή με κάποιο τρόπο συσχετίζεται 

με την κύρια γραμμή δράσης. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ο συγγραφέας 

εισάγει ένα πρόσωπο και θέλει να πληροφορήσει τον αναγνώστη για το παρελθόν του. 

Επίσης, μια ανάληψη (ή πρόληψη) μπορεί να είναι ομοδιηγητική, δηλαδή να 

αναφέρεται στην ίδια γραμμή δράσης με την πρώτη αφήγηση. 

γ. Ειδικά οι εσωτερικές ομοδιηγητικές αναχρονίες μπορεί να διακριθούν σε 

επαναληπτικές και συμπληρωματικές. Οι πρώτες αναφέρονται σε γεγονότα που 

μνημονεύονται και σε κάποιο άλλο σημείο της αφήγησης (πριν ή μετά). Οι δεύτερες 

καλούνται να συμπληρώσουν αναδρομικά ή προκαταβολικά ένα κενό στην ιστορία.  

Η πρώτη αναχρονία στην ιστορία της λογοτεχνίας είναι το σχήμα in medias res 

(στο μέσο των πραγμάτων), δηλαδή η μη κοινή αρχή ιστορίας και αφήγησης. Η 

                                                           
122Καψωμένος, Ε. (2003). Αφηγηματολογία. Θεωρία και μέθοδοι ανάλυσης της αφηγηματικής 

πεζογραφίας. Αθήνα: Πατάκης, σελ. 143.  
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αφήγηση καθυστερεί την παρουσίαση γεγονότων που προηγήθηκαν, συνήθως ως το 

σημείο του ακολουθεί την δραματική έναρξη του κειμένου123.  

Άλλες τεχνικές με τις οποίες παραβιάζεται η ομαλή, φυσική χρονική σειρά είναι: 

 Εγκιβωτισμός: Σε κάθε αφηγηματικό κείμενο υπάρχει μια κύρια αφήγηση, που 

αποτελεί την αρχική ιστορία, και μικρότερες, δευτερεύουσες αφηγήσεις μέσα στην 

κύρια αφήγηση που διακόπτουν την ομαλή ροή του χρόνου. Αυτή η «αφήγηση μέσα 

στην αφήγηση» ονομάζεται εγκιβωτισμένη αφήγηση ή εγκιβωτισμός. 

 Παρέκβαση/παρέμβλητη (εμβόλιμη) αφήγηση: Είναι η προσωρινή διακοπή της 

φυσικής ροής των γεγονότων και η αναφορά σε άλλο θέμα που δε σχετίζεται άμεσα με 

την υπόθεση του έργου. 

 Προϊδεασμός και προσήμανση: Λειτουργούν ως υπαινιγμοί που προετοιμάζουν τον 

αναγνώστη για το τι πρόκειται να ακολουθήσει και αποκτούν σημασία μέσα από την 

εξέλιξη της αφήγησης. 

 Προοικονομία: Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας διευθετεί τα γεγονότα και 

δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η εξέλιξη της πλοκής να είναι για τον 

αναγνώστη φυσική και λογική. 

Τέλος, πέρα από τα διάφορα είδη αναχρονίας, ο Genette σχολιάζει και την 

περίπτωση της αχρονίας, που απαντάται σε ορισμένα αφηγήματα, κυρίως σύγχρονα, 

και μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, αχρονία έχουμε όταν γεγονότα 

που λογικά τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία της ιστορίας, στην αφήγηση 

ομαδοποιούνται, με κριτήριο τη λεξιλογική, θεματική, γεωγραφική ή άλλη εγγύτητα, ή 

συγγένειά τους. Επίσης, όταν υπάρχουν προλήψεις μέσα στις αναλήψεις, αναλήψεις 

μέσα στις προλήψεις, άλλες παρεκβάσεις που είναι αδύνατον να χρονολογηθούν κλπ. 

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συμπεράνουμε τη χρονική σειρά 

των γεγονότων της ιστορίας. Η αχρονία, εκτός του ότι προδίδει τον τεχνητό χαρακτήρα 

κάθε αφήγησης, αναδεικνύει και την ικανότητά της να καθίσταται αυτόνομη σε σχέση 

με το χρόνο, έστω και σε κάποιες οριακές περιπτώσεις.  

Όπως επισημαίνει ο Genette124, η παραδοσιακή αφήγηση προσφεύγει 

συχνότερα σε αναλήψεις παρά σε προλήψεις, καθώς ο αφηγητής πρέπει να εμφανίζεται 

                                                           
123Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γ. (1987). Αφηγηματικές Τεχνικές στον Παπαδιαμάντη. Αθήνα: Κέδρος, σελ. 

38. 
124Genette G, (2007), Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα Πατάκη, σελ. 290.  
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ότι ανακαλύπτει την εξέλιξη της ιστορίας την ώρα που την αφηγείται, δηλαδή μαζί με 

τον αναγνώστη, ώστε να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον του τελευταίου. Εξάλλου, 

ορισμένα λογοτεχνικά είδη, όπως το ημερολογιακό και το επιστολικό μυθιστόρημα, 

αγνοούν αναγκαστικά την πρόληψη. Αντίθετα, μυθιστορήματα γραμμένα στο πρώτο 

πρόσωπο, όπου ο αφηγητής ανακαλεί ένα τμήμα της ζωής του, προσφέρονται 

περισσότερο για νύξεις σε μελλοντικά γεγονότα, καθώς ο αφηγητής γνωρίζει την 

κατάληξη των γεγονότων που αφηγείται. 

2. Διάρκεια ή ταχύτητα  

 Η δεύτερη κατηγορία αφηγηματικής οργάνωσης του χρόνου είναι η διάρκεια125, 

δηλαδή η σχέση ανάμεσα στη χρονική διάρκεια των γεγονότων στην ιστορία, και στην 

έκταση που καταλαμβάνει η αφήγησή τους μέσα στο κείμενο. Αυτή η σύγκριση 

παρουσιάζει από τη φύση της σημαντικές δυσκολίες, καθώς από τη μια πλευρά έχουμε 

χρόνο και από την άλλη κείμενο. Η μόνη έννοια του χρόνου που μπορεί να υπάρξει στη 

δεύτερη περίπτωση, είναι ο χρόνος της ανάγνωσης. Πάντως, έχουν γίνει σημαντικές 

προσπάθειες να υπολογιστεί και αυτό το μέγεθος, και μάλιστα με ακρίβεια. 

Ανεξάρτητα άλλωστε από το πρόβλημα αυτό, το βέβαιο είναι, ότι η έκταση που 

καταλαμβάνει κάθε γεγονός στο κείμενο, καθορίζει το ρυθμό, την ταχύτητα της 

αφήγησης: αλλού εξελίσσεται πιο γρήγορα από την ιστορία (επιτάχυνση), αλλού πιο 

αργά (επιβράδυνση). Πιο συγκεκριμένα, ο Genette διακρίνει τέσσερις κατηγορίες 

αφηγηματικού ρυθμού ή ταχύτητας : τη σκηνή, την έλλειψη, την περίληψη και την 

παύση. 

 Η σκηνή χαρακτηρίζεται από ισοχρονία ανάμεσα στην ιστορία και την αφήγηση 

(ΧΙ=ΧΑ). Παραδείγματα σκηνής συνιστούν ο διάλογος και ο μονόλογος. 

 Η έλλειψη συνιστά μορφή ανισοχρονίας που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη 

δυνατή επιτάχυνση: ένα τμήμα της ιστορίας, που οπωσδήποτε είχε κάποια διάρκεια 

αποσιωπάται εντελώς από την αφήγηση (ΧΑ=0<ΧΙ=ν). Η έλλειψη μπορεί να είναι 

λιγότερο ή περισσότερο εμφανής ή και υποθετική .  

 Η περίληψη ή σύνοψη αποτελεί μορφή ανισοχρονίας που και αυτή χαρακτηρίζεται 

από ρυθμούς επιτάχυνσης, λιγότερο γοργούς όμως από αυτούς της έλλειψης. 

                                                           
125Αθανασόπουλος, Ε. (2014). Οι Ιστορίες του κόσμου. Τρόποι της γραφής και της ανάγνωσης του 

οράματος. Αθήνα: Πατάκη. σελ. 34-38.  Ή Βλ. ό.π. Genett (2007)…. σελ 145-182.  
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Μπορούμε για παράδειγμα, να συνοψίσουμε μέσα σε λίγες φράσεις τη ζωή ενός 

ανθρώπου (ΧΑ<ΧΙ). 

          Αν η έλλειψη αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση της 

αφήγησης, η παύση αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη δυνατή επιβράδυνση. Στην 

έλλειψη, ένα τμήμα της ιστορίας δεν έχει αντίστοιχό του στην αφήγηση. Στην παύση 

συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: ένα τμήμα της αφήγησης, που οπωσδήποτε έχει κάποια 

διάρκεια (έστω και αναγνωστικός χρόνος), δεν έχει αντίστοιχό του στη ιστορία 

(ΧΑ=Ν>ΧΙ=0). Η αφήγηση, δηλαδή, συνεχίζεται, ενώ η ιστορία έχε ουσιαστικά 

τελειώσει. Η συνέχιση της αφήγησης μπορεί να πάρει τη μορφή παρεκβάσεων, 

σκέψεων ή, πολύ συχνά, περιγραφών. Ο Genette θεωρεί ότι η παύση (βραδύτητα) 

μπορεί να προκληθεί από την παρεμβολή της περιγραφής, όταν ο αφηγητής κρίνει ότι 

πρέπει να διακοπεί η ροή της ιστορίας. Υπάρχουν δύο τύποι περιγραφής: η περιγραφική 

παύση και η διηγητική περιγραφή. Στη πρώτη περίπτωση η περιγραφή χρησιμοποιείται 

ως παύση, ενώ στη δεύτερη, η περιγραφή εντάσσεται μέσα στη ροή της αφήγησης και 

καταγράφει ταυτόχρονα τον ψυχικό κόσμο και τις σκέψεις των δρώντων προσώπων 

και κυρίως του κεντρικού χαρακτήρα. Αναφέρεται ότι στην ταχύτητα πολλές φορές 

συμβάλλουν και τα σχόλια του αφηγητή (συλλογιστική παρέκβαση). 

      Ολοκληρώνοντας το σχήμα αυτό σχετικά με τη διάρκεια, ο Genette παραδέχεται 

την – εμφανή άλλωστε – ανισομέρεια που τη χαρακτηρίζει: Αν εξαιρέσουμε την 

περίπτωση της ανισοχρονίας, οι διακρίσεις είναι πιο λεπτές σε ότι αφορά τους ρυθμούς 

επιτάχυνσης, αφού στην ανάλυση των ρυθμών επιβράδυνσης δεν υπάρχει το αντίστοιχο 

της «περίληψης». Η παράμετρος που απουσιάζει από το σχήμα του Genette, έχει 

συμπληρωθεί από τον Αμερικανό θεωρητικό Chatman (1975) , με τον όρο επιμήκυνση, 

δηλαδή την περίπτωση όπου ο χρόνος της αφήγησης είναι μεγαλύτερος από το χρόνο 

της ιστορίας (ΧΑ>ΧΙ), χωρίς όμως η ιστορία να διακόπτεται. Για παράδειγμα, αυτό 

μπορεί να συμβεί, όταν έχουμε λεκτική εξιστόρηση σκέψεων ή άλλων νοητικών ή 

συνειδησιακών διαδικασιών, που γενικά απαιτούν περισσότερο χρόνο για να τις 

εκφράσουμε, προφορικά ή γραπτά, παρά για να τις κάνουμε.  

        Η μελέτη της διάρκειας έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόσληψη της ιστορίας, 

γιατί περιγράφει τη σχέση μεταξύ του χρόνου της ιστορίας και της διάρκειας της 

αφήγησης. Η έλλειψη και η περίληψη, ως τεχνικές, χρησιμοποιούνται για να 

υποβιβάσουν κάποια σημεία της ιστορίας, ενώ αντίθετα η παύση και η επιμήκυνση 
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υπογραμμίζουν κάποια σημεία και τα τοποθετούν στο επίκεντρο της σημασιοδοτικής 

λειτουργίας. Τα φαινόμενα της χρονικής διάρκειας έχουν διπλό ρόλο: από τη μια 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση των τελικών σημαινόμενων, και από την άλλη ασκούν 

μια αισθητική λειτουργία, καθώς με την εναλλαγή ρυθμού και ταχύτητας , η αφήγηση 

«αναπνέει», γίνεται πιο ζωντανή και δραστική, δεν ξεπέφτει στην κουραστική 

μονοτονία»126.   

3. Συχνότητα  

      Η τρίτη κατηγορία αφηγηματικής οργάνωσης, σύμφωνα πάντα με τον 

Genette, είναι η συχνότητα127. Ορίζεται από τη σχέση της εμφάνισης ενός γεγονότος 

στην ιστορία και της έκθεσής του στην αφήγηση. Συνίσταται στη διαφορά ανάμεσα 

στις φορές που ένα γεγονός συμβαίνει στην ιστορία και στις φορές που αυτό 

αναφέρεται στην αφήγηση ανάλογα με την επιδιωκόμενη έμφαση ή υποβάθμιση του 

γεγονότος. Διακρίνουμε τέσσερις βασικές περιπτώσεις: 

α. Αφήγηση μια φορά αυτού που συνέβη μια φορά (μοναδική αφήγηση). 

β. Αφήγηση ν φορές αυτού που συνέβη ν φορές (πολυμοναδική αφήγηση). Στην ουσία 

αυτός ο τύπος εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία της μοναδικής αφήγησης, καθώς 

ο ρυθμός των επαναλήψεων της αφήγησης αντιστοιχεί απόλυτα στον αριθμό των 

επαναλήψεων του γεγονότος. 

γ. Αφήγηση ν φορές αυτού που έγινε μια φορά (επαναληπτική αφήγηση). 

δ. Αφήγηση μια φορά αυτού που συνέβη ν φορές, δηλαδή συνοπτική ή περιληπτική 

αφήγηση - σχηματοποίηση (θαμιστική αφήγηση). Η σχηματοποίηση αυτή αναδεικνύει 

τα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε μια σειρά από όμοια ή ανάλογα συμβάντα, τα οποία με 

αυτό τον τρόπο προβάλλονται- λόγω της συχνής επανάληψης- ως υποδείγματα προς 

μίμηση ή προς αποφυγή128. Ο συνηθέστερος τρόπος αφήγησης είναιη πρώτη μορφή 

(μοναδική αφήγηση), ενώ η δεύτερη (πολυμοναδική αφήγηση) είναι η πιο σπάνια. Η 

επαναληπτική αφήγηση απαντάται συχνά στο επιστολικό μυθιστόρημα του 18ου 

αιώνα, καθώς και σ’ ορισμένα σύγχρονα κείμενα. 

                                                           
126Καψωμένος, Ε. (2003). Αφηγηματολογία. Θεωρία και μέθοδοι ανάλυσης της αφηγηματικής 

πεζογραφίας. Αθήνα: Πατάκης, σελ. 146.  
127 Βλ. ό.π., Genette, σ. 145-182.  
128 Βλ. ό.π. Καψωμένος……. σελ 147.  
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5.3. Τύποι μυθιστορηματικών χαρακτήρων 

 

 Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι συγγραφείς για τον σχηματισμό των 

χαρακτήρων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια και ανάλογα να 

κατηγοριοποιηθούν. Οι διαδικασίες, ωστόσο, αυτές εξαρτώνται ή αναφέρονται στους 

τρόπους και στους παράγοντες με τους οποίους οι χαρακτήρες γίνονται αληθοφανείς. 

Η αληθοφάνεια των χαρακτήρων δεν εξαρτάται τόσο από τον βαθμό γενικότερα της 

πειστικότητάς τους με τα υπόλοιπα στοιχεία της αφήγησης, αλλά και με υπαρκτούς 

ανθρώπους. Αυτή η τελευταία πλευρά της πειστικότητας είναι αποτέλεσμα της 

ισόρροπης λειτουργίας δύο βασικών παρορμήσεων, των οποίων η παρουσία είναι 

σταθερή σε όλους τους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες. Πρόκειται για τις 

παρορμήσεις της εξατομίκευσης και της τυποποίησης. Σύμφωνα με την παρόρμηση της 

εξατομίκευσης, κάθε χαρακτήρας έχει την τάση να αναδεικνύει τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του, και με τον τρόπο αυτό να ξεχωρίζει από το κοινωνικό περιβάλλον. 

Στο άλλο άκρο βρίσκεται η παρόρμηση της τυποποίησης, σύμφωνα με την οποία ο 

χαρακτήρας τείνει προς την απάλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, και με τον 

τρόπο αυτόν εξομοιώνεται με το κοινωνικό περιβάλλον, φτάνοντας στο σημείο να 

αντιπροσωπεύει κοινωνικούς τύπους, καταλήγοντας στον λεγόμενο τυπικό χαρακτήρα, 

που είναι τόσο λίγο εξατομικευμένος, ώστε να παρουσιάζει μόνο ιδιότητες μιας ομάδας 

στην οποία ανήκει129.  

 Ο μυθιστοριογράφος που βρίσκεται στη διαδικασία της κατασκευής των 

χαρακτήρων του συχνά συνειδητοποιεί πως, όσο και αν προσπαθεί να τους κάνει 

εξατομικευμένους και ρεαλιστικούς, στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά 

να δημιουργεί παραλλαγές λιγότερο ή περισσότερο εξατομικευμένες ενός αποθέματος 

τύπων που κληροδοτήθηκαν από λογοτεχνικά είδη που προϋπήρξαν. Στη διάκριση των 

χαρακτήρων σε τύπους είναι συνηθισμένος ο αναγνώστης ήδη από την παιδική του 

ηλικία, με την ενασχόλησή του με παραμύθια, ακούγοντας ή διαβάζοντάς τα. Σε αυτά, 

αυτό που πάντα προκαλούσε το ενδιαφέρον ήταν μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πολύ 

απλούς τύπους χαρακτήρων: τους καλούς και τους κακούς. Η διάκριση, επομένως, 

ανάμεσα σε καλούς και κακούς χαρακτήρες αποτελεί μια πρώτη – ή πρώιμη – 

αναγνωστική συνήθεια. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένας οδηγός διάκρισης των 

                                                           
129Αθανασόπουλος, Ε. (2014). Οι Ιστορίες του κόσμου. Τρόποι της γραφής και της ανάγνωσης του 

οράματος. Αθήνα: Πατάκη. σελ. 39-40. 
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τύπων των μυθιστορηματικών χαρακτήρων με δύο τρόπους: (1) ως προς τη λειτουργία 

τους μέσα στην ιστορία και (2) ως προς τον τρόπο διαγραφής τους130.  

5.3.1. Επινοώντας τον χώρο σε ένα μυθιστόρημα/διήγημα – Στοιχεία σκηνικού 

 

 Οτιδήποτε συμβαίνει κάπου και κάποτε. Ο χώρος (αλλά και ο χρόνος) 

αποτελούν τις δύο συντεταγμένες του υπαρκτού: δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούμε 

κάτι ως υπαρκτό έξω από το χώρο και τον χρόνο. Για να δεχτούμε πως κάτι συμβαίνει 

πραγματικά, πρέπει αυτό να συμβαίνει μέσα σε χώρο και χρόνο (που αναλύθηκε 

εκτενώς παραπάνω), αλλιώς το αντιλαμβανόμαστε σαν κάτι αφηρημένο ή υποθετικό. 

Το αφηγηματικό στοιχείο που αναφέρεται σε έναν τέτοιο προσδιορισμό δράσης 

ονομάζεται μυθιστορηματικό σκηνικό. Το σκηνικό ενός αφηγηματικού έργου 

αποτελείται από το γενικό φυσικό χωροχρονικό πλαίσιο, τον ιστορικό χρόνο και τις 

κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες διαδραματίζεται η ιστορία131.  

 Πιο συγκεκριμένα, το σκηνικό ενός μυθιστορήματος διακρίνεται σε γενικό και 

επιμέρους. Το επιμέρους σκηνικό αποτελεί η συγκεκριμένη ή ειδική χωροχρονική θέση 

στην οποία λαμβάνει χώρα ένα από τα επεισόδια της ιστορίας του 

μυθιστορήματος/διηγήματος, ενώ το γενικό σκηνικό αποτελεί το ευρύτερο 

χωροχρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η συνολική ιστορία. Τα 

μυθιστορηματικά σκηνικά διακρίνονται σε τύπους ανάλογα με τον βαθμό της 

ακρίβειας με την οποία αποδίδονται, με τον χαρακτήρα που παίρνει το περιεχόμενό 

τους, με τη συμμετοχή τους στη δράση και με τη λειτουργία που επιτελούν ως προς τη 

διερεύνηση του νοήματος που συγκροτείται από το μυθιστόρημα/διήγημα.  

5.3.2. Μέθοδοι ανάλυσης αφηγηματικών κειμένων 

 

   Στα πλαίσια των δύο ξεχωριστών κατευθύνσεων της αφηγηματολογίας που 

περιγράφηκαν, αναπτύχθηκαν δύο χωριστές θεωρητικές και μεθοδολογικές προτάσεις 

για την ανάλυση των αφηγηματικών κειμένων. Από τη μία, η ανάλυση των 

αφηγηματικών περιεχομένων (της αφηγημένης ιστορίας) και από την άλλη, της 

αφηγηματικής γραφής (της πράξης του αφηγείσθαι). Ωστόσο, η διάκριση αυτή και η 

εκπροσώπησή της από δύο ξεχωριστές ομάδες αφηγηματολόγων, αυτών που 

                                                           
130 Βλ. ό.π. Αθανασόπουλος, Ε. (2014)….. σελ 41.  
131Βλ. ό.π. Αθανασόπουλος, Ε. (2014)….. σελ. 60.  
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ασχολούνται με το σημασιακό επίπεδο του αφηγήματος (Greimas, Todorov, Bremond), 

και αυτών που ασχολούνται με τις συμβάσεις και τις τεχνικές του αφηγηματικού λόγου 

( με κύριο εκπρόσωπο τον Genette ), δε σημαίνει ότι πρόκειται για δύο ασύμβατα πεδία. 

Όπως υποστηρίζει ο Καψωμένος (2003)132«...οι τρόποι και οι τεχνικές του αφηγείσθαι 

δεν είναι ασφαλώς ο κατεξοχήν τόπος που παράγεται η σημασία..... όμως, θα ήταν 

παρεξήγηση και τραγική οπισθοδρόμηση σε προσημειωτικές απόψεις, να θεωρήσουμε ότι 

οι αφηγηματικοί τρόποι είναι σημασιακά ουδέτεροι και αποτελούν απλά διακοσμητικά 

τεχνήματα που επιτίθενται στα αφηγηματικά περιεχόμενα ..».  

 Με δεδομένο ότι οι αφηγηματικές τεχνικές, οι μορφικές επινοήσεις, έχουν και 

δομιστικό ρόλο, άρα λειτουργούν σε σημασιολογικό επίπεδο, τα δύο επίπεδα ανάλυσης 

συνδέονται άμεσα. Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη ανάλυσης των κειμένων δεν υπάρχει 

μια μέθοδος που να συσχετίζει τα δύο αυτά επίπεδα και να μελετά τη σημασιοδοτική 

λειτουργία που έχει η συνύπαρξή τους. Υποστηρίζεται, από σύγχρονους 

αφηγηματολόγους, η άποψη ότι οι αφηγηματικές τεχνικές έχουν σημαντική 

σημασιοδοτική λειτουργία στα κείμενα που δεν παρουσιάζουν αναγνωρίσιμες 

αφηγηματικές δομές. Σ’ αυτή την περίπτωση η προσέγγισή τους αποτελεί απαραίτητη 

προτεραιότητα για την αναγνώριση των αφηγηματικών δομών και την ανάλυσή τους. 

Στις άλλες περιπτώσεις, οι δύο αναλύσεις πρέπει να γίνονται παράλληλα, ώστε οι 

σημασιοδοτήσεις που προκύπτουν να συνεκτιμώνται στην ερμηνεία του κειμένου. Ως 

προς την τεχνική της ανάλυσης προτείνεται ως προσφορότερη η εξής σειρά ανάλυσης 

των κατηγοριών: 

1. Φωνή του αφηγητή (τυπολογία, λειτουργίες) 

2. Τροπικότητα (διάκριση ανάμεσα στην αφήγηση γεγονότων και την αφήγηση λόγων, 

εστίαση). 

3. Χρόνος (συνάρτηση ανάμεσα στο χρόνο της ιστορίας και το χρόνο της αφήγησης , 

συνυπολογισμός της απόστασης του αφηγητή από τα γεγονότα που αφηγείται κ.ά.)133.  

 

 

                                                           
132 Βλ. ό.π. Καψωμένος (2003)… σελ. 173.  
133 Βλ. ό.π. Καψωμένος (2003)….. σελ. 175-176.  
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Κεφά λάιο 6 

Λογοτεχνική κριτική 
 

6.1. Κριτική της λογοτεχνίας – Χαρακτηριστικά και ιστορική 

αναδρομή 
 

 Ως λογοτεχνική κριτική ορίζεται η περιγραφή των χαρακτηριστικών και η 

αποτίμηση της αξίας των λογοτεχνικών έργων. Από τη σημερινή οπτική γωνία 

επιβάλλεται μια στοιχειώδης διάκριση ανάμεσα στους δύο τρόπους θεωρητικής 

προσέγγισης της λογοτεχνίας: α) στη στενότερη και κύρια σημασία του όρου 

«λογοτεχνική κριτική» είναι η παρουσίαση και ο σχολιασμός ενός λογοτεχνικού έργου 

 και του συγγραφέα του· β) στην ευρύτερη, καταχρηστική, σημασία του, ο όρος 

συμπεριλαμβάνει κάθε μορφή θεωρητικής γνώσης του αντικειμένου «λογοτεχνία». Ο 

διχασμός αυτός ορίζεται από την ιστορική γένεση του πεδίου «λογοτεχνική κριτική» 

στις πρωτεύουσες ευρωπαϊκές χώρες  και, κατ' αντανάκλαση, στην Ελλάδα: στην 

Αγγλία και στις αγγλόφωνες χώρες η ευρύτερη σημασία εκφράζεται από τον όρο 

«criticism», που οδηγεί στη μεγαλύτερη (μετά)θεωρητική σύγχυση, επειδή 

συμπεριλαμβάνει όλες τις παραπάνω μορφές θεωρητικής ενασχόλησης με τη 

λογοτεχνία και ελάχιστα πιο συγκεκριμένη είναι η περίφραση «literary criticism»· 

αποτρόπαιο δείγμα αυτής της σύγχυσης είναι το επιβλητικό και χρησιμότατο κατά τ' 

άλλα έργο του R. Wellek134.  

 Στη Γερμανία ο όρος «Literaturkritik» κυριολεκτεί στην πρώτη και κύρια 

σημασία, ενώ για τους επιστημονικούς τρόπους θεώρησης, μελέτης και έρευνας της 

λογοτεχνίας είναι εν χρήσει διαφορετικοί όροι (Literaturwissenschaft, Literaturtheorie 

κ.ά.) απόρροια και συναρτήσει της πρώιμης ανάπτυξης και «ακαδημαϊκοποίησης» των 

γραμματολογικών και των άλλων ιστορικο-κοινωνικών επιστημών στη χώρα αυτή από 

τις αρχές του 19ου αιώνα. Στη Γαλλία, που κατέχει μιαν ενδιάμεση θέση, 

χρησιμοποιείται η περίφραση «critique litteraire» με την ίδια γενικότητα και ασάφεια 

του αγγλικού όρου. Και στη Γαλλία όμως  περισσότερο  και στην Αγγλία  λιγότερο  

παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, υπό την επίδραση του γερμανικού 

                                                           
134Α History of Modern Criticism (Ιστορία της Νεότερης Κριτικής), (1955-1986).  6 τ.  
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υποδείγματος, η τάση για τη διάκριση ανάμεσα στις δύο θεωρητικές δραστηριότητες 

με αντικείμενο τη λογοτεχνία και τον περιορισμό του όρου «λογοτεχνική κριτική» στην 

πρώτη, στενότερη και κύρια, σημασία του.  

Ο ρόλος της «κριτικής» ήταν ακριβώς αυτός που δηλώνει η αρχική σημασία 

του ρήματος «κρίνω»: η διά-κριση, το ξεχώρισμα ανάμεσα στα διάφορα λογοτεχνικά 

έργα, η «αισθητική» αξιολόγησή τους επί τη βάσει ορισμένων, μορφικών κυρίως, 

χαρακτηριστικών, ο υποκειμενικός σχολιασμός και η επιλογή των «καλών» για χάρη 

του τότε ανερχόμενου και μετέπειτα κυρίαρχου «ανώτερου» (αστικού) πολιτιστικού, 

αναγνωστικού και αγοραστικού κοινού με ταυτόχρονο αποκλεισμό του «κατώτερου» 

κοινού. Στην πραγματικότητα, στο επίκεντρο αυτής της «κριτικής» δεν βρισκόταν το 

αισθητικό αντικείμενο, το λογοτεχνικό έργο, αλλά ο κριτικός του και επομένως η 

«κριτική» αυτή δεν αποτελούσε καμιάν ανάλυση ή ερμηνεία του έργου αλλά μια 

πολιτιστική  και «εμπορική»  διαμεσολάβηση ανάμεσα σ' αυτό και στο αναγνωστικό 

και αγοραστικό κοινό του. Δικαιολογημένα η «κριτική» αυτή ονομάστηκε 

«ιμπρεσιονιστική», «εφαρμοσμένη» ή «πρακτική κριτική» 

(impressionistic/applied/practical criticism)135. 

6.1.2. Η γένεση της λογοτεχνικής κριτικής στην Ελλάδα 

 

 Τη νεοελληνική κριτική ως αυτόνομο και οριοθετημένο είδος λόγου, θα την 

αναζητήσουμε στα μέσα του 19ου αιώνα στα Επτάνησα, κυρίως στο έργο των επιγόνων 

του Σολωμού, στο έργο, δηλαδή, που είτε μαθήτευσαν κοντά του είτε υπήρξαν 

θαυμαστές του (Στάης, Πολυλάς, Καλοσγούρος)136. Ωστόσο κριτικός λόγος, και 

μάλιστα αυτός που αφορά τη λογοτεχνική κριτική, αρθρώνεται ουσιαστικά για πρώτη 

φορά από το Διονύσιο Σολωμό. «Πρώτος κριτικός, ο Σολωμός» γράφει ο Κ.Θ. 

Δημαράς, «πρώτος και στον καιρό και στην τάξη. Έργο κριτικό συστηματικό δεν άφησε, 

μα η κριτική σχολή της Επτανήσου ολόκληρη από κείνον ξεκινάει»137. Ο Σολωμός, 

βέβαια, δεν άφησε «έργο κριτικό συστηματικό», οι πυρήνες όμως της ποιητικής του 

θεωρίας είναι διερευνήσιμοι τόσο στο έργο του, ποιητικό και πεζό, όπου 

αποκαλύπτονται οι γλωσσικές επιλογές του ποιητή, ενώ ταυτόχρονα η αναφορά 

                                                           
135 Βελουδής, Γ. (2000). Πόσο κριτική είναι η «λογοτεχνική κριτική»;. Άρθρο στη διαδικτυακή έκδοση 

του βήματος: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=120241 (Ανακτήθηκε στις 16/08/2018).  
136 Μουλλάς, Π. (2001). Η Δέκατη Μούσα. Μελέτες για την Κριτική. Αθήνα: Σοκόλη. σελ. 111-112.  
137 Δημαράς, Κ.Θ. (1939). Δημοτικισμός και κριτική. Δοκίμιο συνθέσεως. Αθήνα. σελ. 34.  

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=120241
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ονομάτων, όπως του Bayron, του Πετράρχη, του Δάντη, του Φόσκολο, κλπ., φανερώνει 

τη σημασία των αξιολογικών κρίσεων όσο και στα αυτοσχόλια, τις σημειώσεις και τους 

στοχασμούς που γράφει ο ίδιος για τα ποιήματά του. Αυτά τα τελευταία έχουν ιδιαίτερη 

σημασία, γιατί αποκαλύπτουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τον προβληματισμό του ποιητή 

για ζητήματα που αφορούν την ποιητική δημιουργία138.   

 Όσον αφορά τα ίχνη της νεοελληνικής κριτικής στη μεταπολεμική Ελλάδα και 

για να επιχειρήσουμε να τα διερευνήσουμε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην 

αναζήτησή μας και τη δεκαετία του ’40. Ο σαφής προσδιορισμός των χρονικών ορίων 

που προσδιορίζουν μια περίοδο της λογοτεχνικής ιστορίας δεν είναι πάντα εύκολος. 

Υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν στη μια ή την 

άλλη γενιά ή σχολή. Υπάρχουν λογοτέχνες και κριτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να 

θεωρηθούν εκπρόσωποι της μιας ή της άλλης τάσης και οι οποίοι επηρεάζουν, ωστόσο, 

με το έργο τους την εξέλιξη όχι μόνο της λογοτεχνίας, αλλά και της λογοτεχνικής 

κριτικής. Τέτοια είναι η περίπτωση του Κ. Θ. Δημαρά: τα φανερώματα της κριτικής 

του σκέψης θα τα αναζητήσουμε στο μεσοπόλεμο. Η πιο δυναμική φάση όμως της 

εξέλιξης του τοποθετείται μετά το 1940. Η σύνδεση της ιστορίας με την κριτική και 

της κριτικής με την ιστορία δίνει μια νέα προοπτική στη νεοελληνική λογοτεχνική 

κριτική. Η υποκειμενική αξιολόγηση των λογοτεχνικών έργων, χωρίς να καταργείται – 

κάτι τέτοιο θα ήταν άλλωστε αδύνατο – περιορίζεται, ωστόσο, από μια περισσότερο 

αντικειμενική θεώρηση της λογοτεχνίας, την οποία επιβάλλει ο συσχετισμός του 

λογοτεχνικού έργου με τα ιστορικά του συμφραζόμενα139. Αυτό που καταρχάς θα 

μπορούσε να ειπωθεί είναι ότι οι μεταπολεμικοί κριτικοί συνεχίζουν, ως ένα βαθμό, τις 

αναζητήσεις και τις μεθοδεύσεις των προκατόχων τους, ενώ από την άλλη 

περιορίζονται από τις ιδεολογικές δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι ειδικές συνθήκες της 

εποχής τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η κριτική πράξη, βέβαια, δεν μπορεί να 

αποσυνδεθεί από την ιδεολογία. Στην περίπτωση όμως των μεταπολεμικών κριτικών η 

ιδεολογική φόρτιση είναι κύριο χαρακτηριστικό του κριτικού λόγου.  

 Όπως φαίνεται, η επαφή με τη σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας ανανεώνει 

ριζικά όχι μόνο την ελληνική λογοτεχνική κριτική, αλλά συνολικά τη μελέτη της 

λογοτεχνίας, τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στο σχολείο. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός 

                                                           
138 Βλ. ό.π. Μουλλάς (2001)….. σελ. 36-44.  
139 Βλ ό. π. Πεσκετζή, Μ. (2003) …. Σελ. 104.  
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ότι η εξέλιξη των νέων θεωρητικών τάσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη 

και την Αμερική στο διάστημα περίπου ενός αιώνα, συντελείται στην Ελλάδα στη 

διάρκεια τριών δεκαετιών. Ωστόσο, παρόλο που τα ξένα πρότυπα φαίνεται ότι ασκούν 

σημαντική επιρροή στις θεωρητικές και κριτικές μελέτες, οι Έλληνες μελετητές 

αντιμετωπίζουν κριτικά τα νέα θεωρητικά σχήματα, διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους, 

όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο, και προβληματίζονται ως προς τον τρόπο εφαρμογής 

των νέων μεθόδων ανάλυσης και ερμηνείας του λογοτεχνικού κειμένου. Το ενδιαφέρον 

στην προκείμενη περίπτωση είναι ότι, πέρα από τις αναλύσεις και τις ερμηνείες των 

κειμένων, διαμορφώνεται παράλληλα μια τάση κριτικού αυτοπροσδιορισμού της 

κριτικής, με άλλα λόγια μια «κριτική της κριτικής»140.  

 

6.2. Ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων – Τρόποι και ιδιαιτερότητες 
  

Η κατανόηση – ανάλυση – ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων, σύμφωνα με 

τους μεθοδολογικούς, υφολογικούς, ιστορικο-γραμματολογικούς όρους θέτει το 

λογοτεχνικό γένος, το κειμενικό είδος και η παράδοση στην οποία ανήκουν. Αυτό το 

τρίπτυχο δεξιοτήτων αναπτύσσεται βαθμιδωτά σε τρία επίπεδα: 

α) στο επίπεδο της πραγματολογικής κατανόησης-εξομάλυνσης των κειμένων· 

β) στο επίπεδο της κειμενικής δομής «επιφανείας»: οι ερευνητές να είναι σε 

θέση να αξιοποιούν τη δομή του κειμένου, για να εντοπίζουν εκεί την οργάνωση των 

στοιχείων και να διερευνούν τους τρόπους με τους οποίους τα λογοτεχνικά κείμενα 

αναπαριστούν τον κόσμο και εισάγουν τομές στην υπάρχουσα πραγματικότητα· 

γ) στο επίπεδο της «βαθιάς δομής» των κειμένων: οι ερευνητές να ασκούνται 

στην κατανόηση και ερμηνεία των υπόρρητων πληροφοριών που μεταδίδει ένα 

λογοτεχνικό κείμενο και να είναι σε θέση να ενεργοποιούν τις γενικότερες ιστορικές, 

επιστημονικές ή άλλες γνώσεις τους, καθώς και να ανατρέχουν σε άλλες πηγές, έξω 

από το κείμενο, προκειμένου να φωτίσουν τις άδηλες όψεις και πτυχές του κειμενικού 

«νοήματος». 

                                                           
140 Βλ. ό. π. Πεσκετζή, Μ. (2003) ….. σελ. 113-115.  
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Η κατανόηση – ανάλυση – ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων ως σύνθετη 

δεξιότητα μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για την κριτική επίγνωση από ερευνητές της 

λογοτεχνίας του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα κειμενικά είδη αλλά και οι 

γλωσσοϋφολογικές επιλογές του συγγραφέα εκφράζουν συγκεκριμένες κοινωνικο-

πολιτισμικές συνθήκες και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα ιδεολογικά αιτήματα, 

πράγμα που τις καθιστά όχι απλώς [αυτοαναφορικές] «συγγραφικές πρακτικές» αλλά 

βαθύτερα πολιτικές πράξεις. 

Η αποτίμηση-αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου, πραγματοποιείται με 

γνώμονα: 

α) την αισθητική του αξία: αναγνώριση της ποιότητας του λόγου, των 

υφολογικών και τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών που καθιστούν το συγκεκριμένο 

έργο ένα «έργο τέχνης»· 

β) την ανθρωπογνωστική του αξία: αναγνώριση των στοιχείων εκείνων –

στάσεων, αντιλήψεων, αξιών– που καθιστούν το συγκεκριμένο έργο «μορφωτικό 

αγαθό»·  

γ) το ειδικό του βάρος μέσα στο γραμματειακό είδος και στη λογοτεχνική 

παράδοση που εντάσσεται, όπως επίσης, ει δυνατόν, στο σύνολο του έργου του 

συγκεκριμένου δημιουργού141.  

Κεφά λάιο 7 

Ιστορικά, λογοτεχνικά και πολιτισμικά στοιχεία της Φλώρινας 
 

7.1. Ιστορικό πλαίσιο της Ελλάδας (1957-2012) 
 

 Το κύριο σώμα της παρούσας εργασίας με την βιβλιογραφική έρευνα στα 

περιοδικά «Αριστοτέλης» και «Εταιρία» αφορά τη χρονική περίοδο από την αρχή 

δημιουργίας και δημοσιεύσεων του ενός περιοδικού, δηλαδή την περίοδο από το 1957 

και έπειτα. Οι συνθήκες του ιστορικού πλαισίου που θα μελετηθούν θα εκταθούν μέχρι 

και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, (περίπου μέχρι το 2012), περίοδο κατά την 

                                                           
141ΔΕΠΠΣ –ΑΠΣ Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο, ΟΕΔΒ. σελ. 75.  
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οποία σταματάει η λειτουργία του περιοδικού «Αριστοτέλης» (2012), αλλά και 

νωρίτερα της «Εταιρίας» (2003). Συνεπώς, η ερευνητική και βιβλιογραφική, ιστορικά, 

συγκέντρωση της εργασίας θα σχετίζεται με την περίοδο της μεταπολεμικής έως της 

σύγχρονης και νεότερης Ελλάδας. Οι τομείς που θα προκύψουν από την ιστορική 

χρονικά ανασκόπηση, εκτός από τη πολιτική κατάσταση της χώρας, θα 

συμπεριλαμβάνουν και την οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική κατάσταση που 

βρισκόταν εκείνη την εποχή. Φυσικά, δεν θα παραληφθεί, αλλά θα τονιστεί ιδιαίτερα 

και η τοπική ιστορική, κοινωνική, οικονομική και γενικότερα πνευματική «κίνηση» 

της Φλώρινας, περιοχή όπου έδρευαν και αναπτύχθηκαν τα δύο υπό μελέτη περιοδικά 

της έρευνας.  

7.1.1. Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση της περιόδου 

 

 Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η κατοχή είχαν δραματικές επιπτώσεις για την 

ελληνική οικονομία. Μετά το τέλος του πολέμου, στην Ελλάδα ακολουθεί μια φάση 

έντονων εσωτερικών συγκρούσεων με αποκορύφωμα τον εμφύλιο διχασμό του 1947-

1949. Οι κοινωνικο-πολιτικές αναταραχές της εποχής έχουν άμεσες επιπτώσεις στην 

ελληνική οικονομία. Η παραγωγή συρρικνώθηκε στο μισό της προπολεμικής περιόδου, 

οι εξωτερικές συναλλαγές κατέρρευσαν, οι νομισματικές σχέσεις απορυθμίστηκαν 

πλήρως, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ωθήθηκε σε εσωτερική μετανάστευση για 

λόγους επιβίωσης142. Μόνο μετά το τέλους της περιόδου αυτής αρχίζει η σταδιακή 

ανάκαμψη της οικονομίας και η αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης. Οι πολιτικές 

και κοινωνικές επιλογές είναι καθοριστικές για την μετέπειτα εξέλιξη της ελληνικής 

οικονομίας. Παράλληλα αναθεωρείται και η συζήτηση για την εκβιομηχάνιση της 

χώρας, η οποία είχε τεθεί στην εμφύλια διαμάχη.  

 Η πρώτη μεταπολεμική περίοδος της ελληνικής οικονομίας, 1945-1951, μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως η φάση της καπιταλιστικής σταθεροποίησης, η φάση δηλαδή 

σταθεροποίησης όχι απλώς του κοινωνικού καθεστώτος, μέσα από την έκβαση του 

εμφυλίου πολέμου, αλλά και των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Στο εσωτερικό της 

φάσης «σταθεροποίησης» μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής επιμέρους περιόδους: 

α) Την περίοδο της «ανασυγκρότησης», 1945-1950, στην οποία κυριαρχούν η 

ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων από τον Πόλεμο παραγωγικών εγκαταστάσεων 

                                                           
142 Γ. Σταθάκης (2004). Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ. Αθήνα., σελ. 15.  
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και των υποδομών, και οι πληθυσμιακές μετακινήσεις και ανακατατάξεις. Σε ένα 

βαθμό η «ανασυγκρότηση» χρηματοδοτείται από τα κεφάλαια που εισάγονται από το 

εξωτερικό με τη μορφή της «αμερικανικής βοήθειας». Λόγω των συνθηκών του 

εμφυλίου πολέμου, η ελληνική «ανασυγκρότηση» καθυστέρησε σχετικά, σε σύγκριση 

με τις αντίστοιχες διαδικασίες στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που πλήγησαν από τον 

Πόλεμο. Η ελληνική βιομηχανική παραγωγή φθάνει μόλις το 1950 στο επίπεδο της 

παραγωγής του 1939, ενώ αντίστοιχα το 1949, η βιομηχανική παραγωγή της Γαλλίας 

και της Βρετανίας φθάνει ήδη στο 123% της παραγωγής του 1939 και της Ιταλίας 

αντίστοιχα στο 104%.  

β) Την περίοδο της «ανασυγκρότησης» διαδέχεται μια περίοδος οικονομικής κρίσης, 

1951-52, που χαρακτηρίζεται από την ύφεση της βιομηχανικής παραγωγής, και 

παράλληλα από την κρίση του ισοζυγίου πληρωμών, λόγω της δραστικής μείωσης κατά 

την περίοδο αυτή των εισροών κεφαλαίου, τόσο στη μορφή της «αμερικάνικης 

βοήθειας» όσο και στη μορφή των πολεμικών επανορθώσεων.  

 Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της οικονομικής αυτής περιόδου 

αποτελούν τόσο η ιδιωτική οικονομία, όσο και η συγκέντρωση οικονομικής και 

πολιτικής δύναμης σε έναν περιορισμένο κύκλο κοινωνικών ομάδων και ξένων 

συμφερόντων. Το μοντέλο της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς προσδιορίζει την 

μορφή οικονομικής οργάνωσης και το κράτος αναλαμβάνει να στηρίξει την 

αποτελεσματικότητα του αναπτυξιακού μοντέλου που κάθε φορά επιλέγεται143. Η 

κρίση της περιόδου 1951-52 λειτουργεί ως αφετηρία για την υιοθέτηση από το 

ελληνικό κράτος μιας νέας οικονομικής στρατηγικής που στοχεύει στην 

ουσιαστικότερη ενσωμάτωση του ελληνικού καπιταλισμού στην παγκόσμια αγορά. 

 Ήδη από το 1953 η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο ταχύρρυθμης 

μεγέθυνσης στο πλαίσιο της οποίας αποφασιστικό ρόλο εξακολουθεί να παίζει ο 

κρατικός οικονομικός παρεμβατισμός (έργα υποδομής, κρατικές επενδύσεις σε 

βιομηχανίες «εθνικής σημασίας» – ηλεκτρισμός, ζάχαρη, λιπάσματα). Μπορεί 

σχηματικά να περιγραφεί ως «περίοδος ανάπτυξης υπό την αιγίδα του κράτους», 1953-

61.Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 εμφανίζονται όμως έντονα κρισιακά φαινόμενα: 

επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου μετά το 1955, πενιχρά αποτελέσματα σε σχέση 

                                                           
143 Βαΐτσος, Κ. – Γιαννίτσης, Τ. (1987). Τεχνολογικός μετασχηματισμός και οικονομική ανάπτυξη. Αθήνα, 

σ. 15-43.  
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με την εισροή ξένου κεφαλαίου και τέλος ραγδαία μείωση των ρυθμών μεγέθυνσης του 

ΑΕΠ το 1961-62. Η κρίση αυτή αποτέλεσε αφετηρία για τον αναπροσανατολισμό της 

οικονομικής στρατηγικής του ελληνικού κράτους, ο οποίος βασίζεται σε δύο άξονες: 

1) Την «έξοδο στη διεθνή αγορά», σε αντιστοιχία με την ήδη εξελισσόμενη διαδικασία 

οικονομικής ολοκλήρωσης της Δυτικής Ευρώπης, που αποκρυσταλλώνεται στη 

Σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1962. 

2) Τη «στροφή στην ιδιωτική πρωτοβουλία», που υλοποιείται με την αύξηση της 

δανειακής χρηματοδότησης προς τη βιομηχανία και τη συστηματοποίηση και ενίσχυση 

της νομοθεσίας των κινήτρων, φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων προς το ιδιωτικό 

κεφάλαιο144.   

 Από το 1963 ο ελληνικός καπιταλισμός εισέρχεται σε μια φάση αναπτυξιακού 

άλματος: Στη δεκαετία που ακολουθεί συντελούνται σημαντικοί διαρθρωτικοί 

μετασχηματισμοί τόσο στο εσωτερικό της ελληνικής οικονομίας ως σύνολο, όσο και 

στο εσωτερικό της βιομηχανίας και του ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα της 

οικονομίας. Κατά την περίοδο 1963-1973 οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας (μέγιστη τιμή 10,3%, ελάχιστη 5,3%,) υπερτερούν έναντι των αντίστοιχων 

ρυθμών των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ.  

Λόγω της επιβολής της στρατιωτικής δικτατορίας στη χώρα, το 1967, τα δύο 

πρώτα χρόνια ο μέσος ετήσιος ρυθμός της ανάπτυξης οικονομίας κυμαίνεται στο 5,7%. 

Οι κυβερνήσεις της δικτατορίας αδυνατούν να κινητοποιήσουν το παραγωγικό 

δυναμικό της χώρας με άξονα το δημοκρατικό προγραμματισμό και τις παραγωγικές 

επενδύσεις στην βιομηχανία, τη γεωργία και την παιδεία145. Επιπλέον, το 1967 παγώνει 

και η πορεία της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. λόγω της επιβολής της δικτατορίας. Το 

δικτατορικό καθεστώς επιχειρεί να δώσει ώθηση στους λιγότερο παραγωγικούς 

κλάδους της οικονομίας. Διευρύνονται τα κίνητρα για επενδύσεις σε κατοικίες, ενώ 

παράλληλα αυξάνεται η στενή συνεργασία με ξένους επενδυτές και καθιερώνονται 

φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές, ιδίως για το εγχώριο και ξένο 

κατασκευαστικό, ναυτιλιακό και μεταπρατικό κεφάλαιο146. Η ανάπτυξη και η 

                                                           
144 Π. Καζάκος. (2009). Ανάμεσα σε κράτος και Αγορά. Αθήνα. σ. 129.  
145N. Poulantzas (1975). La Crise des Dictatures. Portugal, Greece, Espagne. Paris. p. 22-24.  
146 Η. Νικολόπουλος. (2004). Οικονομία και Πολιτική την Περίοδο της Στρατιωτικής Δικτατορίας (1967-

1974) στον τόμο (Β) Οικονομία και Πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα. σελ. 257.  
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δυναμική του ελληνικού καπιταλισμού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη, 

το ιδιαίτερο βάρος και την επέκταση δύο τομέων: του οικοδομικού τομέα και του 

εφοπλισμού. Επίσης, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι σε όλη τη διάρκεια της 

μεταπολεμικής περιόδου η Ελλάδα παραμένει μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές 

δυνάμεις του κόσμου. Βασικός στόχος του οικονομικού προγράμματος της δικτατορίας 

ήταν η εκβιομηχάνιση της χώρας και η ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ωστόσο, 

κατά το έτος 1972 η οικονομική εξέλιξη αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο της 

δικτατορίας, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την επιτάχυνση του πληθωρισμού. 

Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 1972 και 1973 εμφανίζεται το φαινόμενο του 

στασιμοπληθωρισμού, το οποίο αποδίδεται στην επίπλαστη ανάπτυξη καθώς και στην 

πολιτική αποτυχία κατανόησης της σημασίας των συνθηκών στο οικονομικό 

περιβάλλον. Η ελληνική οικονομία το 1974 βρίσκεται σε δεινή θέση. Εκτός των άλλων 

η κυπριακή κρίση συμβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης. Γενικότερα κατά τη 

«χουντική» περίοδο 1967-1974, παρατηρείται μια γρήγορη οικονομική ανάπτυξη, η 

οποία βασίζεται στην ενίσχυση του οικοδομικού τομέα, στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, 

στην επεκτατική πιστωτική πολιτική και στις εισροές ξένου κεφαλαίου. Από την 

ανάλυση αυτής της οικονομικής περιόδου, διαπιστώνεται ότι η εξάρτηση της Ελλάδας 

από το ξένο κεφάλαιο ήταν έντονη147.   

Η αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα (1974) στο μέσο της δυσμενούς 

οικονομικής συγκυρίας της παγκόσμιας οικονομίας (πετρελαϊκή κρίση) βρίσκει την 

ελληνική οικονομία σε ύφεση. Η περίοδος 1974-1979, χαρακτηρίζεται από χαμηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα 1962-1973. Το αναπτυξιακό 

άλμα της ελληνικής οικονομίας ανακόπηκε με τη διεθνή κρίση του 1974. Η παγκόσμια 

καπιταλιστική κρίση (ψηλοί ρυθμοί, πληθωρισμός, ανεργία) προσλαμβάνει το 

χαρακτήρα μιας κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. Μετά την πτώση της 

δικτατορίας το 1974, η Ελλάδα συνέχισε τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό και στις 

12 Ιουνίου 1975 καταθέτει αίτηση για πλήρη ένταξη στην Ε.Ο.Κ., που θεωρήθηκε πολύ 

σημαντική από τους υπουργούς και πολιτικούς για πολλούς και διαφορετικούς λόγους 

(π.χ. κοινωνικοί, οικονομικοί, κλπ.). Από το 1981 μέχρι το 1992, με την ένταξη της 

Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η ελληνική οικονομία καλείται να λειτουργήσει 

σε ένα εντελώς διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς θα προωθούνταν η 
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φιλελευθεροποίηση των αγορών και η κατάργηση των προστατευτικών μέτρων. Το 

1983 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ γίνεται μια πρώτη υποτίμηση της δραχμής, με 

στόχο την ανακούφιση της εγχώριας παραγωγής. Το 1985, ωστόσο, πραγματοποιείται  

μια σημαντική σταθεροποιητική προσπάθεια. Η κυβέρνηση υιοθετεί μια περιοριστική 

πολιτική με κύριο άξονα την συμπίεση των μισθών148. Τα διαρθρωτικά ταμεία 

αναπτύσσουν δραστηριότητες στους τομείς βελτίωσης των υποδομών, εκπαίδευσης, 

επαγγελματικής κατάρτισης, προστασίας του περιβάλλοντος, διαφοροποίησης των 

δραστηριοτήτων στο αγροτικό περιβάλλον, εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, 

βιομηχανικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, που 

δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Την περίοδο 1981-1985, οι δράσεις στόχευαν στη 

στήριξη επενδύσεων έργων υποδομής για αναπτυξιακούς σκοπούς και επενδύσεων 

στους τομείς της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των υπηρεσιών σε μειονεκτικές 

περιοχές, ενώ άρχισαν να αναπτύσσονται οι έννοιες του συντονισμού, της αξιοποίησης 

του ενδογενούς δυναμικού και της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής προσέγγισης.  

Καθώς ολοκληρώνεται η φιλελευθεροποίηση των αγορών στις αρχές του 1990, 

και η διαρθρωτική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας επιταχύνεται, υπογράφεται 

το 1992 η συνθήκη του Μάαστριχ, με την οποία τα κράτη μέλη προχωρούν στην 

εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σταδιακή δημιουργία της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)149.Παρατηρείται, εκείνη τη περίοδο, σημαντική 

διεύρυνση της ανεργίας, ανακατανομή εισοδηματικών μεριδίων και εντείνεται ακόμα 

περισσότερο η μείωση της «διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας». Ο μέσος ρυθμός 

αύξησης του ΑΕΠ την περίοδο 1992-1996 παραμένει κάτω από 2% (1,45%) και πολλές 

επιχειρήσεις έχουν στραφεί στον εξωτερικό δανεισμό. Η απώλεια εθνικών εργαλείων 

γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο προχωράει η ενοποίηση των διεθνών κεφαλαιαγορών και 

οι χώρες, ιδιαίτερα οι μικρές, επιδίδονται ολοένα και περισσότερο σε έναν άτυπο 

φορολογικό ανταγωνισμό ή ανταγωνισμό κινήτρων για την προσέλκυση ξένου 

κεφαλαίου και επενδύσεων.  

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν από το 1996 και μετά είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές. Πραγματοποιήθηκε η εξυγίανση και ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο των αγορών 
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χρήματος και κεφαλαίου με την απελευθέρωση των αγορών. Η Ελλάδα εντάσσεται 

στην ΟΝΕ την 1/1/2001 και η ελληνική οικονομία εισέρχεται στην εποχή του Ευρώ. 

Από τότε και έπειτα ο ρυθμός πληθωρισμού στην Ελλάδα βρισκόταν σε ανοδική 

πορεία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν μεγάλοι λόγω της δημόσιας επενδυτικής δαπάνης 

για έργα υποδομής κατά την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Κατά τη 

διάρκεια της ολυμπιακής προετοιμασίας παρέμειναν τα προβλήματα της ελληνικής 

οικονομίας, η υψηλή ανεργία, το αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 

κρατικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Από το 2006 και μετά πραγματοποιήθηκε το 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας με τη στήριξη των νέων τεχνολογιών πληροφορίας. Η ελληνική 

οικονομία από τον Απρίλιο του 2009 βρίσκεται σε κρίση και ύφεση, έχοντας ενταχθεί 

στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, καθώς τα ελλείμματα του 2007 και 2008 

υπερέβαιναν την τιμή αναφοράς της Συνθήκης. Το έλλειμμα της κυβέρνησης είχε 

φτάσει στο 12,9% και το δημόσιο χρέος στο 115% του ΑΕΠ. Οι εξελίξεις αυτές 

πυροδότησαν μια σειρά υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και 

μεγάλη διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ ελληνικών και ξένων ομολόγων. Η ανωτέρω 

δεινή οικονομική κατάσταση οδήγησε την Ελλάδα στην προσφυγή στον μηχανισμό 

οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010, απόφασης της οποίας τα 

δημοσιονομικά μέτρα έχουν ισχύ και για την επόμενη δεκαετία μέχρι και σήμερα με 

μεγάλες δυσμένειες για τους πολίτες150.  

7.2. Πολιτισμικό περιβάλλον της Φλώρινας από το 1960 και 

αργότερα 
 

 Η Φλώρινα ανέκαθεν αποτελούσε κοιτίδα του πολιτισμού και της πολιτιστικής 

άνθησης των κατοίκων της. Από αρχαιοτάτων χρόνων, διατηρούσε τις ρίζες σε 

πολιτισμικά γεγονότα, υλικά και άυλα με έμφαση στην παράδοση και τις αξίες της. 

Διατηρείται ανεπιφύλακτα η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μέσα από διάφορες 

δράσεις και ενέργειες. Στην έννοια της πολιτισμικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται 

τομείς, όπως η μνήμη, η ιστορία, τα μνημεία που αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ 

παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος και μαρτυρεί τη σπουδαιότητα των ανθρώπων 

στους οποίους ανήκει. Στην πολιτισμική κληρονομιά ανήκουν και δημιουργήματα που 
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είναι συνδυασμός της τέχνης του ανθρώπου και της φύσης151. Στην υλική πολιτισμική 

κληρονομιά περιλαμβάνονται η ακίνητη πολιτισμική κληρονομιά, όπως τα μνημεία, οι 

αρχαιολογικοί χώροι και η κινητική πολιτισμική κληρονομιά, όπως τα έργα γλυπτικής 

και ζωγραφικής, τα χειρόγραφα, τα μουσικά όργανα, τα λογοτεχνικά κείμενα, κ.ά. 

καθώς και συνδυασμοί στοιχειών ιστορικής, αισθητικής και εθνολογικής αξίας. Στην 

άυλη πολιτισμική κληρονομιά, αντίθετα, ανήκουν οι προφορικές παραδόσεις και οι 

εκφράσεις, οι τέχνες του θεάματος, όπως ο χορός, η μουσική, το παραδοσιακό θέατρο, 

οι εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά και η τεχνογνωσία που συνδέεται με τις 

παραδοσιακές τέχνες.  

 Γενικά σε όλη την Ελλάδα μέσα στο κλίμα πολιτικής αστάθειας που υπήρξε την 

περίοδο μετά τους πολέμους (Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο, Εμφύλιο) παρατηρείται μια 

πολιτισμική αναγέννηση, καθώς η ελληνική κοινωνία εισέρχεται σε μια νέα φάση. Οι 

κοινωνικοί αγώνες κορυφώνονται, με κύρια αιτήματα τον εκδημοκρατισμό και την 

υπεράσπιση της δημοκρατικής νομιμότητας, την αμνήστευση των πολιτικών 

κρατουμένων του Εμφυλίου και τη διεύρυνση της πρόσβασης στην παιδεία. Υπάρχει 

έντονο δεύτερο κύμα αστικοποίησης και εσωτερικής μετανάστευσης, με την 

ανοικοδόμηση των μεγάλων πόλεων. Αναπτύσσεται ο τουρισμός που παίρνει πλέον 

μαζικό χαρακτήρα, καθώς χτίζονται σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, 

δημιουργούνται οργανωμένα κάμπινγκ και ξενώνες και η Ελλάδα γίνεται «της μόδας». 

Σημαντικός δείκτης της κοινωνικής αλλαγής που συντελείται στη δεκαετία του 1960 

είναι η πληθώρα των γυναικείων περιοδικών που κυκλοφορούν, όπως το Ρομάντσο, ο 

Θησαυρός, η Γυναίκα, ο Ταχυδρόμος, οι Εικόνες κλπ. Αυτή η επιτυχία τους στο 

γυναικείο κοινό συνδέεται με την επέκταση της γυναικείας εγγραματοσύνης μετά τον 

πόλεμο και την «χαρά της ανάγνωσης». Επιπλέον, στα 1960 γεννιέται το Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ αλλάζει και η νυχτερινή διασκέδαση, με χορούς, 

μουσική, και γεννιέται το «καλό-ποιοτικό» ελληνικό τραγούδι με σπουδαίες φωνές του 

ελληνικού πενταγράμμου (Δ. Σαββόπουλος, Σ. Καζαντζίδης, Μ. Θεοδωράκης, Μ. 

Χατζιδάκις). Η λεγόμενη υψηλή κουλτούρα συναντά τη μαζική κουλτούρα, περνά στην 

καθημερινή ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Το γενικότερο αυτό, λοιπόν, κλίμα 

κοινωνικής ανανέωσης και πολιτισμικής αναγέννησης που παρουσιάστηκε εν συντομία 

παραπάνω, δεν άφησε ανεπηρέαστη τη λογοτεχνική παραγωγή, όπου η πεζογραφία 
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(που ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα) της δεκαετίας του 1960 εντάσσεται στο 

διευρυμένο πλαίσιο της μεταπολεμικής παραγωγής της λογοτεχνίας. Ανοίγεται δηλαδή 

σε καινούρια θέματα που τίθενται μέσα από τις νέες κοινωνικές και ιστορικές 

συνθήκες, καθώς σε μία τολμηρή επανεξέταση παλαιότερων ζητημάτων. Παράλληλα 

γίνεται ιδιαίτερα αισθητή μια ευρεία τάση απομάκρυνσης από τον ρεαλισμό που 

χαρακτήρισε τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια152.  

 Αντίστοιχα, το τοπικό πολιτισμικό ενδιαφέρον στην περιοχή της Φλώρινας, 

αυτή την περίοδο, εστιάζει στη δημιουργία πολλών εστιών πολιτισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, το 1963 αρχίζει η κατασκευή του Αρχαιολογικού και Βυζαντινού 

Μουσείου και τελειώνει το 1969. Το μουσείο αυτό διαθέτει πλούσιο εποπτικό υλικό, 

όπως τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες από τους τόπους 

ανασκαφής, μακέτα της ελληνιστικής πόλης των Πετρών, καθώς και αναπαράσταση 

των αποθηκευτικών και εργαστηριακών χώρων της πόλης. Στην περιοχή ξεχωρίζει και 

το Δίκτυο Συλλογών Λαογραφίας – Παράδοσης. Είναι μη κερδοσκοπική εταιρία που 

έχει σκοπό τη διάσωση, τη διατήρηση και την ανάδειξη των πολυπολιτισμικών 

χαρακτηριστικών που συνθέτουν το λαϊκό πολιτισμό του τόπου και συνδέουν τους 

σημερινούς κατοίκους με την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά του παρελθόντος. Η μη 

κερδοσκοπική αυτή εταιρεία ιδρύθηκε μέσα από τη συνεργασία των φορέων-

ιδιοκτητών των Λαογραφικών Συλλογών και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε 

αυτές τις συλλογές συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, η λαογραφική Συλλογή του Φ.Σ.Φ 

«Ο Αριστοτέλης», με 4000-4500 αντικείμενα (γεωργικά, υφαντικά εργαλεία, ιστορικά 

αντικείμενα, μουσικά όργανα κ.ά.), η λαογραφική συλλογή της Λέσχης Πολιτισμού 

Φλώρινας, που στεγάζεται στο διατηρητέο νεοκλασικό κτήριο του πρώην ξενοδοχείου 

«Διεθνές», και πολλές άλλες συλλογές από διάφορους πολιτιστικούς και μορφωτικούς 

συλλόγους από διαφορετικές περιοχές, χωριά της Φλώρινας153. Επιπροσθέτως, στα 

εικαστικά δρώμενα και αξίες της περιοχής, ιδρύεται το 1975 η στέγη Φιλοτέχνων 

Φλώρινας, όπου σύμφωνα με τον Δ. Μπέσσα (1993) σκοπός ίδρυσης της ήταν «η τάση 

του καλλιτεχνικού δυναμικού από τις κεντρομόλες δυνάμεις που επεδίωκε ο μοναδικός 

πολιτιστικός σύλλογος του τόπου ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλώρινας 

                                                           
152 Νάτσινα, Α., Καστρινάκη, Α., Δημητράκης Γ, & Δασκαλά Κ. (2015). Η Πεζογραφία στη μακρά 

δεκαετία του 1960. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: 

Κάλλιπος, σελ. 15-18. 
153Δήμος Φλώρινας. Ιστορία, Αξιοθέατα. Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο  http://www.cityoflorina.gr/  στις 

04/09/2018. 

http://www.cityoflorina.gr/
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Αριστοτέλης». Η καλλιτεχνική συγκατοίκηση των εικαστικών καλλιτεχνών της 

Φλώρινας δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ανακαλύψει εύκολα την αισθητική 

παιδεία του τόπου154. Στη περιοχή εδρεύει και το Μουσείο Σύγχρονης (ή Μοντέρνας) 

Τέχνης, το οποίο ιδρύθηκε το 1977 ως καρπός του ενδιαφέροντος ορισμένων 

Φλωρινιωτών για τις εικαστικές τέχνες, και έργα σπουδαίων Ελλήνων και ξένων 

καλλιτεχνών να κοσμούν το κτήριο, δίνοντας ένα αξιόλογο εικαστικό υλικό. Το 1985 

ιδρύεται, επίσης, η Πινακοθήκη Φλωρινιωτών Ζωγράφων από τη Στέγη Φιλοτέχνων 

Φλώρινας και σκοπός της ήταν η ανάδειξη του έργου του καλλιτεχνικού δυναμικού της 

Φλώρινας καθώς και η προβολή της ιδιαιτερότητας της καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Υπάρχει στην πόλη και η Εικαστική Βιβλιοθήκη, που παρέχει την αναγκαία θεωρητική 

καλλιτεχνική παιδεία σε νέους ως πηγή άντλησης πληροφόρησης και αριθμεί 

περισσότερους από 2.800 τίτλους αποκλειστικά καλλιτεχνικού περιεχομένου με 

πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Στον καλλιτεχνικό στίβο διαπρέπει ο Δ. Καλαμάρας, 

Καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών από το 1969 ο οποίος φιλοτεχνεί τον 

καπετάν Κώτα (1961),τον θνήσκοντα πολεμιστή το 1971 και το άγαλμα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου το 1995. Παράλληλα αναπτύσσεται στην πόλη μια πλούσια εικαστική 

δραστηριότητα και ξεχωρίζουν πολύ Φλωρινιώτες εργάτες της σμίλης και του 

χρωστήρα, με αποτέλεσμα να μιλάμε σήμερα για μια διαμορφωμένη εικαστική 

παράδοση στην περιοχή. Στην πόλη, από την άλλη πλευρά, λειτουργούν οι πολιτιστικοί 

σύλλογοι Αριστοτέλης (1941), Εύξεινος Λέσχη (1951), η Εταιρία Γραμμάτων και 

Τεχνών (1987), η Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας Βασιλικής Πιτόσκα-Βρανά (1988), 

το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Φλώρινας (1991). 

Το 1951 μετά την απόκτηση των σημερινών εδαφικών ορίων, στον νομό το 

1989 ιδρύεται το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1993 το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Το 

1980, ιδρύθηκε και η Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας. Από τότε μέχρι σήμερα η 

παρουσία της είναι συνεχής και καθοριστική στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας. 

Στα πλαίσια της Λέσχης Πολιτισμού λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα: 

Κινηματογραφική Λέσχη, Τμήμα Λαογραφίας και Παράδοσης (Λαογραφικό 

Μουσείο), Χοροθέατρο, Σκακιστικό Τμήμα, Τμήμα Ζωγραφικής, Φωτογραφική 

                                                           
154 Μπέσσας, Δ. (2002). Η Φλώρινα και η Περιοχή της. Τέχνες και Παραδοσιακός Πολιτισμός. Οι 
Εικαστικές Τέχνες. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Φλώρινα, σελ. 176-187.  
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Ομάδα «ΡΟΕΣ», Ομάδα Περιβάλλοντος, Θεατρικό εργαστήρι, Ομάδα Τένις155. Το 

1992 καθιερώνονται οι ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Πρέσπεια, 

στα πλαίσια των οποίων γίνονται εκδόσεις βιβλίων, χορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικές 

παραστάσεις και εκθέσεις έργων τέχνης. 

7.3. Η λογοτεχνική «κίνηση» στη Φλώρινα από τα μισά του 20ου 

αιώνα και αργότερα 
 

Ξεχωριστή μνεία, αλλά όχι αναπόσπαστο κομμάτι από την πολιτισμικά 

στοιχεία της Φλώρινας, πρέπει να δοθεί και στην λογοτεχνική κίνηση των συγγραφέων 

της περιοχής, κάτι άλλωστε που αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αυτής της έρευνας. 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρχε μια σχετική πνευματική κίνηση σε μικρό 

όμως βαθμό.  

7.3.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή  

 

Μετά την απελευθέρωση της Φλώρινας το 1912 η περιοχή άρχισε να 

αναπτύσσεται πνευματικά. Στην διαδικασία αυτή συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η άφιξη 

των Ελλήνων του Μοναστηρίου, αρκετοί από τους οποίους ήταν λογοτέχνες, 

εκπαιδευτικοί, τυπογράφοι και βοήθησαν στην ανάπτυξη της λογοτεχνικής 

δραστηριότητας της Φλώρινας. Ανάλογα αποτελέσματα είχε και ο ερχομός των 

προσφύγων του Πόντου και της Μικράς Ασίας το 1922. Η εγκατάσταση νέων κατοίκων 

στην περιοχή έδωσε μια άλλη όψη στον τόπο και ειδικά η πόλη της Φλώρινας απέκτησε 

αστικό χαρακτήρα. Μετά το 1950 ο Τύπος, τα περιοδικά και οι εφημερίδες συνέβαλαν 

καθοριστικά στην πνευματική ανάπτυξη της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός 

των ανθρώπων που δημοσίευσαν κείμενα στον τοπικό Τύπο ή έγραψαν κάποιο βιβλίο 

κυμαίνεται γύρω στους 250. Οι πνευματικοί αυτοί οι άνθρωποι ασχολήθηκαν με είδη, 

όπως η λογοτεχνία, η ποίηση, η πεζογραφία, η ιστορία, η λαογραφία, η δημοσιογραφία 

κ.ά. Το έτος 1957 αποτελεί ορόσημο για την πνευματική ζωή της πόλης, καθώς τότε 

εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιοδικό «Αριστοτέλης» από τον ομώνυμο σύλλογο της 

Φλώρινας. Αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1987 κυκλοφόρησε το 

περιοδικό «Εταιρία» από την Εταιρία Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας. Ουσιαστικά 

τα δύο αυτά περιοδικά αποτελούν το σύνολο της λογοτεχνικής δραστηριότητας της 

                                                           
155 Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας. Ιστορικά. Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο http://www.lpflorinas.gr/, 

στις 06/09/2018.  

http://www.lpflorinas.gr/
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περιοχής και επειδή αποτελούν σημαντικότατα εργαλεία για την υπό επεξεργασία 

έρευνα, θα διενεργηθεί εκτενής παρουσίαση των ιστορικών στοιχείων και 

γνωρισμάτων του καθενός ξεχωριστά στο κεφάλαιο που ακολουθεί (βλ. Κεφάλαιο 8ο). 

Εκτός από τα περιοδικά αυτά κάποιοι Φλωρινιώτες συγγραφείς τύπωσαν και μερικά 

βιβλία ποίησης, διηγήματος και δοκιμίου. Το διήγημα φαίνεται να επηρεάζεται 

συνήθως από τον Μακεδονικό Αγώνα και τα γεγονότα του 1940. Από τις έρευνες 

προκύπτει ότι το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο που εκδόθηκε στη Φλώρινα είναι του Άνθη 

Θαλή «Φιληβικά ποιήματα» το 1932 και αποτελεί μια συλλογή ποιημάτων156.  

7.3.2. Η τοπική λογοτεχνία  

 

 Στην αρχή θα τεθεί η έννοια της τοπικότητας για να συσχετιστεί με την τοπική 

λογοτεχνία της Φλώρινας αργότερα. Στο βάθος της τοπικότητας υπόκειται η φερτή ύλη 

της παγκοσμιότητας και αντιστρόφως. Η τοπικότητα δεν συγκροτείται από στοιχεία μη 

τμητά περαιτέρω· αντιθέτως, οι τοπικοί δείκτες εμπεριέχουν ψήγματα παγκοσμιότητας 

και η τελευταία απαρτίζεται από πλέγματα τοπικών στοιχείων σε μια αμφίδρομη 

σχέση. Ένα τοπικό στοιχείο (μια πολιτισμική αξία, ένας τρόπος αντίληψης ή σκέψης, 

ένας θεσμός, κ.ά.) που έχει διασταλεί τόσο ώστε να περικλείσει και να «εντοπίσει» 

τους τόπους, ή ακριβέστερα τους κοινούς τόπους της ανθρώπινης πλειονότητας, αυτό 

κατορθώνει να γίνει παγκόσμιο για τη διάρκεια μιας ή και περισσότερων ιστορικών 

περιόδων. Ο συντελεστής της τοπικότητας δεν απαντάται στην πρόδηλα τοπική 

γραμματεία αποκλειστικά. Παραδείγματα αποτελούν, η Σοφοκλέους Αντιγόνη, η 

Παναγία των Παρισίων, η Ομήρου Οδύσσεια, το Άξιον Εστί του Ελύτη, τα ποιήματα 

του Κ.Π. Καβάφη στην Αλεξάνδρεια ή την Αντιόχεια, κλπ. Οι δείκτες τοπικότητας 

μπορούν να διαχωριστούν καταρχήν σε δύο μεγάλες σειρές, σε χωρικούς και σε 

χρονικούς· ιδωμένες από αντίστοιχη σκοπιά, αυτές οι σειρές περιλαμβάνουν 

γεωγραφικούς η πρώτη και ιστορικούς δείκτες η δεύτερη. Σε κάθε περίπτωση οι δείκτες 

είναι ρηματικοί, δηλαδή ρητοί (ή υπόρρητοι) μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο: χωρικοί, 

χρονικοί, (και χωρο-χρονικοί), ιδεολογικοί, γλωσσικοί όπως τα τοπικά κοινόλεκτα και 

τα ιδιόλεκτα και τέλος οι δείκτες της λογοτεχνικότητας, όσοι δηλαδή δεν διαθέτουν 

αναφορικότητα παρά υλοποιούν και δίνουν ένταση στην αυτοεστίαση του 

λογοτεχνικού μηνύματος: τέτοιοι δείκτες είναι οι αφηγηματικοί (αφηγηματικές 

                                                           
156 Πύρζας, Κ. (2002). Η Φλώρινα και η Περιοχής της. Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός. Η Λογοτεχνία 

στη Φλώρινα. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Φλώρινα, σελ. 262-265.  
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τεχνικές, βλ. παραπάνω κεφάλαια), οι θεματικοί (μοτίβα), οι τεχνοτροπικοί και 

γενικότερα οι υφολογικοί157.      

7.3.3. Γνωρίσματα της φλωριναίας λογοτεχνίας 

 

 Οι λογοτεχνικοί τύποι έχουν στην περίπτωση της Φλώρινας αρνητικό πρόσημο: 

η λογοτεχνία δεν έχει διαμορφώσει εδώ σχολή (όπως λ.χ. – αμφισβητούμενη – «Σχολή 

Θεσσαλονίκης») μήτε συγκρότησε ποτέ αναγνωρίσιμο ύφος είτε συλλογική 

τεχνοτροπία. Εξίσου δεν επιβιώνουν ή δεν είναι ευδιάκριτα κάποια διαχρονικά ή 

διεποχικά στοιχεία στην λογοτεχνική παραγωγή των διαδοχικών γενιών, εκτός ίσως 

από το στοιχείο του βίαιου ξενιτεμού που το συναντούμε στο οδοιπορικό της 

προσφυγιάς του Χατζη-Τζιώτζια όσο και στα διηγήματα των παλαιότερων Τζουμαλί, 

Μόδη και Δαγκίτση – δεν βρίσκουμε ωστόσο γεφύρι για να διαπεραιωθούμε από εκεί 

στα μεταπολεμικά διηγήματα του Αλεξίδη και του Βότση.  

 Έχουμε να κάνουμε, καταρχήν, με μια λογοτεχνία αγείωτη σε μεγάλο μέρος 

της, δηλαδή που παρασιωπά τους δείκτες τοπικότητας και προτιμά, αντιθέτως και 

διακαώς, τον αδιαμεσολάβητο οικουμενισμό και τον α-τοπικό εκσυγχρονισμό 

υιοθετώντας και αφομοιώνοντας ανεπιφύλακτα και μερικές φορές άκριτα τα 

τεχνοτροπικά προτάγματα του παγκόσμιου λογοτεχνικού κέντρου: η φλωριναία είναι 

κατά κανόνα μια παραγωγική λογοτεχνία (Α. Λ. Παυλίδης, «Σικάγο, 2500 μ.Χ.» ή οι 

πανκ-μυθιστορίες της Γιώτας Σεχίδου) που στο μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα είχε 

βασιστεί στην ηθογραφία και στον παρνασσισμό και προς το τέλος του αιώνα στον 

ομογενοποιητικό, παγκοσμιοποιητικό συμβολισμό όσον αφορά στην τεχνική και στη 

θεματολογία της, επιμένοντας και στη συνέχεια σε μια παπανούτσια έως σεφερογενή 

ποιητικότητα στη γλώσσα. Στα θέματα και στις ιδέες η τοπική λογοτεχνία μας επιλέγει 

να συμπορεύεται με τις κρατούσες πολιτικο-κοινωνικές αξίες και απαξίες που θα 

μπορούσαν να συνοψιστούν στην παρασιώπηση έως απόρριψη της ετερότητας και του 

άλλου (του κομμουνιστή, του μη Έλληνα, του Τούρκου, του ανθέλληνα εν γένει: αυτών 

που συνιστούν καίριους ιδεολογικούς αντι-τόπους με την επίκληση ενός περίκλειστου, 

ακαθόριστου και καθαρμένου από τοπικά στοιχεία ατομισμού· η αιωνιότητα του 

αγείωτου «ελεφάντινου πύργου» κατίσχυσε επί των κοινωνικο-πολιτικών δρωμένων 

                                                           
157Σουλιώτης, Μ. (2004). Η τοπική (και η ου-τοπική) λογοτεχνία. Στο Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 
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της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχής και η αιθεροβάμων (α-τοπική) ιδεοληψία 

αποδείχθηκε πιο ισχυρή από την ιδεολογία του τοπικού ρεαλισμού.  

 Κάπως διαφορετική είναι μια δεύτερη μερίδα της λογοτεχνικής παραγωγής 

στην οποία εμφωλεύουν οι εναλλάξιμοι δείκτες τοπικότητας: αυτοί εναπόκεινται μέσα 

στο κείμενο αλλά κι αν τους αντικαθιστούσαμε με άλλους ομοειδείς (λ.χ. την ονομασία 

ενός χωριού με ενός άλλου) το λογοτέχνημα δεν θα πάθαινε ανήκεστη βλάβη: τούτο 

ισχύει για την (μικρο)-αστική ηθογραφία (Αλεξίδης, Παπασταμάτης, Βόσδου), για την 

χωρική ηθογραφία (Βότσης) και για την (πολύ)εθνική ηθογραφία (Μόδης). Σε μια τρίτη 

μερίδα της φλωριναίας λογοτεχνίας οι δείκτες τοπικότητας είναι ζωτικοί, δηλαδή χωρίς 

αυτούς το κείμενο έχει μεγάλες απώλειες στο φάσμα των σημασιολογικών 

συνδηλώσεων του. Το «Οδοιπορικό της προσφυγιάς» του Γ. Ν. Χατζη-Τζώτζια και 

κάμποσα διηγήματα των Μόδη, Τζουμαλί, Δαγκίτση θα μπορούσαν να υπαχθούν εδώ. 

Σε κείμενα με τοπικιστικούς δείκτες που συνιστούν την τέταρτη μερίδα της φλωριναίας 

παραγωγής, οι λογοτεχνικές αξίες συμπτύσσονται ή περιορίζονται εις όφελος μιας 

προγραμματικής και στενά νοούμενης τοπικότητας, οπότε το λογοτέχνημα παύει να 

παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους δυνητικούς αναγνώστες ή πάντως ριψοκινδυνεύει 

μεγάλο μέρος της αναγνωστικής έντασής του (π.χ. ποίηση του Λούστα και Χάτζιου).  

 Και τέλος διακρίνεται και η υπόρρητη τροπικότητα που δεν θα μπορούσε κανείς 

να την διαχωρίσει ως μερίδα, καθώς μπορεί να υποβόσκει σε οποιαδήποτε από τις 

προηγούμενες ως απροσδιόριστα τοπική· ακριβέστερα οι τοπικοί δείκτες μετέχουν εδώ 

σε ένα αξεδιάλυτο αμάλγαμα τοπικισμού και οικουμενικότητας, όπου μόλις 

επιχειρήσει κανείς να εντοπίσει το πρώτο συστατικό στοιχείο αντιλαμβάνεται ότι αυτό 

συνιστά ταυτόχρονα (κι όχι εκ προσθήκης) και στοιχείο οικουμενικότητας.  

 Ιχνηλάτης των τόπων γίνεται κάποιος μελετώντας την τοπική πολιτισμική 

παράδοση και ειδικότερα, με σημείο αναφοράς και κέντρο της περιπλάνησης την πόλη 

(Φλώρινα) και οδηγό την λογοτεχνία. Δηλαδή τα κείμενα των ανθρώπων, που 

περπάτησαν αυτά τα μέρη και στη συνέχεια τα έκαναν διήγηση. Από αυτά τα γραπτά, 

άλλα ανήκουν σε παλαιότερες δημιουργίες και άλλα είναι των ημερών μας, μερικά 

αποτελούν θραύσματα ή ψηφίδες από μεγαλύτερες συνθέσεις, ενώ κάποια άλλα 

έρχονται με την αυτοτέλεια τους να μεταφέρουν κάτι από την αθέατη πλευρά του 

χώρου στον οποίο αναφέρονται. Πολύτιμος συνοδηγός στο ταξίδι της λογοτεχνικής – 

ιστορικής αναπόλησης και αναδρομής είναι οι εικόνες. Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα 
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ιστορικών στιγμών, απλών συμβάντων της καθημερινότητας αλλά και κτισμάτων, 

δρόμων χειρονομιών, βλεμμάτων ή προθέσεων ανεκπλήρωτων, αποδεικνύονται οι 

καλύτεροι συνοδοιπόροι για τις λέξεις, μιας και κατορθώνουν να στήσουν παγίδα στον 

χρόνο, μνημειώνοντας αδιάψευστα κάποιες στιγμές από τον βίο της πόλης. Μέσα από 

την λογοτεχνική περιήγηση, λοιπόν, της πόλης πραγματοποιείται ένα συνταίριασμα 

κειμένων και νοητών εικόνων με κρυφή φιλοδοξία να λειτουργήσει σαν ο καλύτερος 

τρόπος για να συστηθεί κανείς στα μέρη της Φλώρινας, που θα εξιστορήσουν τα 

έργα158.   

7.3.3.1. Η προφορική λογοτεχνία 

 

 Αν εξαιρεθούν ορισμένες μεμονωμένες ή αποσπασματικές προσπάθειες, 

παραμένει αθησαύριστη η πολυπολιτισμική όσο και πολυγλωσσική τοπική προφορική 

λογοτεχνία, δηλαδή πέρα από την ελληνική: η αρβανίτικη, η βλάχικη, η 

σλαβομακεδονική, η ποντιακή, η τουρκομερίτικη και η τσιγγάνικη με τις ποικιλίες και 

τις μικρές παραλλαγές τους από το ένα άκρο του Νομού στο άλλο κι από τη μια 

κοινότητα στην άλλη. Παραδείγματα και αποδείξεις των παραπάνω είναι:  

- Καταγραφή προφορικών λαϊκών αφηγήσεων με λαογραφικό και λογοτεχνικό 

χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας και των πέριξ αυτής 

κοινοτήτων στη σλαβομακεδονική γλώσσα.  

- Η λαογράφος Αντιγόνη Τσάμη περισυλλέγει και δημοσιεύει παραμύθια του 

Πισοδερίου μεταπλασμένα με το συγγραφικό της ύφος.  

- Καταγραφή ελληνικών παραμυθιών και άλλων λαϊκών αφηγήσεων από 

φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας (1992-1993) στα πλαίσια των 

μαθημάτων της παιδικής λογοτεχνίας.  

Έγιναν κι άλλες προσπάθειες για να διατηρηθεί ο παραδοσιακός λογοτεχνικός 

πλούτος των προφορικά μιλημένων γλωσσών της Φλώρινας, ωστόσο σήμερα η χρήση 

τους έχει συρρικνωθεί δραστικά και εξασθενήσει. Η αχρησία στην οποία έχουν 

περιπέσει ήδη άλλες προφορικές γλώσσες της Φλώρινας επιφέρει και παρανοήσεις159.  

                                                           
158Σουλιώτης, Μ. (2002). Φλώρινα, μια πόλη στη λογοτεχνία. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 249-251. 
159 Σουλιώτης, Μ. (2004). Η τοπική (και η ου-τοπική) λογοτεχνίαστο Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 

1912-2002 Ιστορία και Πολιτισμός. Φλώρινα, σελ. 415-421.  
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Κεφά λάιο 8 

Περιοδικά «Αριστοτέλης» και «Εταιρία» 
 

Μια ζηλευτή θέση στον έντυπο τύπο της Φλώρινας, έχει και ο περιοδικός τύπος. 

Από τα πιο γνωστά περιοδικά είναι ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», διμηνιαία έκδοση του 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης», ο οποίος έτυχε και τιμητικής 

διακρίσεως από την Ακαδημία Αθηνών. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε το 1957, με 

διευθυντή τον Σοφοκλή Τσάπανο και υπεύθυνο τον Θεόδωρο Βόσδου. Ο 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» συνεχίζει να εκδίδεται μέχρι και το 2015. Ο Φ.Σ.Φ. «Ο 

Αριστοτέλης» εκδίδει και ομώνυμη μηνιαία εφημερίδα. 

Η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών της πόλεώς της Φλώρινας εξέδιδε την 

περιοδική έκδοση, που κυκλοφορεί από καιρού εις καιρόν «ΕΤΑΙΡΙΑ», της οποίας 

συντακτική επιτροπή είναι ο Μίμης Σουλιώτης, ο Ανδρέας Ανδρέου και η Ντίνα 

Καραμπατάκη160. 

8.1. Ιστορία των δύο περιοδικών – Στοιχεία προέλευσης και ίδρυσης 
 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την ιστορική προέλευση των δύο 

λογοτεχνικών, πολιτιστικών, και πνευματικών περιοδικών της Φλώρινας, του 

«Αριστοτέλη» και της «Εταιρίας», καθότι αποτελούν τα δύο σημαντικά εργαλεία και 

πηγές άντλησης πληροφοριών και δείγμα της έρευνας, εφόσον όλα τα δεδομένα και τα 

στοιχεία της βιβλιογραφικής αυτής έρευνας (θα αναλυθούν εκτενώς παρακάτω), με τα 

γραπτά κείμενα των πεζογράφων της Φλώρινας είναι αντικείμενο προς διερεύνηση 

αυτής της διπλωματικής εργασίας.  

 

8.1.1. Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος και περιοδικό «Αριστοτέλης» Φλώρινας 

 

                                                           
160 Βόσδου Θ. Λ. (2001). Η Φλώρινα του χθες: Ιστορικό σημείωμα "Ο Tύπος της Φλώρινας", άρθρο στην 

ιστοσελίδα http://www.floriniotika.gr/2015/03/t-2001.html (Ανακτήθηκε στις 13/09/2018).  

http://www.floriniotika.gr/2015/03/t-2001.html
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 Η αντεπίθεση του αστικού δυναμικού της πόλης διαμορφώθηκε στο πλαίσιο 

των κοινωνικών και ιδεολογικών κρίσεων, αλλά και των διεθνών συνωμοσιών σε 

βάρος της Μακεδονίας, και επέλεξε την προσέγγιση με τους Γερμανούς για να 

αντιμετωπιστούν τα μακροπρόθεσμα βουλγαρικά σχέδια για την περιοχή. Όπλο της 

πολιτισμικής κυριαρχίας των Ελλήνων αστών της Φλώρινας ήταν στη φάση αυτή η 

κατάδειξη της ελληνικότητας, μία αξιωματική αρχή που προσέλαβε γρήγορα 

διαστάσεις και βρήκε συγκεκριμένες εφαρμογές. Μέσα σε αυτό το ιδεολογικό κλίμα 

συστήθηκαν στην πόλη η «Παιδαγωγική Ακαδημία Φλωρίνης» και ο Φιλεκπαιδευτικός 

Σύλλογος Φλωρίνης (ΦΣΦ) «Αριστοτέλης», με σκοπό την προβολή της ελληνικής 

παιδείας. Οι δύο φορείς κλήθηκαν να προβάλουν την ελληνική πολιτισμική 

κληρονομιά, αντιπαραθέτοντας την στην κυοφορούμενη βουλγαρική διείσδυση, και 

διεκδίκησαν τον σεβασμό των κατακτητών σε ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει. Και ήταν 

αυτή ακριβώς η πρόθεση τους: να προσεταιριστούν τους Γερμανούς, για να 

αντιμετωπίσουν τους Βούλγαρους, που τους υποχρέωνε να τηρούν χαμηλούς τόνους 

σε σχέση με τους Γερμανούς. Η άτυπη αυτή «συμμαχία» της αστικής τάξης με τη 

γερμανική πλευρά θα αποδειχτεί μετά τη δολοφονία του Θωμαΐδη, αλλά και του 

Εξάρχου, αργότερα, ιδιαίτερα εύθραυστη, μέσα στη δυναμική των γεγονότων και τη 

λαίλαπα των συγκυριών161. 

 Η ίδρυση του Συλλόγου ΦΣΦ «Αριστοτέλης» το 1941 αποτέλεσε σημαντικό 

γεγονός της περιόδου και εξέφρασε το αίτημα προβολής της ελληνικότητας των 

κατοίκων της περιοχής. Γιατί η ίδρυση του Συλλόγου «Αριστοτέλης» προβλήθηκε, από 

τους πρωταγωνιστές των γεγονότων162, ως πράξη αυτοάμυνας του ελληνικού 

στοιχείου. Το αντίπαλο δέος, αυτό που δεν καταγράφηκε στα Πρακτικά των 

Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, βρισκόταν όμως πάντα στην κόγχη του 

μυαλού των πρωταγωνιστών. Πραγματικά ο βουλγαρικός κίνδυνος αξιολογούνταν ως 

μονιμότερη απειλή από εκείνη την οποία αντιπροσώπευαν οι Γερμανοί. Η απάντηση 

στον επικείμενο αυτό κίνδυνο αποφασίστηκε να δοθεί μέσα από την ενεργοποίηση του 

ελληνικού στοιχείου, τη συσσωμάτωση και την προβολή όλων των εκφάνσεων του 

ελληνικού πολιτισμού, στη διαχρονική του πορεία και παρουσία. Η αξιολόγηση των 

επιλογών αυτών βασίζεται στην παρακολούθηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων του 

                                                           
161 Ηλιάδου – Τάχου, Σ. (2007). Η ίδρυση του Φιλολογικού Συλλόγου Φλωρίνης «Αριστοτέλης» στη 

Φλώρινα την περίοδο της κατοχής. σελ. 210-211. 
162Για την ίδρυση του Συλλόγου ΦΣΦ «Αριστοτέλης» έχουν καταθέσει τις μαρτυρίες τους στο ομώνυμο 

περιοδικό του Συλλόγου οι κάτωθι: Τυρπένου, Τσάπανος, Θεοδοσίου. 
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ΔΣ του ΦΣΦ «Αριστοτέλης» και στη σκιαγράφηση της πορείας του 

αντιπροσωπευτικότερου τμήματος του για εκείνη την περίοδο, του Μορφωτικού, το 

οποίο σήκωσε το βάρος αυτής της προσπάθειας163. 

 Ο Σύλλογος ΦΣΦ «Αριστοτέλης» ιδρύθηκε στις 30 Ιουλίου 1941 στην οικία 

του Τραϊανού Νοβάτση164 από ομάδα κατοίκων της Φλώρινας. Απόφαση των πολιτών 

ήταν η ανασύσταση του μουσικού συλλόγου «Ορφεύς», με νέα επωνυμία και στόχο 

«να προσδοθή ευρύτερος γενικός σκοπός από κοινωνικής, ηθικής, καλλιτεχνικής και 

αθλητικής απόψεως». Πίσω από τον γενικόλογο αυτό τίτλο λάνθανε η ροπή προς τη 

μουσική, η καλλιτεχνική διάθεση, αλλά και η συνακόλουθη αξιοποίηση της τάσης 

αυτής για τη διαμόρφωση ενός ορισμένου προτύπου, αυτού του φιλόμουσου αστού. Η 

παιδαγωγική διάσταση στη συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν 

εμφανής σε περιπτώσεις άσκησης πειθαρχικών ρόλων από μέρους τους. Η 

«φρονηματιστική ποινή» επιβαλλόταν σε περιπτώσεις ανευθυνότητας και ασυνέπειας 

και συνεπαγόταν την απόλυση ατόμων που έχουν επαγγελματικές συμβάσεις με τον 

Σύλλογο, ή τη διαγραφή μελών. Πέρα όμως από τον στόχο της διάπλασης χαρακτήρων 

και της προβολής αξιών ή προτύπων υπήρχε και η διάσταση της καλλιτεχνικής 

προσφοράς, και μέσα από αυτή της διάχυσης μιας ορισμένης αίσθησης του ωραίου, 

κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η ευρωπαϊκή αισθαντική αντίληψη και ο 

αστισμός ως περιρρέουσα ατμόσφαιρα165. 

 Η πρώτη αναφορά στο «Μορφωτικό Τμήμα» του Συλλόγου έγινε στο 16ο 

Πρακτικό του έτους 1942, στο οποίο αναφερόταν ότι τα Τμήματα του Συλλόγου ήταν 

4: Αθλητικό, Μορφωτικό, Ψυχαγωγίας και Πρόνοιας. Στο συγκεκριμένο Πρακτικό δεν 

καθοριζόταν ο σκοπός και η λειτουργία των Τμημάτων αυτών, αναφερόταν όμως ως 

Τμηματάρχης του Μορφωτικού ο Τρύφων Βασιλείου. Μια ιδέα για το Μορφωτικό 

Τμήμα, το οποίο θεωρούνταν ως βασικός εκφραστής της φιλεκπαιδευτικής ιδέας στα 

πλαίσια της κυρίαρχης ιδεολογίας της περιόδου, αποκομίζουμε μέσα από το σκεπτικό 

το οποίο διατυπωνόταν στο Πρακτικό της 10ης Ιουνίου 1942166, το οποίο αναφερόταν 

                                                           
163 Βλ. ό.π. Ηλιάδου – Τάχου (2007) Η ίδρυση του Φιλολογικού….. σελ. 214.  
164Πρακτικά ΔΣ ΦΣΦ «Αριστοτέλης», 1/30.7.1941. Ιδρύεται από τους Αν. Δήμτση, Ευάγγελο Τυρπένου, 

Μιχ. Πατσούρη, Κων. Μαρούση, Σωκράτη Χατζητύπη, Ηλία Γουμπέρη, Παντελή Σαμαρά, Αλέξανδρο 

Παπαθεοδώρου, Θωμά Μαρούση, Ιωάννη (δυσανάγνωστο), Βυζάντη Ηλία, Δημήτριο Βουτσιάδη, 

Γεώργιο Μεγαλομάστορα, Γεωργίου Παντελή, Αλέξανδρο Μυλωνά, Δημ. Νίκλη, Κων/νο Νίκλη, 

Χρίστο Στεφανίδη, Γεώργιο Θεοδοσίου, Κων/νο Αποστολίδη. 
165Ηλιάδου – Τάχου, Σ. (2007). Η ίδρυση του Φιλολογικού Συλλόγου Φλωρίνης «Αριστοτέλης» στη 

Φλώρινα την περίοδο της κατοχής. σελ. 215. 
166Πρακτικά ΦΣΦ, 3/10.6.1942. 
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στην ίδρυση του Ωδείου, που λειτούργησε ως έκφραση της βούλησης του Μορφωτικού 

Τμήματος, και αποτέλεσε Παράρτημα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η ξεχωριστή σημασία που είχαν για την 

πόλη η έκδοση του περιοδικού «Αριστοτέλης», η οποία αποτέλεσε πνευματικό καρπό 

της λειτουργίας του Μορφωτικού Τμήματος και η έκδοση της Εφημερίδας του 

Συλλόγου167. Το περιοδικό αποτελεί και σήμερα πηγή που διασώζει τις μνήμες 

βασικών πρωταγωνιστών της τοπικής ιστορίας, ενώ η εφημερίδα υπήρξε βήμα 

έκφρασης επίδοξων αρθρογράφων και καλλιτεχνών. Για την ίδρυση και τη λειτουργία 

των δύο πρώτων ετών του Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Σ. Τσάπανος σε άρθρο του στην 

Εφημερίδα «Έθνος» της 22.5.1943, με τίτλο «Ένα πνευματικό κίνημα»168. 

Το 1956 ιδρύθηκε από το τότε διοικητικό συμβούλιο του «Αριστοτέλη» το 

ομώνυμο περιοδικό, το οποίο σήμερα είναι πολύτιμη πηγή για ερευνητές για πάμπολλα 

θέματα ιστορικά, κοινωνικά, λαογραφικά και άλλα, που κυρίως αναφέρονται στην 

Φλώρινα, στην Μακεδονία μας και στους Ομογενείς μας στον Καναδά, την Αυστραλία 

και την Αμερική. Το περιοδικό φιλοξένησε άρθρα πολλών διακεκριμένων 

συγγραφέων. Δυστυχώς, το περιοδικό «Αριστοτέλης» ανέστειλε την έκδοσή του λόγω 

έλλειψης χρημάτων. Την ιδρυτική επιτροπή του περιοδικού αποτελούσαν οι: α) Θωμάς 

Βράκας, διοικητικός υπάλληλος – δημοσιογράφος της Νομαρχίας Φλωρίνης, β) 

Σοφοκλής Τσάπανος, πρόεδρος της Επιτροπής, Υπάλληλος της Τραπέζης της Ελλάδος, 

γ) Παναγιώτης Παπασταμάτης, Ιατρός – λογοτέχνης, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων 

Λογοτεχνών, δ) Νικόλαος Λούστας, δημοδιδάσκαλος, συγγραφέας, ε) Γεώργιος 

Σαπουντζής, υπάλληλος της Τραπέζης Ελλάδος, στ) Ευάγγελος Τυρπένου, 

Αντιπρόεδρος της επιτροπής, υπάλληλος της Τραπέζης Ελλάδος, ζ) Θεόδωρος Βόσδου 

δημοσιογράφος, λογοτέχνης, ο οποίος διετέλεσε επί μακρόν χρόνον και υπεύθυνος 

εκδόσεως του περιοδικού και η) Μίκης Κοντοτόλιος, τέως εκφωνητής του 

Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων Φλώρινας και μέλος του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού169.  

                                                           
167 Πρακτικά ΦΣΦ, 27/23.11.1960. Στα Πρακτικά προσδιορίζεται ως σκοπός της ίδρυσης της 

Εφημερίδας «η αντίκρονσις των σλαβικών ψενδολογιών». 
168Ηλιάδου – Τάχου, Σ. (2007). Η ίδρυση του Φιλολογικού Συλλόγου Φλωρίνης «Αριστοτέλης» στη 

Φλώρινα την περίοδο της κατοχής. σελ. 216-217. 
169 Βόσδου, Θ. Λ. (2012). Η ιδρυτική επιτροπή του περιοδικού Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» το 1956. Άρθρο 

στην ιστοσελίδα «Λεύκωμα Φλωρίνης» http://www.florinapast.mysch.gr/?p=1116 (Ανακτήθηκε στις 

14/09/2018).  

http://www.florinapast.mysch.gr/?p=1116
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8.1.2. Περιοδικό «Εταιρία» των Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας  

 

Η λογοτεχνική σειρά «Εταιρία» Γραμμάτων και τεχνών ξεκίνησε να υφίσταται 

από τα μέσα του 20ου αιώνα και εφεξής σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας μεταξύ αυτών 

οι περιοχές της Αρκαδίας και του Πειραιά. Στην Φλώρινα, το περιοδικό «Εταιρία» 

ιδρύθηκε το 1987 και ξεκίνησε την έκδοσή του κάνοντας την «εμφάνιση» του στις 

βιβλιοθήκες της πόλης και στους αναγνώστες κειμένων λογοτεχνικού και όχι μόνο 

περιεχόμενου. Τη συντακτική επιτροπή αποτελούσαν αρκετές εξέχουσες 

προσωπικότητες και συγγραφείς της τοπικής κοινωνίας, όπου μεταξύ άλλων ήταν οι 

Δημήτριος Π. Σουλιώτης, ο Σταύρος Αλεξίδης, ο Ανδρέας Ανδρέου, η Σοφία Ηλιάδου-

Τάχου και η Ντίνα Καραμπατάκη. Υπεύθυνη αλληλογραφίας του περιοδικού υπήρξε η 

Λ. Πιτόσκα και το άτομο που είχε την ευθύνη των συνδρομών για λογαριασμό του 

περιοδικού ήταν η Β. Ζαχαρίου. Το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Εταιρία» 

γραμμάτων και τεχνών Φλώρινας κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1989170.   

8.2. Δημοσιεύσεις και εκδόσεις – Περιεχόμενο των τευχών 

8.2.1. Αριστοτέλης  

 

 Η εκδοτική δραστηριότητα στον περιοδικό τύπο της Φλώρινας κυριαρχείται 

από τον Αριστοτέλη, ως λογοτεχνικό περιοδικό, μερικά χρόνια αργότερα την Εταιρία 

και από τα θεολογικά περιοδικά. Ο Αριστοτέλης είναι το δημοσιογραφικό όργανο του 

ομώνυμου πολιτιστικού συλλόγου171. Η έκδοση των τευχών του ξεκινά στις αρχές του 

έτους 1957 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) και συνεχίζεται με ακάθεκτο ρυθμό κάθε μήνα 

ή ανά δίμηνο για τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2012 που διακόπηκε η λειτουργία και 

οι εκδόσεις του, λόγω των δυσμενών οικονομικά συνθηκών για τον σύλλογο. Ωστόσο, 

το 2015 κυκλοφόρησε μια επετειακή έκδοση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και νέες 

πληροφορίες που δεν υπήρχαν σε προηγούμενα τεύχη, ως απόρροια των μερικών ετών 

που το περιοδικό έλειπε από την «ενεργό» δράση του περιοδικού τύπου της πόλης. 

Γενικότερα, η κυκλοφορία των τευχών, που στο σύνολο τους έφτασαν τον αριθμό των 

285 (με 55 χρόνια λειτουργίας), ποίκιλε ανάλογα με την χρονική περίοδο έκδοσής τους 

                                                           
170 Περιοδικό Εταιρία. (1989). Τεύχος 1. Εισαγωγή.  
171 Β. Βλασίδης (2014). Το χθες, το σήμερα και το αύριο στην ενημέρωση, στο βιβλίο «Η Δυτική 

Μακεδονία από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου (Συλλογικό)., 

σελ. 342-343.  
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και παρουσίαζε διακυμάνσεις, πέρα από την συνηθισμένη ροή έκδοσης, καθώς 

υπήρξαν και στιγμές που η κυκλοφορία των τευχών καθυστερούσε ακόμα και πάνω 

από δύο μήνες, λόγω πολλών και διαφορετικών ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών 

παραγόντων. Σε πολλές περιπτώσεις, κάποια τεύχη είχαν τεθεί υπό κυκλοφορία ανά 

δύο μαζί, ενώ σε άλλες ως ένα και μοναδικό, όντας το πλέον αναμενόμενο.(π.χ. 3ο-4ο, 

33ο-34ο, κ.ά).  

 Οι ιδρυτές του περιοδικού, ως πρωταρχικό σκοπό λειτουργίας των τευχών του 

Αριστοτέλη, έθεσαν το ηθικό χρέος και την προσφορά με περίσσιο ενδιαφέρον 

απέναντι στο κοινωνικό σύνολο της Φλώρινας, με όλες τις δυνατότητες αλλά και τις 

διάφορες αντιξοότητες που θα αντιμετώπιζαν. Οι συντεταγμένες που όρισαν και 

θέλησαν να επιτύχουν αφορούσαν α) η γνωριμία και η αγάπη του αναγνωστικού κοινού 

για τον τόπο του από το χωριό/οικισμό/γειτονιά έως την πόλη, που αν δεν τον γνωρίζει 

εις βάθος μέσα από τα αρχεία και ιστορικά τεκμήρια που σώθηκαν, δεν θα τον 

αγαπήσει αληθινά και β) η προσφορά υπηρεσιών στον τόπο της Φλώρινας, την 

γνωριμία δηλαδή με τις περιφέρειες της, προκειμένου οι ίδιοι να είναι πρακτικότεροι, 

χρησιμότεροι και καθολικοί. Οι παραπάνω συντεταγμένες-προϋποθέσεις θα 

υλοποιηθούν από τους ιδρυτές, είτε με την μελέτη των διαφόρων προβλημάτων του 

τόπου (της Φλώρινας) είτε με την προσφορά ύλης και γνώσεων, στοιχειωδών για έναν 

μορφωμένο άνθρωπο.  

 Τα θέματα που πραγματεύονται και δημοσιεύτηκαν στα τεύχη του Αριστοτέλη, 

είναι i) ιστορικά, με την παράθεση της ιστορίας των περιοχών της Φλώρινας, ii) 

λαογραφικά, με την παρουσίαση των θρύλων και των παραδόσεων με τη συστηματική 

μελέτη τους πριν την εισχώρηση του «ψευτοπολιτισμού» των πόλεων με την άμεση 

αντικατάσταση των πατριαρχικών παραδόσεων της χώρας σβήνοντας έτσι τα έθιμα και 

τις παραδόσεις, iii) λογοτεχνικά, με σκοπό οι ιδρυτές να κάνουν γνωστές την ελληνική 

πεζογραφία και ποίηση σε κάθε κάτοικο της πιο απομακρυσμένης περιοχής για να τον 

συνηθίσει και να τον μυήσει σε πνευματικότερες και αισθητικότερες απολαύσεις και 

να διευκολύνει και να εξυπηρετήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες του τόπου 

iv)οικονομικά, για την σφαιρική ενημέρωση του κοινού για την πρωταρχική σημασία 

του υλικού παράγοντα και της ευημερίας (γεωργία, κτηνοτροφία, οικοτεχνία, δασικός 

πλούτος, αλιεία, τουρισμός) και τέλος v) των Αποδήμων, που αφορά ζητήματα της 

φυγής των αποδήμων της περιοχής της Φλώρινας και των οξύτατων προβλημάτων που 

αντιμετώπιζαν με την εθελοτυφλία των ιθυνόντων. Επιπλέον, στις πάμπολλες σελίδες 
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των τευχών του περιοδικού, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει πολιτιστικά δρώμενα (θέατρο, 

τέχνη, φωτογραφίες), βιβλιοκρισίες, βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και θέματα 

αλληλογραφίας μεταξύ επιφανών και απλών πολιτών της πόλης, ομιλίες, διαλέξεις 

κ.ά172.  

8.2.2. Εταιρία  

 

 Η Εταιρία Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας, αποτελεί ένα ακόμα εξέχον 

κομμάτι του περιοδικού τύπου της Φλώρινας, αλλά άρχισε την λειτουργία και έκδοσή 

του μεταγενέστερα από ότι ο Αριστοτέλης και πιο συγκεκριμένα, το 1987. Η 

κυκλοφορία του πρώτου τεύχους πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα, δηλαδή, 

τον Οκτώβριο του 1989, με το δεύτερο τεύχος να ακολουθεί ένα χρόνο ακριβώς 

αργότερα, το 1990. Τα επόμενα τεύχη τίθονταν στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού 

ανά τρεις ή έξι μήνες, χωρίς να υπάρχει σίγουρη χρονικά νέα έκδοση με την 

κυκλοφορία να εμφανίζει ποικιλομορφίες. Υπολογίζεται ότι περίπου μέσα σε ένα 

χρόνο υπήρχαν διαθέσιμα νέα τεύχη από την Εταιρία μέχρι τρία στον αριθμό, ως 

μέγιστη τιμή. Αυτή η παραγωγή τευχών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό μέχρι και το 

2001 χωρίς καμία καθυστέρηση, μέχρι και το τελευταίο τεύχος που κυκλοφόρησε με 

δύο χρόνια διαφορά από το προτελευταίο, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2003, όπου και 

σταμάτησε η έκδοση. Συνολικά, ο αριθμός των τευχών είναι αισθητά πιο 

περιορισμένος συγκριτικά με αυτά του Αριστοτέλη και ανέρχεται σε μόλις 37, σε 16 

χρόνια λειτουργίας.  

 Η θεματολογία που παρουσιάζεται και δημοσιεύεται στα τεύχη της Εταιρίας 

είναι εστιασμένα κατά κόρον στην λογοτεχνική κίνηση και παραγωγή των ανθρώπων 

της Φλώρινας, με τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία να μην λείπουν. 

Ωστόσο, στις σελίδες θα εντοπίσει κανείς και λαογραφικά, πολιτισμικά και τοπικά 

κείμενα των συγγραφέων, διανοούμενων και μη της πόλης, με στόχο την πολύπλευρη 

πνευματική άνθηση του αναγνωστικού κοινού και την ενημέρωση μαζί με τέρψη στα 

ποικίλα αυτά θέματα, είτε της επικαιρότητας της περιόδου εκείνης είτε σημαντικών για 

τους εκδότες ζητημάτων που έχρηζαν προβολής και αποδοχής από τον κόσμο173.  

 

                                                           
172Περιοδικό Αριστοτέλης. (1957). Τεύχος 1. Οι σκοποί μας, σελ. 1-3.  
173 Περιοδικό Εταιρία. (1987). Τεύχος 1.Εισαγωγή. 



[119] 

 

 Β΄ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Εισαγωγή 

 

Στην πόλη της Φλώρινας, που ήταν η Μούσα του Θ. Αγγελόπουλου, και όχι 

άδικα, περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια της παλιάς πόλης που περιβάλλει τον ποταμό 

Σακουλέβα, δημιουργείται η αίσθηση ότι μεταβαίνει κανείς σε μία άλλη 

πραγματικότητα. Τα διώροφα μακεδονικά σπίτια, ο ήχος του νερού, το χιόνι τρέπονται 

σε σκηνικό θεάτρου και αυθόρμητα ο διαβάτης γίνεται ο πρωταγωνιστής. Μπορεί 

κανείς να απολαύσει εικόνες στο «Μουσείο Σύχρονης Τέχνης» και ν’ αναζητήσει 

πληροφορίες για τους καλλιτέχνες της πόλης, που δεν είναι λίγοι. Γι’ αυτό, είναι πολλά 

τα «πνευματικά σαλόνια» («Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας», «Λέσχη Πολιτισμού 

Φλώρινας», «Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών», πολιτιστικός σύλλογος Φ.Σ.Φ. 

«Αριστοτέλης», κ.ά.) που ανοίγουν τις πόρτες τους στο αδηφάγο κοινό γεμίζοντας τις 

κρύες νύχτες του χειμώνα. Οι άνθρωποι της Φλώρινας έμαθαν και μαθαίνουν ν’ 

αντιμετωπίζουν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης με δημιουργικό τρόπο εμπνεόμενοι 

από το φυσικό τοπίο γύρω τους. Το ποτάμι, αλλά και τα βουνά που την περιβάλλουν 

μαγνητίζουν τον Φλωριναίο, κι αν είσαι τυχερός μπορεί να συναντήσεις κάποιον 

φοιτητή της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας να σχεδιάζει σ’ ένα παγκάκι κατά μήκος 

του ποταμού. Ίσως κάποτε στο ίδιο παγκάκι να έγραφε στίχους ο Μίμης Σουλιώτης και 

να συζητούσε με τον Στερίκα Κούλη ή τον Κωστάκη Λούστα για τη δική τους Τέχνη, 

τη ζωγραφική. 

Καμιά φορά, συνεχίζοντας την περιήγηση μπορεί ν’ ακούσει κανείς να μιλούν 

μια άλλη γλώσσα και ν’ αναρωτηθεί εύλογα. Είναι μια γλώσσα, που βγαίνει από το 

στόμα των γιαγιάδων και των παππούδων της πόλης. Η Φλώρινα ήταν ένα σταυροδρόμι 

λαών, γλωσσών, πολιτισμών, που για καιρό αποτελούσε εμπορικό σταθμό. Τα φαγητά, 

οι συνήθειες, ακόμη και η παχιά ομιλία, συνδέουν την πόλη με το παρελθόν της και 

τους υπόλοιπους λαούς της Βαλκανικής. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά 

ιδιαίτερα από τις αρχές του 20ου, ανιχνεύονται τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν τη 

σύγχρονη αστική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης και της πνευματικές (λογοτεχνία 

συνολικά) της Φλώρινας. 
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Στο παγκόσμιο λογοτεχνικό στερέωμα, από τα μέσα του 18ου αιώνα και εξής 

είναι ορατή η συστηματική και εντεινόμενη έλξη από τον αφηγηματικό πεζό λόγο. Η 

έλξη αυτή συνάδει με τη στροφή στη νεωτερικότητα, καθώς ο πεζός λόγος θεωρείται 

ότι αντιπροσωπεύει την περίοδο της πολιτισμικής ωριμότητας, σε αντίθεση με τον 

έμμετρο που συνδέεται με τη νηπιακή ηλικία του πολιτισμού. Νέοι τίτλοι 

αφηγηματικών κειμένων έρχονται να εμπλουτίσουν μια ισχνή, ως τώρα, παράδοση174. 

Ο εμπλουτισμός πραγματοποιείται μέσα από την εκμετάλλευση και την 

ιδιοποίηση κειμένων που προέρχονται από διαφορετικές λογοτεχνικές παραδόσεις: 

διηγήματα και μυθιστορήματα από τη γαλλική κυρίως, αλλά και την ιταλική ή 

γερμανική γραμματεία (ανάμεσά τους και νουβέλες από το Δεκαήμερο του Βοκάκιου), 

αρχαιόγλωσσα ελληνικά μυθιστορήματα, ανατολίτικες διηγήσεις. Οι μεταφράσεις 

κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε σύγκριση με τα πρωτότυπα κείμενα.175 

Κεφά λάιο 1 

1.1. Σκοπός έρευνας – ερευνητικά ερωτήματα 
 

Στην παρούσα βιβλιογραφική-ιστορική έρευνα, επιχειρείται η αποτύπωση των 

λογοτεχνικών κειμένων της περιόδου μετά το 1957, όταν και ξεκίνησε τη λειτουργία 

του ο Φ.Σ.Φ «Αριστοτέλης» στη Φλώρινα και το ομώνυμο περιοδικό του, που 

περικλείουν όμως μόνο στοιχεία πεζογραφίας και των συναφών ειδών της. Η έρευνα 

επεκτείνεται χρονικά και λίγο αργότερα, όταν πρωτοεμφανίστηκε και ένα δεύτερο 

λογοτεχνικό περιοδικό στην περιοχή, αυτό της «Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών 

Φλώρινας», από το 1987 μέχρι και το 2003. Η αναζήτηση και η καταγραφή των 

πεζογραφικών έργων από ντόπιους κυρίως συγγραφείς έφερε πλούσια αποτελέσματα 

και παρακάτω γίνεται αποδελτίωση όλων αυτών και ειδολογική κατάταξη τους ανά 

περιοδικό, έτος και συγγραφέα, μέσω μιας ποσοτικής και ποιοτικής εμβάθυνσης στα 

στοιχεία τους.  

                                                           
174Κεχαγιόγλου, Γ. (1993). Νεοελληνική πεζογραφία με ανατολική προέλευση και η αναβίωση της 

νεοελληνικής πεζογραφικής μυθοπλασίας στον 18ο αιώνα. Graeco-Arabica, 5, 287-293. 
175Κεχαγιόγλου, Γ. (2001). Πεζογραφική ανθολογία. Αφηγηματικός γραπτός νεοελληνικός λόγος. Τόμ. 1: 

Από το τέλος του Βυζαντίου ως τη Γαλλική Επανάσταση.Τόμ. 2: Από τη Γαλλική Επανάσταση ως τη 

δημιουργία του ελληνικού κράτους. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη] (ISBN 960-231-090-1). 
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Έτσι λοιπόν, ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι η ιστορική καταγραφή, η 

γραμματολογική διερεύνηση και η ειδολογική διερεύνηση και κατάταξη των 

πεζογραφικών έργων που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά της Φλώρινας, «Αριστοτέλης» 

και «Εταιρία», με αναφορές και συσχετίσεις στους συγγραφείς τους και τις συνθήκες 

γύρω από τις οποίες πλαισιώνονταν. Η καταγραφή και η περιγραφή των στοιχείων κάθε 

έργου συνοπτικά, που δημοσιοποιήθηκαν την περίοδο 1957-2012, αποτελούν τους 

επιμέρους στόχους, που καλείται να καλύψει η συγκεκριμένη μελέτη. Η επιλογή του 

υλικού από τα δύο λογοτεχνικά περιοδικά έγινε σκόπιμα, καθώς «Ο Αριστοτέλης» και 

η «Εταιρία» χαίρουν αποδοχής και κύρους στην περιοχή της Φλώρινας και με αυτή την 

έννοια αποτελεί την έγκυρη και αξιόπιστη πηγή-έκφραση της πνευματικής ζωής και 

της λογοτεχνικής έκφρασης της περιοχής. Τα ιστορικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά 

κείμενα που περιλαμβάνονται στο περιοδικό, ειδικά αυτά που μας αφορούν, τα 

πεζογραφικά κείμενα, αποτελούν το αποτύπωμα της κυρίαρχης πνευματικής 

δημιουργίας στην Φλώρινα και ως τέτοια απευθύνονται στους αναγνώστες. Επιπλέον, 

το περιοδικό «Ο Αριστοτέλης» είναι το μοναδικό περιοδικό που εκδίδεται στην 

Φλώρινα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (1957), που μελετάται, αλλά και αργότερα 

η «Εταιρία», από το 1987, η οποία αποτέλεσε έναν δεύτερο, έγκυρο πόλο λογοτεχνικής 

έκφρασης, για τον λόγο ότι ήταν το μοναδικό μέσο, που κάλυπτε πλήθος τεχνών, με 

πληθώρα διανοούμενων συγγραφέων να εκδίδουν (άλλωστε είχε ονομαστεί, «Εταιρία 

γραμμάτων και τεχνών Φλώρινας»), που αναδύονταν στη Φλώρινα, και συνεπώς 

περικλείει και την λογοτεχνική πλευρά, που μας ενδιαφέρει. Με τα δεδομένα της 

εποχής, στην ουσία αποτελούν αν όχι τα μοναδικά, τα σημαντικότερα «λογοτεχνικά» 

περιοδικά της Φλώρινας, τα μόνα έντυπα σε τοπικό επίπεδο, στα οποία ο αναγνώστης 

έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με αρκετά λογοτεχνικά, ποιητικά αλλά και 

πεζογραφικά κείμενα. Στο δύο περιοδικά, επίσης, δημοσιεύονται κείμενα (λογοτεχνικά 

ή μη) όπως: διηγήματα ή μυθιστορήματα, σπανιότερα δε νουβέλες, κυρίως 

Φλωρινιωτών (λόγω καταγωγής ή μόνιμης διαμονής). Με αυτό το δεδομένο, μέσα στα 

τεύχη των περιοδικών αποτυπώνεται σε σημαντικό βαθμό η λογοτεχνική – 

πεζογραφική παραγωγή της Φλώρινας εκείνη την περίοδο που αποτελεί αντικείμενο 

της έρευνάς μας.  

Σύμφωνα με τον παραπάνω ερευνητικό προβληματισμό, εξάγονται τα 

ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  
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- 1. Ποιοι συγγραφείς εμφανίζονται συχνότερα στα περιοδικά 

«Αριστοτέλης» και «Εταιρία» και δημιουργούν πεζά κείμενα και ποιες οι 

κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες που τους πλαισιώνουν;   

- 2. Πότε δημοσιεύονται τα πεζά κείμενα και πόσο συχνά δημοσιεύουν οι 

συγγραφείς κατά την περίοδο αυτήν;  

 

- 3. Ποιοι από τους συγγραφείς αυτούς είναι εν ζωή και ποιοι έχουν πεθάνει, 

άρα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους; 

 

- 4. Για ποιους από τους συγγραφείς έχουμε μαρτυρίες για το βίο και κριτικές 

για το έργο τους από τρίτους; 

 

- 5. Ποια είναι τα είδη πεζογραφίας μέσα από τα κείμενα που δημοσιεύονται 

στα περιοδικά «Αριστοτέλης» και «Εταιρία»;  

 

- 6. Ποια είναι τα λογοτεχνικά γνωρίσματα, θεματολογικά, 

αφηγηματολογικά, ιδεολογικά, που αποτυπώνονται στα πεζά κείμενα κατά 

το λογοτεχνικό είδος τους;  

 

1.2. Μεθοδολογία 
 

«Η κοινωνιολογία είναι η μελέτη της κοινωνικής ζωής, των ομάδων και των 

κοινωνιών του ανθρώπου, η μελέτη της ίδιας μας της συμπεριφοράς ως κοινωνικών 

όντων» υποστηρίζει ο A. Giddens176. Η κοινωνιολογία είναι επιστήμη και ως επιστήμη 

–οφείλει να – διέπεται από τη χρήση συστηματικών μεθόδων εμπειρικής έρευνας, 

ανάλυση στοιχείων, θεωρητική σκέψη και λογική αποτίμηση των επιχειρημάτων με 

σκοπό την ανάπτυξη ενός σώματος γνώσεων σχετικά με ένα συγκεκριμένο (εν 

προκειμένω, την κοινωνία)  αντικείμενο177.  

Η επιστημονική έρευνα λοιπόν, είναι μια από τις μεθόδους που κάθε επιστήμη 

χρησιμοποιεί για την «παραγωγή» της γνώσης. Σκοπός της επιστημονικής έρευνας 

είναι να απαντήσει σε ερωτήματα που απασχολούν τόσο τους επιστήμονες, όσο και 

                                                           
176Giddens Α, (2002), Κοινωνιολογία, μτφ. Δ. Τσαούσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 50. 
177Βλ. ό.π. Giddens Α, (2002), Κοινωνιολογία…. Σελ. 63. 
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πολλούς άλλους ανθρώπους, με τη χρήση και εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων 

και διαδικασιών που εξασφαλίζουν ακρίβεια, εγκυρότητα και αντικειμενικότητα, 

μακριά από εικοτολογικές προσεγγίσεις, προσωπικές επιλογές ή ιδεολογικές 

δεσμεύσεις. Η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, η Κοινωνική Έρευνα δηλ., έρχεται 

να «ιχνηλατήσει» την κοινωνική αναπαραγωγή και τον κοινωνικό μετασχηματισμό 

(αντικείμενα της κοινωνιολογίας) με τρόπο συστηματικό, απτό και αντικειμενικό, μέσα 

από την καθημερινή συμπεριφορά των ανθρώπων, τις κοινωνικές πρακτικές που 

εφαρμόζουν, τις αλληλεπιδράσεις, τις διαφοροποιήσεις και την καθημερινή 

«μετασχηματιστική δημιουργία». Η κατανόηση και εξήγηση ή ερμηνεία της 

κοινωνικής πραγματικότητας αποτελούν τους βασικούς στόχους της κοινωνικών 

επιστημών. Οι εν λόγω στόχοι εκπληρώνονται τόσο μέσω της διατύπωσης θεωρητικών 

θέσεων αναφορικά με το εκάστοτε υπό μελέτη κοινωνικό φαινόμενο όσο και μέσω της 

ανάδειξης των εμπειρικών δεδομένων, τα οποία αναπαριστούν τα κοινωνικά 

φαινόμενα. Η μεθοδολογία αποτελεί την πορεία που ακολουθεί η επιστημονική σκέψη, 

προκειμένου να προσεγγίσει το ειδικό της αντικείμενο. Με άλλα λόγια, ως 

μεθοδολογία θα μπορούσε να οριστεί «το σύστημα διαδικασιών, ενεργειών, μεθόδων 

και τεχνικών που υλοποιούνται με λογική σειρά και στοχεύουν στη διερεύνηση ενός 

προβλήματος».178 Αυτός ο συστηματικός χαρακτήρας της διερεύνησης της κοινωνικής 

πραγματικότητας αποτελεί κεντρικό κριτήριο επιστημονικότητας της κοινωνικής 

έρευνας και κατά συνέπεια τη διαχωρίζει από άλλα είδη ερευνών.  

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, θα αξιοποιηθούν οι πτυχές της 

ποιοτικής κυρίως, αλλά και σε μερικά σημεία και της ποσοτικής έρευνας, μέσω της 

απλής περιγραφικής στατιστικής. Πιο αναλυτικά, η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να 

διερευνήσει τον κοινωνικό κόσμο υπό το πρίσμα της εμπειρίας των υποκειμένων, των 

συμμετεχόντων σε αυτή την έρευνα. Η ποιοτική έρευνα είναι νατουραλιστική, 

συγκειμενική (contextual), πλαισιοθετημένη (situated), ερμηνευτική179. Επίσης, η 

ποιοτική έρευνα είναι η έρευνα που δίνει έμφαση και εστιάζεται στο νόημα και όχι στη 

συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι ποιοτικοί ερευνητές, σύμφωνα με την Willing 

                                                           
178Κυριαζή, Ν., (2002). Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών. 

4ηέκδ. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα, σ. 17. 
179Henwood, Κ.,&Pidgeon, N. (1994). Beyond the qualitative paradigm: A framework forintroducing 

diversity within qualitative psychology. Journal of Community & Applied SocialPsychology, 4, 225-

238. 
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(2001)180, ενδιαφέρονται για το νόημα, για τον τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν τα 

γεγονότα. Όμως, υπάρχουν ποιοτικές προσεγγίσεις που εστιάζονται στην περιγραφή 

της συμπεριφοράς. Επίσης, υπάρχουν ποσοτικές έρευνες που δεν εστιάζονται τόσο στη 

συμπεριφορά, όσο σε κάποιες εσωτερικές δομές181.  

Η πιο ευρέως γνωστή και καταξιωμένη επιστημονικά μέθοδος έρευνας του 

γραπτού λόγου στον χώρο των κοινωνικών επιστημών είναι η ιστορική-ερμηνευτική 

(συγκριτική) μέθοδος. Η ιστορική έρευνα είναι συστηματική και αντικειμενική 

εντόπιση, αξιολόγηση και σύνθεση στοιχείων, για να στοιχειοθετηθούν γεγονότα και 

να εξαχθούν συμπεράσματα για γεγονότα του παρελθόντος. Αποτελεί, δηλαδή, 

προσπάθεια αναζήτησης δεδομένων από παλαιότερες εποχές. Αν και η ιστορική 

μέθοδος αποτελεί προνομιακό πεδίο της ιστορίας, τα τελευταία χρόνια η ιστορική 

έρευνα στους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς έχει φωτίσει 

σημαντικά το παρελθόν. Η ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών και η χρήση τους 

στην ιστορική έρευνα εμπλούτισε και τις ίδιες και την ιστορία. Είναι αδύνατο να 

κατανοήσουμε τι έγινε στο παρελθόν γνωρίζοντας μόνο ονόματα σημαντικών 

ιστορικών προσώπων και ημερομηνίες. Πρέπει να γνωρίσουμε και τις συνθήκες της 

εποχής, την κατάσταση της οικονομίας, την οργάνωση των κοινωνιών και των 

πολιτειών182. Όπως, επίσης, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε την οικονομία, την 

κοινωνία και την πολιτεία της εποχής μας χωρίς να γνωρίζουμε την ιστορική τους 

προέλευση. Η αξία της έγκειται στο να επιτρέπει τη λύση σημερινών προβλημάτων στο 

φως του χθες, να επιτρέπει τη διαπίστωση παρόντων και μελλοντικών τάσεων, να 

αναδεικνύει τη σημασία και τα αποτελέσματα των διαφόρων αλληλεπιδράσεων, που 

βρίσκονται σ’ όλους τους πολιτισμούς και να επιτρέπει την επανεκτίμηση των 

δεδομένων σε σχέση με τις υποθέσεις, θεωρίες και γενικεύσεις που υπάρχουν κάθε 

στιγμή για το παρελθόν183.  

Από την άλλη, η συγκριτική μέθοδος (μέσω της σύγκρισης διαφόρων 

καταστάσεων) αποτελεί καθημερινή πρακτική. Διαμορφώνεται η άποψη μέσω της 

σύγκρισης. Στις κοινωνικές επιστήμες, η σύγκριση είναι ένα χρήσιμο και ευρύτατα 

                                                           
180Willig, C. (2001). Introducing qualitative research in psychology. Adventures in theory and method. 

Buckingham/ Philadelphia: Open University Press. 
181Hayes, N. (1997). Doing qualitative analysis in psychology. Hove, East Sussex: Psychology Press. 
182Robson C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου: ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και 

επαγγελματίες ερευνητές, Αθήνα: Gutenberg., σελ. 75-84. 
183Μακράκης, Β. (1996). Απομυθοποιώντας το Μεθοδολογικό Μονισμό στο: Παπαγεωργίου Γ. 

Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω, σελ. 19-38.  
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διαδεδομένο μεθοδολογικό εργαλείο. Οι κοινωνικοί επιστήμονες συγκρίνουν 

φαινόμενα, θεσμούς, καταστάσεις ανάμεσα σε χώρες όσο και ανάμεσα σε διαφορετικές 

ιστορικές περιόδους. Η σύγκριση μπορεί να τους οδηγήσει σε γόνιμα αποτελέσματα. 

Μεγάλοι κοινωνικοί επιστήμονες, όπως ο Βέμπερ και ο Ντυρκέμ, στήριξαν τη δουλειά 

τους στη συγκριτική μέθοδο. Συνίσταται στον έλεγχο υφιστάμενων θεωρητικών 

πλαισίων ή στην προσπάθεια για την διαμόρφωση νέων μέσω της ποιοτικής ανάλυσης 

ιστορικών δεδομένων (εγγράφων, γραπτών τεκμηρίων από συλλογές βιβλιοθηκών ή 

εθνικών αρχείων) και της σύνδεσης τους με τις σύγχρονες κοινωνικές διαδικασίες, 

τάσεις και φαινόμενα. Στην εργασία, ερμηνευτικά επίσης, θα αξιοποιηθεί και η 

(συγκριτική) γραμματολογία. Η ανάπτυξη της συγκριτικής γραμματολογίας 

συνεπέφερε, στη μετατόπιση της οπτικής γωνίας από τον πολιτισμικό "πομπό" στο 

λογοτεχνικό "δέκτη" και, ταυτόχρονα, τη διεύρυνση της συγκριτικής γραμματολογικής 

έρευνας σε ποικιλότατους τομείς συγκριτικών εργασιών. Έτσι, η Συγκριτική 

Γραμματολογία εκτείνεται σήμερα πολύ πέρα από την ανίχνευση των «καθαρών» 

επιδράσεων από έργο σε έργο και από λογοτέχνη σε λογοτέχνη σ' ένα ευρύτατο φάσμα 

έρευνας, που συμπεριλαμβάνει όλους τους τομείς των διεθνών πολιτισμικών σχέσεων 

και των παραγόντων ή μεσολαβητών τους, καθώς και τις σχέσεις της λογοτεχνίας μ' 

ένα πλήθος εξωλογοτεχνικών φαινομένων κι εκδηλώσεων184. 

Βεβαίως, η έρευνα, μεθοδολογικά, βασίζεται, εκτός από την 

ιστορική/χρονολογική σκοπιά (βίοι συγγραφέων και γραφή πεζογραφικών έργων) στην 

Θεματική Ανάλυση Περιεχομένου, η οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά ή σε 

συνδυασμό ποσοτικές (ποσοτική ανάλυση περιεχομένου) και ποιοτικές μεθόδους 

έρευνας (ποιοτική ανάλυση περιεχομένου)185 και την Κριτική Ανάλυση Λόγου. Η 

ανάλυση περιεχομένου μετατρέπει υλικό ποιοτικής κυρίως φύσης σε μορφή 

ποσοτικών/ποιοτικών δεδομένων και μπορεί να οριστεί ως η συστηματική, 

αντικειμενική, ποσοτική ανάλυση των χαρακτηριστικών διαφόρων μηνυμάτων. 

Αποτελεί μια συστηματική αναπαράξιμη τεχνική «συμπίεσης- μετατροπής» του 

πλήθους των λέξεων ενός κειμένου σε λιγότερες κατηγορίες περιεχομένου, οι οποίες 

βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες κωδικοποίησης, επιτρέποντας στον ερευνητή 

                                                           
184Merton, R. (1973). The sociology of science: Theoretical and empirical investigations. University of 

Chicago Press. Pp. 132-140.  
185Κrippendorf, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Newbury Park: Sage 

Publications. καιστοBerelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research.N. York: 

HafnerPress. ΓιατηνΑνάλυσηΠεριεχομένουβλ. επίσης (Laswell, &Leites, 1965. Laswell, Merner& De 

S. Pool, 1952). 
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να μελετήσουν μεγάλους όγκους δεδομένων μέσω μιας συστηματικής μεθοδολογίας. 

Χρησιμοποιεί συγκεκριμένους κανόνες για την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων από 

την ανάλυση των κειμένων. Η συστηματική διερεύνηση του κειμένου αποτελεί 

πρωταρχικό στόχο της ανάλυσης περιεχομένου και οδηγεί στη συστηματική 

κωδικοποίηση και ποσοτικοποίηση του γραπτού και του προφορικού λόγου, τους 

οποίους και αναλύουμε τη βοήθεια απλών εργαλείων στατιστικής ανάλυσης. Μέσω της 

στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων ανακαλύπτονται οι βασικές στατιστικές 

συσχετίσεις βάσει των οποίων ελέγχονται οι θεωρητικές υποθέσεις της έρευνας ή 

αναδύονται νέες θεωρητικές εξηγήσεις186.  

Η μέθοδος της κατηγοριοποίησης αποτελεί τον κύριο κορμό της ανάλυσης 

περιεχομένου, καθώς αποτελεί τη διαδικασία κωδικοποίησης των δεδομένων. Για το 

λόγο αυτό οι κατηγορίες στις οποίες θα κωδικοποιηθεί το υλικό της έρευνας πρέπει να 

είναι σαφείς, να εξυπηρετούν τους ερευνητικούς σκοπούς, να είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενες, έτσι ώστε το υπό εξέταση κείμενο να μπορεί να κωδικοποιηθεί 

μονοσήμαντα και χωρίς τον κίνδυνο παρερμηνειών από τους ερευνητές και 

εξαντλητικές, δηλαδή το σύνολο των δεδομένων να ταιριάζει σε κάποια κατηγορία. 

Μέσω της κωδικοποίησης των πληροφοριών σε συγκεκριμένες κατηγορίες και της 

συλλογής της πληροφορίας κατ’ αυτό τον τρόπο, η ανάλυση περιεχομένου επιτρέπει 

στον ερευνητή την εξέταση όχι μόνο του έκδηλου περιεχομένου των ερευνώμενων 

πληροφοριών, αλλά και του λανθάνοντος, αυτού, δηλαδή, που βρίσκεται «πίσω» από 

τις πρόδηλες πληροφορίες που κωδικοποιούνται187.  

Πιο συγκεκριμένα, η θεματική ανάλυση είναι μια εύχρηστη μέθοδος η οποία 

χρησιμοποιείται ευρέως στην ποιοτική έρευνα. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον 

νέο ερευνητή, καθώς παρέχει βασικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες και για τη 

διεξαγωγή πιο εξειδικευμένων προσεγγίσεων ποιοτικής ανάλυσης188. Ειδικότερα, είναι 

μια μέθοδος εντοπισμού, περιγραφής, αναφοράς και «θεματοποποίησης» 

επαναλαμβανόμενων νοηματικών μοτίβων, δηλαδή «θεμάτων» τα οποία προκύπτουν 

από τα ερευνητικά δεδομένα, και αποτελεί βασικό εργαλείο για όλους τους ερευνητές 

που ασχολούνται με την ποιοτική έρευνα. Ένα από τα πλεονεκτήματα της 

                                                           
186Robson, C. (2007). H Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 137. 
187Polkinghorne, D. E. (1988). Narrative knowing and the human sciences. Albany, NY: State of New 

York University Press, pp. 59. 
188Clarke, V., Braun, V. and Hayfield, N. (2015) Θεματικήανάλυση In: Smith, J., ed. (2015) Qualitative 

psychology: A practical guide to research methods. 3rd. London: Sage Publications Ltd, pp. 222-248. 
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συγκεκριμένης ανάλυσης είναι ότι χαρακτηρίζεται από «θεωρητική ελευθερία» ή 

«ευελιξία», καθώς η επιλογή της ως μεθόδου ανάλυσης δεν προϋποθέτει, από μόνη της, 

τη δέσμευση των ερευνητών σε συγκεκριμένες οντολογικές ή επιστημολογικές θέσεις, 

όπως συμβαίνει με άλλες ποιοτικές αναλύσεις. Παρ’ όλα αυτά η «θεωρητική 

ελευθερία» ή «ευελιξία» δεν σημαίνει διεξαγωγή της ανάλυσης χωρίς επιστημολογική 

πλαισίωση. Με δεδομένο ότι η θεματική ανάλυση είναι συμβατή με μεγάλο εύρος 

επιστημολογικών θέσεων (π.χ. ρεαλισμός, φαινομενολογία, κονστρουξιονισμός), ο 

ερευνητής καλείται να προσδιορίσει ο ίδιος επιστημολογικά και θεωρητικά την 

ανάλυσή του, κυρίως βάσει των ερευνητικών του ερωτημάτων. Στο πλαίσιο αυτό 

χρειάζεται επίσης να είναι σαφής σχετικά με το τι επιδιώκει να μάθει και τι 

αντιπροσωπεύουν τα θέματα ή τα μοτίβα που έχει εντοπίσει κατά τη διαδικασία της 

ανάλυσης (π.χ. υποκειμενικές αντιλήψεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κατασκευές, 

κ.ά.)189.  

Επειδή, στην ανάλυση των πεζογραφικών λογοτεχνικών κειμένων, 

χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά και οι αρχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, που 

θεμιτό θα ήταν να αναφερθούν εδώ κάποια χαρακτηριστικά και αυτής της μεθόδου των 

κοινωνικών επιστημών. Η Κριτική Ανάλυση Λόγου (Critical Discourse Analysis, στο 

εξής ΚΑΛ), εμφανίστηκε γύρω στα τέλη του 1980 και αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο 

ρεύμα της κοινωνιογλωσσολογίας. Βασικοί εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος 

θεωρούνται οι Norman Fairclough, Ruth Wodak και Teun van Dijk. Η ΚΑΛ αποτελεί 

μία διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη του λόγου, η οποία βλέπει τη γλώσσα ως 

μία μορφή κοινωνικής πρακτικής. Οι θέσεις της αφορούν στις σχέσεις γλώσσας και 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και ανάλυσης των κοινωνικών πρακτικών. Ως 

βασικό αντικείμενο μελέτης έχει τις σχέσεις της εξουσίας και της ανισότητας στη 

γλώσσα190. Κατά την κριτική ανάλυση λόγου, ο Λόγος είναι χαρακτηριστικό της 

κοινωνίας από την οποία άμεσα εξαρτάται. Επιπλέον, ο Λόγος είναι ένα αδιαφανές 

αντικείμενο της εξουσίας, το οποίο η κριτική ανάλυση λόγου καλείται να καταστήσει 

διαφανές και ορατό. Επομένως, κύριος σκοπός της είναι η ανάλυση των αδιαφανών 

όσο και διαφανών δομικών σχέσεων κυριαρχίας, διάκρισης, εξουσίας και ελέγχου όπως 

αυτές εκδηλώνονται μέσα από τη γλώσσα.  

                                                           
189Willig, C. (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology. Open University Press. pp. 236.  
190Blommaert, J. &Bulcean, C. (2000). Critical Discourse Analysis. Annual Review of Anthropology 29: 

447-466. 
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Πρόκειται, επομένως, για μια πολύπλευρη, βαθιά διεπιστημονική προσέγγιση 

η οποία δεν ενδιαφέρεται απλώς να καταδείξει την κοινωνική καταγωγή των 

γλωσσικών φαινομένων αλλά επιδιώκει να αποκαλύψει όλες τις κεκαλυμμένες 

στρατηγικές που αναπαράγουν στερεότυπα και προκαταλήψεις μέσω της χρήσης της 

γλώσσας και της επικοινωνίας. Δεν αρκείται σε μια περιγραφική, παρατηρητική και 

ερμηνευτική διαδικασία, αλλά αποβλέπει, μέσα από την πολύπλοκη ανάλυση των 

σχέσεων των κειμένων, των ομιλιών, της κοινωνικής γνώσης και της εξουσίας να 

συμβάλει στην αλλαγή. Έτσι, η ΚΑΛ παρέχει τα εργαλεία εκείνα και τις μεθόδους 

μέσω των οποίων οι χρήστες της γλώσσας θα αποκαλύψουν τις συνδέσεις της γλώσσας, 

της δύναμης και της ιδεολογίας. Ουσιαστικά, αποσκοπεί οι ομιλητές να 

συνειδητοποιήσουν τις εξουσιαστικές δομές της κοινωνίας και της γλώσσας και να 

αγωνιστούν για τη χειραφέτησή τους191.  

Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, στην παρούσα έρευνα, που κατά κύριο λόγο 

ανήκει στον ιστορικό-γραμματολογικό αλλά και συγκριτικό τρόπο ερμηνείας των 

δεδομένων, επιλέχθηκε η (Θεματική) Ανάλυση Περιεχομένου, ως μέθοδος ανάλυσης 

των δεδομένων και μάλιστα ο συνδυασμός της ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης, 

δηλαδή η ποσοτική και η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Επιπλέον, συνδυάστηκε με 

την μέθοδο της Κριτικής Ανάλυσης λόγου, που αξιοποιείται σε ορισμένα σημεία της 

ερευνητικής επεξεργασίας που θα ακολουθήσει και αφορούσε τα έργα των πεζογράφων 

καθαυτά. Οι προσεγγίσεις στην Ανάλυση Περιεχομένου επιδιώκουν να εντοπίσουν 

κατάλληλες κατηγορίες και μονάδες ανάλυσης, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν την 

φύση των αναλυόμενων εγγράφων και τους ερευνητικούς σκοπούς, ενώ οι κατηγορίες 

«καθορίζονται μετά την αρχική θεώρηση του εγγράφου και καλύπτουν τις βασικές 

περιοχές του περιεχομένου»192. Με την προσεκτική μελέτη ολόκληρου του υλικού 

(όλων των τευχών του περιοδικού «ο Αριστοτέλης» (1957-2015) και του περιοδικού 

«Εταιρία» (1987-2003), εντοπίστηκαν και αναλύθησαν πιο ενδελεχώς μόνο τα 

πεζογραφικά κείμενα μυθοπλασίας, και όχι αυτά που διέθεταν ιστορικό, λαογραφικό ή 

πολιτισμικό περιεχόμενο (ωστόσο καταγράφηκαν μονομερώς), αποτελώντας το σώμα 

της έρευνας. Ακολούθησε ξεχωριστή μελέτη αυτών των κειμένων προς ανίχνευση των 

επί μέρους θεματικών και με βάση την βιβλιογραφία περί των θεματικών και της 

                                                           
191Dijk, T. V. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse & Society, vol.4 (2): 249-283, 

London: Newbury Park and New Delhi. 
192Cohen, M., Manion, L. & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: 

Μεταίχμιο, σελ. 282. 
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ειδολογικής ταξινόμησης σχηματίστηκαν οι θεματικές κατηγορίες, ενώ έπειτα κι από 

μελέτη τους για ακόμη μια φορά σχηματίστηκαν κι οι υποκατηγορίες της ανάλυσης 

περιεχομένου.  

1.3. Δείγμα της έρευνας 
 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία τυπικής περίπτωσης 

(typical casesampling), όπου στόχος της είναι η επιλογή περιπτώσεων που θεωρούνται 

ότι είναι «τυπικές», δηλαδή που τοποθετούνται στον μέσο όρο ως προς τα 

χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον ερευνητή. Αρχικά προσδιορίζονται τα 

χαρακτηριστικά που έχει ένας «μέσος», τυπικός άνθρωπος ή κατάσταση που 

ενδιαφέρει τον ερευνητή και στη συνέχεια το δείγμα επιλέγεται από αυτές τις «τυπικές» 

περιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι πληροφορίες που συλλέγει ο ερευνητής δεν 

μπορούν να απορριφθούν στη βάση του επιχειρήματος ότι αφορούν ειδικές ή 

αποκλίνουσες περιπτώσεις. Πιο αναλυτικά, ως μονάδα δειγματοληψίας193 ορίστηκαν 

τα τεύχη του περιοδικού του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» (και πιο συγκεκριμένα όλα τα 

τεύχη που καλύπτουν τις δημοσιεύσεις από την αρχική έκδοση μέχρι και την τελευταία 

επετειακή, συνολικά 285) και του περιοδικού «Εταιρία των Γραμμάτων και Τεχνών 

Φλώρινας» (πιο συγκεκριμένα από την περίοδο δημιουργίας του εντύπου, το 1987 

μέχρι και την τελευταία κυκλοφορία του, σε σύνολο 38),  ενώ ως κύριο κριτήριο 

καταγραφής ορίστηκε το θέμα καθώς και το πεζογραφικό είδος στο οποίο εντάσσονται 

τα έργα, καθώς αυτό εξυπηρετεί περισσότερο, εφ’ όσον έχουμε να κάνουμε με την 

αποδελτίωση και καταγραφή των έργων πεζογραφίας μυθοπλαστικού χαρακτήρα, 

ανάλογα με το είδος (π.χ. διήγημα, μυθιστόρημα, νουβέλα, κ.ά.) αλλά και των 

κυριότερων εκπροσώπων που εμφανίζονται την περίοδο που μελετάται από τα μέσα 

του 20ου αιώνα και έπειτα.  

Αφού από το συνολικό υλικό διακρίθηκαν μόνο τα πεζά κείμενα που 

ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα (αυτά που είναι προϊόντα μυθοπλασίας), 

συγκεντρώθηκαν, αποδελτιώθηκαν και τέθηκαν σε επεξεργασία και κωδικογράφηση 

                                                           
193Κrippendorf, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Newbury Park: Sage 

Publications. καιστοBerelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research.N. York: 

HafnerPress. ΓιατηνΑνάλυσηΠεριεχομένουβλ. επίσης (Laswell, &Leites, 1965. Laswell, Merner& De 

S. Pool, 1952), σελ 57-60.  
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των επί μέρους θεματικών κατηγοριών, με τα κριτήρια αυτής της διαδικασίας να 

ορίζονται ως εξής: 

α) Η έκταση και τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κάθε κειμένου 

β) Οι αναφορές που δεν περιέχουν κάποιο ενδεικτικό θεματικό κέντρο ή είναι 

ασαφείς ή επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες 

γ) Οι πιο συχνά εμφανιζόμενοι συγγραφείς ανά θέμα και είδος πεζογραφίας 

δ) Το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο που διέπει τα εν λόγω έργα βάσει της 

βιογραφίας των πεζογράφων και του θέματος που δημοσιεύουν.  

Να σημειωθεί ότι κατά την διαδικασία, δεν χρησιμοποιήθηκαν κωδικογράφοι 

(coders) καθώς δεν επρόκειτο να γίνει στατιστική ανάλυση των αριθμητικών 

δεδομένων της έρευνας (επιμέρους διακυμάνσεις, συσχετίσεις κ.λπ.), παρά μόνο να 

εξαχθούν ορισμένες διαπιστώσεις σχετικά με το πλήθος των αναφορών στα πλαίσια 

της απλής περιγραφικής στατιστικής. Επίσης, το ζήτημα της υποκειμενικής ερμηνείας 

τίθεται επί τάπητος περισσότερο στην ανάλυση του πεζού λόγου, ενώ η συστηματική 

και λεπτομερειακή εκπαίδευση των κωδικογράφων από τον ερευνητή πριν από τη 

διεξαγωγή της έρευνας, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα αναιρούσε την όποια αύξηση 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ευρημάτων, με πιθανή καθοδήγηση σε 

κατευθυνόμενη ταύτιση γνώμης.  

Το πλήθος των δημοσιεύσεων των πεζογραφικών κειμένων στις οποίες 

εντοπίστηκε και κωδικογραφήθηκε έστω και μία αναφορά στο περιοδικό 

«Αριστοτέλης» είναι 106, ενώ στο περιοδικό «Εταιρία» είναι 75. Από το μελέτη 

ολόκληρου του υλικού που πραγματοποιήθηκε η έρευνα δηλαδή από τα 258 τεύχη του 

περιοδικού «Αριστοτέλης», σε 62 τεύχη (μονά ή διπλά) παρατηρήθηκαν κείμενα 

πεζογραφίας, που έχουν μυθοπλασιακό χαρακτήρα, ενώ αντιθέτως στο περιοδικό 

«Εταιρία» από τα συνολικά 38 τεύχη που εξέδωσε, τα 24 περιέχουν πεζογραφικά έργα, 

που ενδιαφέρουν τους σκοπούς της έρευνας. Επισημαίνεται μια αρκετά εμφανής 

διαφοροποίηση στην δημοσίευση τέτοιων έργων, καθώς στο μεν περιοδικό 

«Αριστοτέλης», «φιλοξενούνται» πεζογραφικά έργα σε ποσοστό 26%, ενώ στο δε 

περιοδικό «Εταιρία», η συμπερίληψη της πεζογραφίας απαντάται σε ποσοστό 

μεγαλύτερο και από το μισό του συνόλου των τευχών, δηλαδή στο 76%, στοιχείο που 

υποδηλώνει ότι σε αυτό το περιοδικό η λογοτεχνική δημιουργία ήταν το κύριο σώμα 
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των δημοσιεύσεων, ενώ στο άλλο περιοδικό, λόγω και του όγκου και πληθώρας 

ποικίλων θεμάτων, η λογοτεχνική πλευρά των τοπικών συγγραφέων ήταν πιο ισχνή ή 

δεν δημοσιεύονταν όλες οι δημιουργίες στο λογοτεχνικό γένος της πεζογραφίας.  

 
 
Κεφά λάιο 2 

Δεδομένα έρευνας  
 

2.1. Έργα και συγγραφείς – Αποδελτίωση  

 

Κατά την αναζήτηση των πεζογράφων και των έργων στα λογοτεχνικά 

περιοδικά της Φλώρινας «Αριστοτέλης» και «Εταιρία», συγκεντρωτικά εμφανίζονται 

τα παρακάτω πρόσωπα, με μερική συχνότητα και προβολή των έργων τους μέσω της 

δημοσίευσης τους στα περιοδικά. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά ανά τεύχος του 

εκάστοτε περιοδικού, τα ονόματα των πεζογράφων συγγραφέων και των έργων που 

έχουν δημοσιεύσει μόνο με την αναγραφή του τίτλου τους (και όχι ολόκληρα τα 

κείμενα), με τον αριθμό σελίδων που είναι τοποθετημένα στα περιοδικά. Σε παρένθεση 

περιλαμβάνεται και το λογοτεχνικό είδος, πιο συγκεκριμένα το είδος της πεζογραφίας 

στο οποίο ανήκει το απόσπασμα, αυτούσια φερόμενο από τα ίδια τα περιοδικά. Σε κάθε 

τεύχος αναγράφεται και η ημερομηνία έκδοσής του.  Επίσης, πέρα από τα πεζά κείμενα, 

εντοπίστηκαν στα συγκεκριμένα τεύχη και κάποια ιστορικά στοιχεία του Συλλόγου 

«Αριστοτέλη», οι σκοποί έκδοσής του, βιογραφικά στοιχεία πεζογράφων που 

ενδιαφέρουν για τις ανάγκες της έρευνας, ιστορικά και λογοτεχνικά στοιχεία της πόλης 

της Φλώρινας με παράθεση άρθρων.  

Οι συγγραφείς που έχουν δημοσιεύσει πεζά κείμενα είναι αρκετοί και στο 

περιοδικό «Αριστοτέλης» αλλά και στην «Εταιρία», ωστόσο δεν παύουν και οι 

συγκλίσεις, καθότι υπήρξε το φαινόμενο ο ίδιος συγγραφέας να δημοσίευε αν όχι 

ταυτόχρονα, ετεροχρονισμένα, το ίδιο έργο και στα δύο περιοδικά. Παρακάτω, μετά 

την αναλυτική παράθεση των έργων, μαζί με όλα τα στοιχεία που τα απαρτίζουν, θα 

ακολουθήσει η θεματική ανάλυση, η ειδολογική ταξινόμηση των πεζογραφικών 
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λογοτεχνικών κειμένων αλλά και η συχνότητα δημοσίευσης των έργων ανά πεζογράφο 

με κριτήριο την ηλικία, την ιδιότητά του και γενικότερα την βιογραφία ή την 

εργογραφία του.  

 

Ι. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (1956-2015)  

(Σύνολο τευχών όπου έγινε αναζήτηση: 285) 

1. Τεύχος 1ο (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1957) 

a) Γ.Χ. Μόδης – Στα κρύα της λίμνης (διήγημα) (σελ. 5-8) 

2. Τεύχος 2ο (Μάρτιος – Απρίλιος 1957)  

a) Γ.Χ. Μόδης – «Ει ο Θεός μεθ’ ημών» (σελ. 17-21) 

b) Πάνος Παπασταμάτης – Το θέλησε και ο Μακαρίτης (Πασχαλινό διήγημα) (σελ. 

22-23)  

3. Τεύχος 3ο-4ο (Μάιος – Αύγουστος 1957) 

a) Γ.Χ. Μόδης – Στα μπουντρούμια (22-27)  

b) Γ.Χ. Μόδης – Περιπέτειες κεφαλής (31-34)  

4. Τεύχος 6ο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1957)  

a) Πάνος Παπασταμάτης – Πες πως με γνώρισες αυτή τη παραμονή (σελ. 6-8)  

5. Τεύχος 7ο (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1958) 

a) Πάνος Παπασταμάτης – Ο βλαμμένος (σελ. 24-25) 

b) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Παρακαλώντας τη βροχή – η «ντουντούκα» (σελ. 26-

27)  

6. Τεύχος 8ο (Μάρτιος Απρίλιος 1958) 

a) Χάρης Γρηγορίου – Το Κτήμα (διήγημα) (σελ. 52-56)  

7. Τεύχος 9ο (Μάιος – Ιούνιος 1958)  

a) Πάνος Παπασταμάτης –Vanitas(σελ. 17)  
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8. Τεύχος 10ο (Ιούλιος – Αύγουστος 1958)  

a) Γ.Χ. Μόδης – Το τζαμί της λίμνης (σελ. 13-15)  

9. Τεύχος 12ο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1958)  

a) Κώστας Δαγκίτσης – Το μετάλλιο (σελ. 17-31)  

b) Αχιλλέας Παπαϊωάννου – Στις τελευταίες του στιγμές (σελ. 43-52)  

10. Τεύχος 13ο (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1959)  

a) Γ. Χ. Μόδης – Κούρδοι και χωροφύλακοι (σελ. 29-33)  

b) Πάνος Παπασταμάτης – Ο σπουδαγμένος (σελ. 41-45) 

11. Τεύχος 14ο (Μάρτιος – Απρίλιος 1959)  

a) Κώστας Δαγκίτσης – Η κλώσσα (σελ. 25-30) 

b) Βασίλειος Μπαζόπουλος – Κυνηγετικές περιπλανήσεις, ταξίδι τρίτο (σελ. 38- 

42) 

c) Χρήστος Μουχτάρης – Το όραμα που έσβησε (σελ. 47-51) 

12. Τεύχος 15ο (Μάιος – Ιούνιος 1959)  

a) Κώστας Δαγκίτσης – Πάμε για ψωμί (σελ. 21-27)  

13. Τεύχος 17ο (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1959)  

a) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Τα καράβια (Καστοριανές εικόνες) (σελ. 23) 

14. Τεύχος 18ο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1959)  

a) Χρίστος Μουχτάρης – Χριστουγεννιάτικο όνειρο (σελ. 15-18)  

b) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Οι αγαπημένοι (σελ. 31-32) 

15. Τεύχος 19ο (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1960, Έτος Δ)  

a) Ανδρέας Καρκαβίτσας – Θείον Όραμα (σελ. 47-53)  

16. Τεύχος 21ο (Μάιος – Ιούνιος 1960, Έτος Δ) 

a) Κώστας Δαγκίτσης – Τα κοκόζια (σελ. 17-33)  

17. Τεύχος 22ο (Ιούλιος – Αύγουστος 1960, Έτος Δ)  
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a) Βασίλης Μοσχοβίτης – Οι άνθρωποι του θείου Σταύρου (σελ. 27-31)  

b) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Ο Καλλίνικος (σελ. 32)  

18. Τεύχος 24ο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1960, Έτος Δ)  

a) Κώστας Δαγκίτσης – Ο Δάσκαλος (σελ. 1-10)  

b) Γερμανός Χρηστίδης – Ένας μικρός ήρως (χριστουγεννιάτικο διήγημα) (σελ. 15-

16)  

19. Τεύχος 25ο (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1961)  

a) Χρήστος Μουχτάρης – Το πάθος της πολιτείας (σελ. 41-48)  

b) Ι.Γ.Τ. – Κάθε Λαμπρή (σελ. 57-60)  

20. Τεύχος 26ο (Μάρτιος – Απρίλιος 1961)  

a) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Η τρελή Νούσια (σελ. 45-47)  

21. Τεύχος 29ο (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1961, Έτος Δ)  

a) Χρήστος Μουχτάρης – Η προϊσταμένη (σελ. 13-14)  

22.Τεύχος 30ο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος, 1961)  

a) Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Στο Χριστό στο κάστρο (σελ. 2-7)  

b) Θεόδωρος Βόσδου –  Καλή χρονιά παιδί μου (σελ.28-29)  

23.Τεύχος 32ο (Μάρτιος – Απρίλιος 1962)  

a) Κώστας Δαγκίτσης – Το κορίτσι μας (σελ. 25-48)  

24. Τεύχος 33ο-34ο (1962)  

a) Στρατής Μυριβήλης – Η πολιτεία φάντασμα (σελ. 35) 

25. Τεύχος 38ο (Μάρτιος – Απρίλιος 1963, Έτος 7ο)  

a) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Ανήσυχη μέρα (σελ. 18-22)  

26. Τεύχος 48ο (1964, Έτος 8ο)  

a) Πάνος Παπασταμάτης – Ένα σκυλάκι πολυτελείας (σελ. 30-33) 
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27. Τεύχος 49ο-50ο (1965, Έτος 9ο)  

a) Χρήστος Μουχτάρης – Δάσκαλος στους Σαρκατσαναίους (Διήγημα) (σελ. 24-41)   

28. Τεύχος 51ο-52ο (1965, Έτος 9ο) 

a) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Καστοριανό (σελ. 20-26)  

29. Τεύχος 56ο (1966, Έτος 10ο)  

a) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Τα «Ιλιάτσκια», Καστοριανό (σελ. 33-37)  

30. Τεύχος 57ο (1966, Έτος 10ο) 

a) Γ.Χ. Μόδης – Δύο στρατόπεδα (σελ. 3-13) 

31. Τεύχος 58ο (1966, Έτος 10ο)  

a) Γ.Χ. Μόδης – Ένας καλός λογαριασμός (σελ. 3-11) 

b) Χρήστος Μουχτάρης – Ο καϋμένος Τζων (σελ. 15-23) 

32. Τεύχος 59ο-60ο (1966, Έτος 10ο) 

a) Πάνος Παπασταμάτης – Η σιγή χρυσός (σελ. 1-4) 

33. Τεύχος 61ο-62ο (1967, Έτος 11ο)  

a) Γ.Χ. Μόδης – Η μουγγή (σελ. 13-29)  

b) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Η κυρία λουλού (σελ. 30-36) 

c) Δημήτρης Σουλιώτης – Ξαφνικά άλλαξα (σελ. 37-40) 

34. Τεύχος 63ο-64ο (1967, Έτος 11ο)  

a) Ν.Γ. Κοεμτζοπούλου – Ο πνιγάρης πασάς (σελ. 8-17) 

35. Τεύχος 65ο-66ο-67ο-68ο (1968, Έτος 12ο)  

a) Ερατώ Γ. Μέλλου – Ο αράπης της Καμάρας (σελ. 49-52) 

b) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Τα παιχνίδια της γειτονιάς (σελ. 76-80) 

36. Τεύχος 71ο-72ο (1968, Έτος 12ο)  

a) Παύλος Τσάμης – Ο θάνατος του Μίκη Ζέζα, το διήγημα μας (σελ. 24-36) 
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37. Τεύχος 77ο-78ο (1969, Έτος 13ο) 

a) Γ.Χ. Μόδης – Ο τυφλός δάσκαλος (σελ. 1-6)  

b) Γιάννης Ζήρας -  Τσοπάνοι και τσελιγκάδες, Περίπατοι στα ψηλώματα (σελ. 17-

19) 

c) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Το οικογενειακό νυχτέρι (σελ.25-29)   

38. Τεύχος 84ο (1970, Έτος 14ο ) 

a) Γιάννης Ζήρας – Τσομπάνοι και τσελιγκάδες Β΄ (σελ. 9-11) 

39. Τεύχος 85ο-86ο (1971, Έτος 15ο) 

a) Γ.Χ. Μόδης – Η ζωή και το έργο του (διηγήματα) (σελ. 9-122)  

41. Τεύχος 92ο-93ο (1972, Έτος 16ο)  

a)  Ανδρέας Παπακωνσταντίνου – Η απόπειρα (σελ. 99-102)  

b) Ανδρέας Παπακωνσταντίνου – Τα πέντε νεροκολόκυθα (σελ. 105-108) 

c) Τ.Ι.Λ. – Η θεία μου η Πόπη (σελ. 93-97) 

42. Τεύχος 94ο (1972, Έτος 16ο) 

a) Παύλος Τσάμης – Ο τουρβάς του Ντίνα (σελ. 7-16)  

43. Τεύχος 95ο-96ο (1972, Έτος 16ο)  

a) Παύλος Τσάμης – Η δασκάλα της Μπογδάνιτσας (1-15)  

b) Ιφιγένεια Διδασκάλου – Ο σκύλος και ο λαός (σελ. 50-53) 

44. Τεύχος 99ο (1973, Έτος 17ο) 

a) Παύλος Λ. Τσάμης – Ο μεγάλος μοναστηριώτης (σελ. 1-13) 

45. Τεύχος 108ο (1974, Έτος 18ο) 

a) Παύλος Λ.  Τσάμης – Ένας Φίλιππος (σελ. 5-14) 

46. Τεύχος 115ο-116ο (1976, Έτος 20ο)  

a) Παύλος Τσάμης – Βιογραφία-Δημοσιεύσεις (σελ. 9-52) 
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48. Τεύχος 140ο (1980, Έτος 24ο) 

a) Τάκης Γκισόπουλος (Στέφανος Χρυσός) – Η Φλώρινα και η ιστορία της (σελ. 

17- 26) 

49. Τεύχος 148ο (1981, Έτος 25ο) 

a) Πέλλα Αλμπάνη – Τι διηγείται ένας κότσιφας (αντιλαογραφία) (σελ. 39-41) 

50. Τεύχος 159ο (1983, Έτος 27ο) 

a) Νίκος Α. Τούλιος – Το σκυλάκι με την αχυρένια ουρά (σελ .47-48) 

51. Τεύχος 170ο (1983, Έτος 27ο) 

a) Ανδρέας Παπακωνσταντίνου – Διηγήματα (π.χ. Επιστροφή από τα σύνορα, Ο 

παληός λοκατζής, Τα πέντε νεροκολόκυθα, Ο νοσοκόμος του 33ου Συντάγματος, 

Η άσπρη τσάντα, Κάποιος τα βλέπει όλα) (σελ. 2-49) 

52. Τεύχος 181ο-182ο (1987, Έτος 31ο) 

a) Μαίρη Προδρομίδου – Παιδικά παραμύθια (π.χ. Ο Γιάννης και τα λαχταριστά 

μήλα, Οι τρεις κυνηγοί, Το πονόψυχο αλογάκι, Η τρελούτσικη ηλιαχτίδα, Στο 

χωριό της γιαγιάς, Το τέρας του ποταμού, Το πεύκο που αγάπησε τη θάλασσα, Το 

άρρωστο παιδάκι και η τριανταφυλλιά, Το ταξίδι της Εβελίνας, Η ωραιότερη 

προσευχούλα, Τα λογάκια του Θεού, Η ανάληψη της βίας, Ο χειμώνας του 2085, 

Οι Σαρακατσανέοι, Ο κακός άρχοντας) (σελ. 3-64) 

53. Τεύχος 207ο-208ο-209ο-210ο (1991, Έτος 35ο) 

a) Αντιγόνη Τσάμη – Η δολοφονία του Κασίμ-Μπέη (σελ. 160-162) 

b) Πάνος Παπασταμάτης – Το θρεφτάρι του παπά Θύμιου (σελ. 163-167) 

c) Πάνος Παπασταμάτης – Το θέλησε και ο μακαρίτης (πασχαλινό διήγημα) (σελ. 

168-172)  

d) (χωρίς αναφορά ονόματος συγγραφέα) - Ναούμης πάει στη Φλώρινα (σελ. 173-

178) 

e) Σοφία Ηλιάδου-Τάχου – Οι φωτογραφίες (πεζογράφημα) (σελ.179-180) 

54. Τεύχος 211ο (1992, Έτος 36ο) 
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a) Ελένη Ναούμ – Μελωδία μιας κοιλάδας (σελ. 82-85)  

55. Τεύχος 214ο (1992, Έτος 36ο) 

a) Δ. Π. Ρίζος – Αίσθηση χρωμάτων (σελ. 70-71) 

56. Τεύχος 217ο (1993)  

a) Σοφία Ηλιάδου-Τάχου – Πεζογράφημα (σελ. 58)  

57. Τεύχος 221ο-222ο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1993)  

a) Γωγώ Κηπουροπούλου – «Γυναίκα σε κοιτάω δεν μ’ ακούς;» (πεζογράφημα) 

(σελ. 81-102)  

58. Τεύχος 229ο-230ο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος- Απρίλιος 1995) 

a) Θεόδωρος Βόσδου – Το νόημα της πλεξούδας (σελ.92-93)  

59. Τεύχος 235ο-236ο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος 1996)  

a) Ρίτσα Βασιλειάδου – Οι δύο γριούλες (σελ. 100-103)  

60. Τεύχος 239ο-240ο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1996)  

a) Ι. Α. Νικολαΐδης – Ο παπά-Τασκένδης (νουβέλα, πρώτη ενότητα) (σελ. 115-

121)  

b) Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου – Το κίτρινο (σελ. 122-123)  

61.Τεύχος 265ο-266ο (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-

Δεκέμβριος 2002)  

a) Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου – «Με λένε Κώστα και την αδελφή 

μου την λένε Ανθήλη (Εισαγωγή από το βιβλίο «Τα τέσσερα φεγγάρια») (σελ. 

44-47)  

62. Εορταστικό τεύχος (1991)  

a) Αντιγόνη Τσάμη – Μνήμες που δεν σβήνουν (σελ. 144-145).  

 

II. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ (1987-2003)  
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(Σύνολο τευχών όπου έγινε αναζήτηση: 38) 

1. Τεύχος 1ο (Οκτώβριος, 1989)  

a) Αχιλλέας Παπαϊωάννου (Χίλλης Δροσαίος) – Τα μερμήγκια (σελ. 9-15)  

b) Η ζωή και το έργο του Χίλλη Δροσαίου (σελ. 16-18)  

c) Σπύρος Αλεξίδης -  Ο Μίχος (σελ. 22-24) 

2. Τεύχος 2ο (Οκτώβριος, 1990) 

a) Γεώργιος Μόδης -  Η γυμναστική που προδίδει (από συλλογή διηγημάτων) (σελ. 

11-12) 

b) Πάνος Παπασταμάτης – Μια καινούρια ζωή (Από συλλογή διηγημάτων 

«Περιηγήσεις και στοχασμοί» (σελ. 29-30)  

c) Στερίκος Κούλης – Ένα χαρτί μπογιατισμένο (σελ. 39-42) 

3. Τεύχος 4ο-5ο (Δεκέμβριος, 1990) 

a) Κώστας Δαγκίτσης – Το μετάλλιο (σελ. 17-34) 

b) Σωτήρης Ζήκος – Προ των πυλών (σελ. 47-50) 

c) Γιώργος Μεγαλομάστορας – Τα καραβάκια (σελ.55-57)  

4. Τεύχος 6ο (Απρίλιος, 1991)  

a) Αντιγόνη Τσάμη – Ο μόδεστος και οι ληστές (σελ. 15-17) 

5. Τεύχος 8ο-9ο (Δεκέμβριος, 1991) 

a) Σωτήρης Ζήκος – Οι χειροκροτητές (σελ. 16)  

b) Θανάσης Κυρκόπουλος – 3+1 ραντεβού με τη Μαρία (σελ. 62) 

6. Τεύχος 10ο (Μάιος, 1992)  

a) Γεώργιος Ν. Χατζή-Τζώτζιας – Γενικόν τεφτέριον (ένα οδοιπορικό της 

προσφυγιάς)  (σελ. 37-47)  

b) Μίμης Αναχτάρης (Κρούλης) – Σκουπιδιάρης ή κλητήρας (σελ. 49-50) 

c) Ιωάννα Κέκου – Πράσινο στην ομίχλη (σελ. 67) 
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7. Τεύχος 12ο (Φεβρουάριος, 1993)  

a) Ιωάννα Κέκκου – Άτιτλο (σελ. 15) 

b) Σωτήρης Ζήκος – Ψηλά, στο χείλος του γκρεμού (σελ. 27) 

c) Δότα Σαρβάνη -  Σε πρώτο πρόσωπο (σελ. 30) 

8. Τεύχος 14ο (Νοέμβριος, 1994)  

a) Γιάννης Δ. Τσομπάνος – Η έγκυος που λαχτάρησε (σελ. 50-52)  

9. Τεύχος 15ο (Απρίλιος, 1994)  

a) Δότα Σαρβάνη – Η πόλη και αυτός (σελ. 44-45)  

b) Λιλή Πανίδη-Γαζίνου – Μια αληθινή ιστορία (σελ. 49-51) 

10. Τεύχος 17ο-18ο (Δεκέμβριος, 1994)  

a) Σπύρος Αλεξίδης – Ασυνάρτητα για ένα προσεχές (;) μυθιστόρημα (;) (σελ. 54-

59) 

b) Πέτρος Χρηστίδης – Το γυάλινο μάτι (ή1/2000 του δευτερολέπτου (σελ. 60-61) 

c) Σωτήρης Ζήκος – Το κορίτσι και ο κόμπος (σελ. 62-64) 

d) Πέτρος Βότσης – Το τηλέφωνο (σελ.65-68) 

11. Τεύχος 20ο-21ο – Ανθολογία Φλωριναίων πεζογράφων (Αύγουστος, 1995)  

a) Γ.Ν. Χατζή Τζώτζιας – ΓενικόνΤεφτέριον (Όνειρο) (σελ. 1) 

b) Γ.Ν. Χατζή Τζώτζιας – ΓενικόνΤεφτέριον(Οδοιπορικό) (σελ.7-13) 

c) Γ. Χ. Μόδης – Μακεδονικές Ιστορίες (Ο γάμος στα χωριά) (σελ.17-22) 

d) Γ.Χ. Μόδης – Μακεδονικές Ιστορίες (Η δασκαλίτσα) (σελ. 23-28) 

e) Γ.Χ. Μόδης – Μακεδονικές Ιστορίες (Δεν ξέρω) (σελ. 29-32) 

f) Γ.Χ. Μόδης – Μακεδονικές Ιστορίες (Η μεγάλη αμαρτία) (σελ. 33-38) 

g) Γ.Χ. Μόδης – Μακεδονικές Ιστορίες (Νάκης Κολίντσας) (σελ. 39-46) 

h) Κώστας Δαγκίτσης (Διηγήματα) – Το μετάλλιο (σελ. 49-73) 
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i) Κώστας Δαγκίτσης – Η κλώσσα(σελ. 74-84) 

j) Κώστας Δαγκίτσης – Πάμε για ψωμί (σελ. 85-96) 

k) Κώστας Δαγκίτσης – Τα κοκόζια(σελ. 97-123) 

l) Κώστας Δαγκίτσης – Ο δάσκαλος (σελ. 124-139) 

m) Κώστας Δαγκίτσης – Το κορίτσι μας (σελ. 140-176) 

n) Πάνος Παπασταμάτης (Αγναντέματα, Διηγήματα) – Η σιγή χρυσός (σελ. 179-

196)  

o) Πάνος Παπασταμάτης – Ο σπουδαγμένος (σελ. 182-191) 

p) Πάνος Παπασταμάτης (Περιηγήσεις και στοχασμοί, Διηγήματα) – Μια 

καινούρια ζωή (σελ. 192-194) 

q) Θεόδωρος Λ. Βόσδου – Οι θεοί αγαπούν (αποσπάσματα) (σελ. 197-206) 

r) Νετζατή Τζουμαλί – Πικρός καπνός, μυθιστόρημα (Κεφάλαιο 1ο) 209-227) 

s) Νετζατή Τζουμαλί – Κεφάλαιο 3ο (μυθιστόρημα) (σελ. 228-235) 

t) Χίλλης Δροσαίος – Τα μεργμήγκια (διήγημα) (σελ. 239-249) 

u) Χρήστος Ν. Κάπος – (Λαογραφικά διηγήματα) Αρραβώνας στο χωριό (σελ. 253-

255) 

v) Χρήστος Ν. Κάπος – Η ξενητιά του αγρότη (σελ. 256-260) 

w) Γεώργιος Ι. Μεγαλομάστορας – Σονάτα σε Φα ματζόρε -του ονείρου-(Κεφάλαιο 

9ο) (σελ. 263-267) 

x) Γεώργιος Ι. Μεγαλομάστορας – Κεφάλαιο 10ο(σελ. 268-269) 

y) Σπύρος Αλεξίδης – Ο Μίχος (διήγημα) (σελ. 273-277) 

z) Μίμης Αναχτάρης – Σκουπιδιάρης ή κλητήρας (σελ. 281-282) 

aa) Γιώτα Σεχίδου – Η Καλάμιτυ που μισούσε τ’ άλογα (Μυθιστόρημα), Ενότητες 1η-

4η   (Μυθολογίες, Οι μάγκες, Η φλόγα δε σβήνει ποτέ!, Ανταρσίες ζευγαριών) 

(σελ. 285-289)   

bb) Γιώτα Σεχίδου – Ενότητα 30η (Αλλαγή) (Μυθιστόρημα) (σελ. 290-291) 
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cc) Γιώτα Σεχίδου – Ενότητα 55η (Παραδρομές) (Μυθιστόρημα) (σελ. 292-293) 

dd) Γιώτα Σεχίδου – Ενότητα 57η (Τα χαράκια) (Μυθιστόρημα) (σελ. 294) 

ee) Γιώτα Σεχίδου – Ενότητα 61η (Καμπύλες με συνετές αναπνοές) (Μυθιστόρημα) 

(σελ. 295-296) 

ff) Σωτήρης Ζήκος – Το κορίτσι και ο κόμπος (διήγημα) (σελ. 299-301) 

gg) Πέτρος Βότσης – Το τηλέφωνο (διήγημα) (σελ. 305-308) 

hh) Ανδρέας Ταζογλίδης – Το χρονικό μιας καταστροφής (νο(υ)βέλα, ανέκδοτη), 

Κεφάλαιο 2ο (Νεκρές μέρες του Ιούλη, Ενότητες 1-3) (σελ. 311-320)  

12. Τεύχος 22ο (Δεκέμβριος, 1995)  

a) Μίμης Σουλιώτης – Φλώρινα, Πλάγιο φως (σελ. 33-37) 

13. Τεύχος 23ο (Μάιος, 1996) 

a) Πέτρος Βότσης – Ο φωτογράφος (σελ. 17-22) 

b) Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου – Το κίτρινο (σελ. 54-55) 

14.  Τεύχος 24ο-25ο (Δεκέμβριος, 1996) 

a) Ντόνικα Ομάρη – Η σγουροπλέξουδη (σελ. 23-25) 

b) Ντόνικα Ομάρη – Η Φανίτσα (σελ. 26-27) 

c) Λιλή Πανίδου-Γαζίνου – Η εγγονή του βασιλιά Φιλίππου, Ολυμπίας (σελ. 53-

55) 

d) Πέτρος Βότσης – Το γουμάρι το Ντέντο-βάνε (σελ. 56-61) 

15. Τεύχος 26ο (Απρίλιος, 1997) 

a) Ιωάννα Κέκκου – Το θερμοκήπιο (σελ. 39) 

16. Τεύχος 27ο-28ο (Οκτώβριος, 1997) 

a) Ανδρέας Π. Ανδρέου – Ένα παραμύθι από την Άνω Υδρούσα της Φλώρινας (σελ. 

43-49) 

b) Σωτήρης Ζήκος – Σάντα Ρόζα (σελ. 55-59)  
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17. Τεύχος 29ο (Δεκέμβριος, 1997) 

a) Θανάσης Κυρκόπουλος – Babylon (σελ. 37)  

18. Τεύχος 30ο (Απρίλιος, 1998) 

a) Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου -  Ο κυρ Νικόλας ο λύκος και η κυρά 

Μαρία η αλεπού (σελ. 46-48) 

b) Αντιγόνη Τσάμη – Το κορίτσι που πνίγηκε στο βαλτόνερο (σελ. 61-63) 

19. Τεύχος 31ο (Δεκέμβριος, 1998) 

a) Αλέκος Κορτσάρης – Ο Σπύρος ο Μαύρος (σελ. 40-43) 

20. Τεύχος 32ο (Μάιος, 1998) 

a)  Βασίλης Καραγιάννης – Επιτέλους θα φάω σκόρδα (σελ. 19) 

b)  Mile Nedelkovski (Μτφρ. Ανδρέας Π. Ανδρέου) – Πτώμα χωρίς ιδιοκτήτη (σελ. 

47-49) 

21. Τεύχος 33ο (Δεκέμβριος, 1999) 

a) Αλέκος Κορτσάρης – Η Γεωργία (σελ. 38-40) 

b) Αντώνης Νεδελκόπουλος – Εξομολόγηση  (σελ.41-42) 

c) Αντώνης Νεδελκόπουλος – Πατέρας (σελ. 43) 

22. Τεύχος 34ο (Αύγουστος, 2000) 

a) Γ. Χ. Μόδης – Στα κρύα της λίμνης (σελ. 31-37) 

23. Τεύχος 35ο (Δεκέμβριος, 2000) 

a) Κωστάκης Λούστας – Οι  δύο λεύκες (σελ. 46-47) 

b) Κωστάκης Λούστας – Δον Κιχώτης (σελ. 48-49) 

24. Τεύχος 37ο (Ιανουάριος, 2003)  

a) Φλωριναίοι λογοτέχνες, 2002 (σελ. 2) 

b) Ανδρέας Ταζογλίδης – Το μαχαίρι (σελ. 56-60).  
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2.2. Κατηγοριοποίηση έργων – συγγραφέων 
 

 Στην ενότητα αυτή θα παρατεθούν κατά χρονολογική σειρά οι συγγραφείς των 

πεζογραφημάτων, των οποίων τα έργα δημοσιεύτηκαν και στα δύο περιοδικά και 

επίσης θα πραγματοποιηθεί μια ειδολογική αλλά και θεματική ταξινόμηση του υλικού 

που συλλέχθηκε με αναλυτικά τα στοιχεία που έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας από 

κάθε πεζογραφικό έργο.  

 Η Φλωριναία πεζογραφία ξεκινά με το Γενικόν Τεφτέριον έτους 1903 και εξής 

του Γεωργίου Ν. Χατζή Τζώτζια, σύμφωνα με τα γραπτά κείμενα – δημοσιευμένα ή 

ανέκδοτα – που μας είναι γνωστά και προσιτά μέχρι σήμερα: ο παντοπώλης του 

παρελκόμενου των Βιτωλίων Μεγαρόβου είναι ο πρόδρομος της τοπικής λογοτεχνίας, 

η οποία ακμάζει με τον Μόδη και τον Δαγκίτση ως συχνά πατριωτική και συχνότατα 

ερωτική (δηλαδή πατριωτικότερη) ηθογραφία, όψιμη και γλυκιά κατά κανόνα, σαν τα 

προϊόντα της εγχώριας γεωργικής παραγωγής του τόπου, μέχρι και τη δεκαετία του 

1950· ώσπου να φτάσει να διανύει την δεκαετία του 70’-80’ με εκσυγχρονισμούς της 

γραφής χωρίς αυτό να σημαίνει πως η ηθογραφία, και με τοπικό άρωμα μάλιστα, έχει 

οριστικά κι από όλους εγκαταλειφθεί, όπως ενδέχεται να πιστοποιήσουν οι αναγνώστες 

των κειμένων194. 

α) Με βάση τη συχνότητα δημοσίευσης πεζογραφικών έργων 

 

i) Περιοδικό «Αριστοτέλης»  

 Στο περιοδικό «Αριστοτέλης», το πρώτο έντυπο που κυκλοφόρησε στην πόλη 

της Φλώρινας και αφορούσε τη λογοτεχνία, μετά τη βιβλιογραφική έρευνα που 

διεξήχθη, αριθμούσε 106 δημοσιεύσεις κειμένων πεζογραφίας ανάμεσα σε ποικίλης 

ύλης άρθρα, κείμενα, έργα, διαφημίσεις, ομιλίες, επιστολές, κτλ. Από αυτές η πιο 

συχνά εμφανιζόμενη συγγραφέας που τα έργα της κατατέθηκαν στο έντυπο για το 

κοινό ήταν η Μαίρη Προδρομίδου με δεκαπέντε έργα. Στη συνέχεια κατά φθίνουσα 

σειρά ακολουθεί, με δώδεκα δημοσιεύσεις πεζογραφικών κειμένων, η Ιφιγένεια 

Διδασκάλου και ο Γεώργιος Χ. Μόδης με δέκα, ως ο τελευταίος με διψήφιο αριθμό 

                                                           
194Περιοδικό Εταιρία (1992). τεύχος 10 σελ. 37-40. 
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δημοσιεύσεων. Ο Πάνος Παπασταμάτης έχει δημοσιεύσει εννιά πεζογραφικά κείμενά 

του στο περιοδικό, ενώ ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου με 8 κείμενα. Από έξι κείμενα 

έχουν γράψει και δημοσιοποιήσει στο περιοδικό οι Κώστας Δαγκίτσης, Παύλος 

Τσάμης και Χρήστος Μουχτάρης. Η Σοφία Ηλιάδου-Τάχου έχει δημοσιεύσει τρεις 

φορές δικά της κείμενα, ενώ από δύο έχουν γράψει οι Θεόδωρος Λ. Βόσδου, Τάκης 

Γκισιόπουλος, Γιάννης Ζήρας και Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου. Από 

μία μόλις δημοσίευση πεζογραφικού κειμένου στο περιοδικό πραγματοποίησαν οι 

κάτωθι: Πέλλα Αλμπάνη, Κωνσταντίνος Βασούσκος, Χάρης Γρηγορίου, Ι.Γ.Τ., Γωγώ 

Κηπουροπούλου, Ν.Γ. Κοεμτζοπούλος, Ερατώ Γ. Μέλλου, Βασίλης Μοσχοβίτης, 

Βασίλης Μπαζόπουλος, Ελένη Ναούμ, Ι. Α. Νικολαΐδης, Αχιλλέας Παπαϊωάννου, 

Δημήτρης Π. Ρίζος, Δημήτρης Σουλιώτης, Τ .Ι. Λ., Νίκος Α. Τούλιος, Αντιγόνη Τσάμη 

και Γερμανός Χρηστίδης. Εντοπίστηκε επίσης κείμενο χωρίς αναφορά στο όνομα του 

συγγραφέα. Τέλος, αναδημοσιεύσεις των πεζογραφικών τους κειμένων μία φορά στο 

περιοδικό έκαναν οι γνωστοί Έλληνες λογοτέχνες, Ανδρέας Καρκαβίτσας, Στρατής 

Μυριβήλης και Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.  

ii) Περιοδικό «Εταιρία»  

 Αντίστοιχα στο άλλο περιοδικό της έρευνας (σ.σ. «Εταιρία»), ανιχνεύθηκαν 

ελάχιστα λιγότεροι συγγραφείς με δημοσιεύσεις πεζογραφικών έργων, αλλά ορισμένοι 

με περισσότερα κείμενα στο ενεργητικό τους στο έντυπο. Συνολικά συλλέχθηκαν 75 

εμφανίσεις πεζογραφικών κειμένων στο περιοδικό «Εταιρία» και οι συγγραφείς του 

κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας είναι οι εξής. Ο Γεώργιος Χ. Μόδης έχει τις 

περισσότερες δημοσιεύσεις, συνόλου επτά, ενώ ακολουθεί ο Κώστας Δαγκίτσης με έξι. 

Από πέντε κείμενα έχουν παραδώσει στο περιοδικό οι Σωτήρης Ζήκος και Γιώτα 

Σεχίδου. Ο Πάνος Παπασταμάτης έχει 4 δημοσιεύσεις και ο Σπύρος Αλεξίδης μαζί με 

τον Πέτρο Βότση και την Ιωάννα Κέκκου έχουν τρεις. Οι Χρήστος Κάπος, Ιωάννα 

Κέκκου, Αλέκος Κορτσάρης, Θανάσης Κυρκόπουλος, Κωστάκης Λούστας, Γεώργιος 

Ι. Μεγαλομάστορας, Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου, Αντώνης 

Νεδελκόπουλος, Ντόνικα Ομάρη, Δότα Σαρβάνη, Ανδρέας Ταζογλίδης, Νετζατή 

Τζουμαλί, Αντιγόνη Τσάμη και Γεώργιος Ν. Χατζή Τζώτζιας δημοσίευσαν από δύο 

κείμενα ο καθένας τους, ενώ αντίθετα από ένα πεζό κείμενο παρέδωσαν στην έντυπη 

έκδοση του περιοδικού οι συγγραφείς Μίμης Αναχτάρης, Ανδρέας Π. Ανδρέου, 

Βασίλης Καραγιάννης, Στερίκος Κούλης, Λιλή Πανίδου-Γαζίνου, Αχιλλέας 
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Παπαϊωάννου, Μίμης Σουλιώτης, Γιάννης Δ. Τσομπάνος, Πέτρος Χρηστίδης και Mile 

Nedelkovski (με μτφ. του Ανδρέα Π. Ανδρέου).  

 Είναι άξιο παρατήρησης πως στα δύο λογοτεχνικά-ιστορικά αυτά περιοδικά 

υπάρχουν οι ίδιοι συγγραφείς που δημοσίευαν κείμενα τους όπως για παράδειγμα οι 

Γεώργιος Χ. Μόδης, Πάνος Παπασταμάτης, Κώστας Δαγκίτσης, η Αντιγόνη Τσάμη, 

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου, Αχιλλέας 

Παπαϊωάννου και Δημήτρης Σουλιώτης. Οι συγκεκριμένοι είτε δημοσίευαν το ίδιο 

έργο δύο φορές, σε κάθε ένα περιοδικό, είτε εμπλούτιζαν το περιεχόμενο των τευχών 

των δύο περιοδικών με διαφορετικά κείμενα τους.  

 

β) Με βάση την ηλικία του συγγραφέα 

 

2.2.1). Βιογραφικά στοιχεία συγγραφέων 

 

i) Περιοδικό «Αριστοτέλης» 

1) Μαίρη Προδρομίδου   

Η Μαίρη Προδρομίδου – Γκιθκοπούλου ήταν φιλόλογος στο επάγγελμα το 1966 

και διετέλεσε στη Φλώρινα, λόγω της ιδιαίτερης αγάπης για την πατρίδα και τον 

σύλλογο του Αριστοτέλη, και ως «χόμπι» είχε την εξιστόρηση παραμυθιών, μύθων του 

Αισώπου, της Οδύσσειας και της Ιλιάδας στα παιδιά κάτω από την φλαμουριά του 

Μάμαλου στην περιοχή «Τσαμί». Αργότερα διέμεινε στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να 

πάψει να σκέφτεται τη Φλώρινα, το Νυμφαίο, κ.ά. περιοχές του Νομού. Ένα πλήθος 

δημοσιευμάτων στολίζει το περιοδικό του Αριστοτέλη και την εφημερίδα του. είχε 

χαρακτηριστεί ως συγγραφέας με ειδικότητα στο παραμύθι. Το έργο της διακρίνεται 

για την πρωτοτυπία του, την δημιουργική φαντασία και το πλήθος νοημάτων και 

εννοιών που περιέχει. Ο εσωτερικός κόσμος της συγγραφέως φαίνεται ανάγλυφος μέσα 

στα παραμύθια – ιστορίες της πλησιάζει κατά πολύ τον ψυχικό κόσμο των παιδιών στα 

οποία βεβαίως απευθύνεται195.  

                                                           
195Αντώνης Τούλιος, Περιοδικό Αριστοτέλης (1987), τ. 31., σελ. 1-2 (Πρόλογος). 
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2) Ιφιγένεια Διδασκάλου – ηλικία: 100 ετών (1916-2016)   

 Η Ιφιγένεια Διδασκάλου (γενν. Καστοριά, 25 Σεπτεμβρίου 1916, θαν. 

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2016) υπήρξε Ελληνίδα ποιήτρια, λυρική 

τραγουδίστρια και συγγραφέας. Δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς πολιτιστικούς και 

κοινωνικούς συλλόγους και είχε δημοσιεύσει άρθρα σε πολλά περιοδικά και 

εφημερίδες. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί σε αρκετές ξένες γλώσσες. Η 

θεματολογία αναφέρεται συνήθως για την εργογραφία της πάνω στην μακεδονική 

λαογραφία, με έναν τρόπο αφήγησης που χαρακτηρίζεται απλός και περιγραφικός. 

Εκτός από τα λαογραφικά στοιχεία που συνέλεξε και απέδωσε στα έργα της, 

χρησιμοποιούσε στοιχεία της ιστοριογραφίας της Αρχαίας Μακεδονίας. O τρόπος 

γραφής της χαρακτηρίστηκε από τον κριτικό και συγγραφέα Πέτρο Χάρη ως ομαλός, 

και παρόλο που χρησιμοποιούσε ομοιοκαταληξία που συνήθως ενοχλεί, κατόρθωνε να 

αποδώσει με λυρικότητα τους στίχους, που θα μπορούσαν να εκφραστούν σε ένα 

τραγούδι196. Είχε δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, όπως και σε 

λογοτεχνικά ημερολόγια. Η πολιτιστική της δραστηριότητα παράλληλα με την 

συγγραφική υπήρξε αδιάλειπτη στην Θεσσαλονίκη και στην Μακεδονία, τόσο πολύ 

ώστε να χαρακτηρίζεται ως καθιερωμένη. Έργα της δημοσιεύτηκαν σε λογοτεχνικά 

περιοδικά της εποχής, υπήρξε κεντρική ομιλήτρια σε πολλές φιλολογικές εκδηλώσεις 

της συμπρωτεύουσας, καλεσμένη ως ομιλήτρια σε πολλές πόλεις της Μακεδονίας, 

υπήρξε μέλος κριτικών επιτροπών απονομής λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών 

βραβείων, συμμετείχε στις δραστηριότητες πολιτιστικών και φιλανθρωπικών 

συλλόγων της πόλης, και εκφωνούσε πανηγυρικούς λόγους σε εκδηλώσεις εθνικής 

μνήμης197.  

3) Γεώργιος Χ.  Μόδης – ηλικία: 88 ετών (1887-1975)   

 Ο Γεώργιος Μόδης (14 Μαΐου 1887 – 18 Ιουνίου 1975) ήταν πολιτικός και ένας 

από τους κυριότερους συγγραφείς του Μακεδονικού αγώνα, στον οποίο έλαβε μέρος 

μόλις αποφοίτησε το 1906 από το Γυμνάσιο του Μοναστηριού Πελαγονίας, ως μέλος 

του ανταρτικού σώματος του Γεωργίου Βολάνη. Ο Γεώργιος Μόδης γεννήθηκε το 

1887 στο Μοναστήρι Πελαγονίας. Τελείωσε το γυμνάσιο Μοναστηρίου και στη 

                                                           
196Πέτρος Χάρης, Η τέχνη και η εποχή μας, Τα νέα βιβλία, Πέντε ποιητικάς συλλογάς, Εφημερίδα 

Ελευθερία, 27/8/1961, σελ. 4. 
197Εφημερίδα Μακεδονία, Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος, 03/12/1975, σελ. 2. 
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συνέχεια κατατάχθηκε στο αντάρτικο σώμα του Κρητικού Γ. Βολάνη που δρούσε στο 

Μορίχοβο. Συμμετείχε σε πολλές συμπλοκές με Βούλγαρους κομητατζήδες και 

Οθωμανικά στρατεύματα και τραυματίστηκε σε μάχη με Οθωμανικό στρατό στη 

Μπέσιστα του Μοριχόβου. Μετά τον τραυματισμό του εγκατέλειψε την ένοπλο δράση 

και η Εσωτερική Οργάνωση Μοναστηρίου τον διόρισε γραμματέα στη Μητρόπολη 

Μογλενών και Φλωρίνης, στη Φλώρινα, το 1909, όπου υπηρέτησε για μικρό διάστημα. 

Στη συνέχεια επέστρεψε στο Μοναστήρι και δημοσιογράφησε στην εφημερίδα Φως 

που εξέδιδε η Πολιτική Λέσχη Μοναστηρίου. 

Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εμπορικές επιστήμες στην 

Ακαδημία Όθωνος Ρουσόπουλου. Εκλέχτηκε επί σειρά ετών, βουλευτής Φλώρινας και 

διατέλεσε Νομάρχης Φλώρινας. Την περίοδο 1932 – 1933 ανέλαβε Γενικός Διοικητής 

Ηπείρου. Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, συνελήφθη από τους Γερμανούς 

και φυλακίστηκε στο στρατόπεδο «Παύλου Μελά» στη Θεσσαλονίκη. Μετά την 

απόλυσή του από τις φυλακές, φυγαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή. Τον Οκτώβριο του 

1944 επέστρεψε στην Ελλάδα και διορίστηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου, Γενικός 

Διοικητής Μακεδονίας. Το 1950 ανέλαβε Υπουργός Εσωτερικών και το 1951 

υφυπουργός Παιδείας. Ανέπτυξε πλούσιο συγγραφικό έργο με κυριότερα έργα τα: 

«Μακεδονικές Ιστορίες» και «Αγώνες στη Μακεδονία» του οποίου τη συγγραφή δεν 

πρόλαβε να τελειώσει, καθώς πέθανε στις 18 Ιουνίου του 1975. Υπήρξε μέλος της 

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, και οργάνωσε πολλές επιτροπές Μακεδονομάχων 

με σκοπό την ανέγερση ανδριάντων των Μακεδονομάχων. Διατέλεσε πρόεδρος της 

επιτροπής για την ανέγερση αγαλμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου Β΄ 

και του Αριστοτέλη. Κατά τη διάρκεια της επταετίας εξαναγκάστηκε από το καθεστώς, 

να παραιτηθεί από την προεδρία της επιτροπής. Το 2011, με δαπάνες του Συλλόγου 

Μοναστηριωτών Φλωρίνης και Πέριξ «Η ΕΛΠΙΣ», ανεγέρθηκε προτομή του στην 

κεντρική πλατεία της Φλώρινας, που φέρει το όνομά του (πλατεία Γεωργίου Μόδη)198. 

4) Πάνος Παπασταμάτης – ηλικία 84 ετών (1908-1992)  

 Γεννήθηκε στο Αιτωλικό Μεσολογγίου. Με το τέλος του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου εγκαταστάθηκε στη Φλώρινα και εργάστηκε ως γιατρός μέχρι 

το 1970, οπότε μετοίκησε στην Αθήνα. Στα χρόνια της παραμονής του στη Φλώρινα 

                                                           
198Συλλογικό έργο (1975). Αγώνες στη Μακεδονία. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, σελ. 

βιογραφικού σημειώματος. 
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θα συνδεθεί στενά με την πολιτιστική ζωή του τόπου, και η πολύπλευρη πνευματική 

φυσιογνωμία του θα δεσπόσει για πολλά χρόνια (διετέλεσε ακόμη πρόεδρος στον 

Φ.Σ.Φ «Ο Αριστοτέλης», διοργανωτής λογοτεχνικών και άλλων συναφών 

εκδηλώσεων). Ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο, το διήγημα, το δοκίμιο και την 

ιστοριογραφία. Εξάλλου είχε την ευθύνη και την επιμέλεια της έκδοσης των 

Απομνημονευμάτων του μακεδονομάχου οπλαρχηγού Λάκη Πύρζα. Όπως στο 

λογοτεχνικό, έτσι και στο θεατρικό τομέα ο Παπασταμάτης ξεπέρασε τα όρια της 

Φλώρινας και έργα του ανέβηκαν με επιτυχία σε αρκετές άλλες πόλεις της χώρας. 

Δημοφιλή έργα (πέρα αυτών στα δύο περιοδικά της Φλώρινας, που θα αναλυθούν 

παρακάτω) ήταν: Ξυπνήσανε οι σκλάβοι (θεατρικό, 1961), Αγναντέματα Διηγήματα 

(1961), Περιηγήσεις και στοχασμοί (1988) κ.ά199.  

5) Ανδρέας Παπακωνσταντίνου – ηλικία 70 ετών (1938 – 2008) 

 Γεννήθηκε στην Φλώρινα. Στο επάγγελμα ήταν εφοριακός, συγγραφέας με 

αρκετά κείμενα στη συλλογή του και ένθερμο μέλος του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», στα 

νιάτα του200. Μέσα από τα διηγήματά του μυθοποιεί βιωμένες εμπειρίες με αισθητικά 

άρτιο υλικό και πυκνό διάλογο. Ο συγγραφέας δεν έχει μυθοπλαστική φαντασία, αλλά 

διαθέτει ζωντάνια στο διάλογο και ευχέρεια στην αφήγηση.  

6) Κώστας Δαγκίτσης – ηλικία 63 ετών (1921- 1984) 

 Ο Κώστας Δαγκίτσης, εκλεκτό προσφυγικό «βλαστάρι», ανδρώθηκε στην 

γραφική συνοικία της Φλώρινας «Καβάκια», που στα πρώτα δύσκολα χρόνια της 

Προσφυγιάς, φιλοξένησε πολλούς πρόσφυγες. Έγινε ξανά πρόσφυγας, στα χρόνια που 

ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην ξενιτιά (Γαλλία), τίμησε τον εαυτό 

του και την πόλη του σαν καθηγητής Γλωσσολογίας στην Σορβόννη. Μερικά 

δημοσιεύματα του μόνο «είδαν»| το φως της δημοσιότητας. Δεν υπάρχουν πολλά 

στοιχεία για το «που» και «πως» όσον αφορά την απόκτηση των διηγημάτων που ο 

ίδιος είχε γράψει. Τα ως τώρα, που θα παρατεθούν αργότερα, δημοσιευμένα κείμενά 

του αποτελούν ένα πραγματικό θησαυρό για την Φλώρινα και την λογοτεχνία της. 

Μαγεία, ατμόσφαιρα, χιούμορ, γνήσια συγκίνηση, δοσμένα με μια γλώσσα απλή και 

μια τεχνική άμεση. Όλα του σχεδόν τα έργα ήταν «θησαυρός» ιστορικής και 
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λογοτεχνικής σύζευξης, με μια αγάπη για την πατρίδα. Πέθανε, στην ξενιτιά, το 

1984201.  

7) Παύλος Τσάμης – ηλικία 61 ετών (1914-1975) 

 Ο Παύλος Τσάμης, γόνος μακεδονομάχων, γεννήθηκε στο Πισοδέρι Φλώρινας 

το 1914, τελείωσε αριστούχος τις γυμνασιακές του σπουδές στη Φλώρινα, και το 1932 

εισήχθη στη σχολή Ευελπίδων, απ’ όπου αποφοίτησε το 1936 μεταξύ των πρώτων. Η 

κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου τον βρήκε στον 9ο συνοριακό τομέα, ως διοικητή 

Λόχου Πολυβόλων στο Λαιμό Πρεσπών, και πολέμησε ηρωικά για την απόκρουση της 

φασιστικής εισβολής. Στη διάρκεια της Κατοχής ανέπτυξε αντιστασιακή 

δραστηριότητα και τον Ιούνιο του 1944 ανέλαβε διοικητής στο απόσπασμα Βίτσι, σε 

μια εποχή που είχε αρχίσει να φουντώνει η αυτονομιστική δραστηριότητα. Επανήλθε 

στο στρατό μετά την απελευθέρωση της χώρας και πολέμησε στον Εμφύλιο ως 

διοικητής του 1ου Λόχου του 527ου Τάγματος πεζικού. Μετά την παραίτησή του από 

το στρατό, το 1963, ανέλαβε διευθυντής του Κέντρου Απόδημων Μακεδόνων, θέση 

στην οποία εργάστηκε επτά χρόνια, θεμελιώνοντας τη συνεργασία της πατρίδας με τον 

απόδημο μακεδονικό ελληνισμό. Ενώ παράλληλα είχε πλούσιο συγγραφικό έργο και 

ήταν από τους ιδρυτές του Ορειβατικού Συλλόγου Φλώρινας. Πέθανε στις 3 

Σεπτεμβρίου 1975.   

8) Σοφία Ηλιάδου-Τάχου ηλικία 55 (1964-) 

 Η Σοφία Ηλιάδου-Τάχου (Φλώρινα 1960) είναι πρωτοβάθμια Καθηγήτρια με 

γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης" στο Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σπούδασε Φιλολογία στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έκανε 

μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη Ιστορία, στα Παιδαγωγικά και στη Βυζαντινή 

Ιστορία. Το 1996 πήρε το διδακτορικό της από το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

του ΑΠΘ και το 2002 εκλέχτηκε Λέκτορας της Ιστορίας της Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Εταιρίας Ιστορικών της Εκπαίδευσης και της Διεθνούς Ένωσης Ιστορικών της 

εκπαίδευσης (ISCHE). Έχει γράψει 9 ιστορικά βιβλία και δύο μυθιστορήματα. Τα 
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επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Ιστορία της Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης, την Εκπαιδευτική πολιτική, την Τοπική ιστορία με έμφαση στη Δυτική 

Μακεδονία, και την Εκπαιδευτική Ιστορία του Πόντου και της νεότερης Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Δημοσιεύει σε ιστορικά και λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδας 

της Φλώρινας202. 

9) Θεόδωρος Λ. Βόσδου ηλικία 91 ετών (1928-) 

 Γεννήθηκε στη Φλώρινα, όπου και περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Είναι 

δικηγόρος, πρόεδρος του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και πέριξ «Η ελπίς». Από τα 

νεανικά του χρόνια ασχολείται εντατικά με τη δημοσιογραφία, τη λογοτεχνία και την 

ιστοριογραφία. Από το 1962 είναι αρχισυντάκτης της εβδομαδιαίας εφημερίδας Φωνή 

της Φλωρίνης. Λογοτεχνικά του βιβλία (εκτός αυτών στα δύο περιοδικά που θα 

μελετηθούν): Οι Θεοί αγαπούν (1965), Γιορτινά διηγήματα (1972), Στοχασμοί ενός 

Φλωρινιώτη (1972) και πολλά άλλα δημοσιεύματα στον τοπικό και ημερήσιο τύπο203.  

Η μυθοπλαστική φαντασία του είναι ζωηρή και η αφήγησή του έχει πλοκή και έντονη 

συναισθηματική διάχυση. Στα έργα του στήνει την ιστορίες του με φόντο τη Φλώρινα 

και ο χώρος είναι αστικός.  

10) Τάκης Γκισόπουλος (λογοτ. ψευδώνυμο Στέφανος Χρυσός) – ηλικία 92 ετών 

(1909-2001) 

 Ο Τάκης Π. Γκοσιόπουλος (λογοτεχνικό ψευδώνυμο Στέφανος Χρυσός, 

γεννήθηκε στο Λέχοβο Φλώρινας το 1909, πέθανε στη Θεσσαλονίκη στις 18 Μαρτίου 

2001) ήταν Έλληνας ποιητής, συγγραφέας, αρθρογράφος και κριτικός λογοτεχνίας και 

τέχνης. Ήταν από τους σημαντικότερους ποιητές της μεταπολεμικής Θεσσαλονίκης. 

Έχει επιδείξει σημαντικό έργο στην ανάδειξη των λογοτεχνών στην Βόρεια Ελλάδα 

και της νεότερης μακεδονικής λογοτεχνικής κληρονομιάς. Παρόλο που η καταγωγή 

του ήταν από τη Δυτική Μακεδονία, θεωρούνταν στον καλλιτεχνικό χώρο της Βόρειας 

Ελλάδας, ως λογοτέχνης της Θεσσαλονίκης. Πατέρας του ήταν Πέτρος Γκοσιόπουλος, 

υποδηματοποιός στο επάγγελμα, μέλος της τοπικής εθνικής επιτροπής κατά τον 

Μακεδονικό Αγώνα, πρόεδρος της κοινότητας του Λεχόβου επί συναπτά έτη, 

ερευνητής της ιστορίας της κωμόπολης και της περιοχής του Βιτσίου. Το 1973, ένα 
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χρόνο μετά το θάνατό του πατέρα του, ο Τάκης Γκοσιόπουλος εξέδωσε σημαντικό 

μέρος της συλλογής του204. 

Τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια τα πέρασε στο Λέχοβο. Το 1931, ο 

αρθρογράφος Π. Ξ. Ζαφιρόπουλος της εφημερίδας Μακεδονία, αναφέρεται στο 

ταλέντο του νεόκοπου ποιητή Τάκη Γκοσιόπουλου όταν επισκεπτόμενος την τότε 

κωμόπολη Λέχοβο, διαβάζει την πρώτη του ποιητική συλλογή. Έπειτα, τα περισσότερα 

χρόνια της ζωής του τα πέρασε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεργάζεται με διάφορα 

περιοδικά. Δεν κατάφερε να σπουδάσει, γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης είχε δημιουργηθεί αρκετά χρόνια μετά την ενηλικίωσή του. 

Παρακολούθησε όμως μαθήματα στη Φιλοσοφική Σχολή. Εργάστηκε στην Εταιρεία 

Σιδηροδρόμων από την οποία παραιτήθηκε μετά από μια απεργιακή κοινοποίηση όπου 

πρωτοστάτησε. Στη συνέχεια εργάστηκε στον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Το φιλολογικό του ψευδώνυμο ήταν Στέφανος Χρυσός. Μετά την πρώτη του 

εκδοτική προσπάθεια, το 1930,  εξέδωσε πολλές ποιητικές συλλογές και υπήρξε ένας 

από τους σημαίνοντες κριτικούς λογοτεχνικών έργων και έργων τέχνης στη Βόρεια 

Ελλάδα. Στην αρχή εντάσσεται στην παραδοσιακή λογοτεχνική ομάδα που 

δημιουργείται στη πόλη μέσω του φιλολογικού περιοδικού "Μορφές", την οποία 

ίδρυσαν ο Βασίλης Δεδούσης και ο Χρήστος Ντάλιας, για να την εγκαταλείψει 

αργότερα, επηρεασμένος από τους νεωτεριστές, που υπακούν στο νέο ρεύμα της 

εποχής εκείνης που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευαισθησία στη γραφή και 

απλότητα στο ποιητικό μέτρο. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της πρώτης 

εγκυκλοπαίδειας της Θεσσαλονίκης Δεκάτομος Βασική Εγκυκλοπαίδεια Θ. Κοντέου, 

υπήρξε αρθρογράφος σε πολιτιστικά θέματα σε πολλές εφημερίδες και φιλολογικά 

περιοδικά, παραγωγός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της συμπρωτεύουσας, συμμετείχε 

σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως διαγωνισμούς ποίησης, σε κριτικές επιτροπές και 

άλλες διοργανώσεις της πόλης. Μεταξύ των περιοδικών που συνεργάστηκε ήταν το 

γνωστό Μακεδονικόν Ημερολόγιον με ιδρυτή και εκδότη τον Νικόλαο Σφενδόνη, η 

δίμηνη λογοτεχνική επιθεώρηση Βωμός της Τέχνης που εκδιδόταν στη Ρώμη από τον 
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Θαλή Ρητορίδη· την τριμηνιαία περιοδική έκδοση Βορειοελλαδικά, όπως και στις 

εφημερίδες Νέα Αλήθεια,  Μακεδονία και Ελληνικός Βορράς205. 

Στις 28 Μαρτίου 1977, έλαβε το Χρυσό Βραβείο στο τομέα της πνευματικής 

και πολιτιστικής προσφοράς κατά την διάρκεια εκδήλωσης των δυο Ροταριανών 

ομίλων της Θεσσαλονίκης. Στις 12 Φεβρουαρίου 1979, έλαβε το Χρυσό Βραβείο 

Γραμμάτων σε μουσικό-φιλολογική εκδήλωση που διοργάνωση η Μουσική Εταιρεία 

Ελλάδος με την υποστήριξη της Παμβορειοελλαδικής Ομοσπονδίας Πολιτιστικών 

Συλλόγων, για την προσφορά του στα γράμματα, μαζί με την ποιήτρια και υψίφωνο 

Ιφιγένεια Διδασκάλου. Στις 2 Νοεμβρίου 1980, τιμήθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Γραμμάτων και Τεχνών σε ειδική εκδήλωση στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 

Υπήρξε μέλος σε πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης και της Βόρειας 

Ελλάδας, όπως της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας, της Εταιρείας 

Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Δυτικομακεδόνων "Η Ένωσις",του 

Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών "Προφήτης Ηλίας", του Φυσιολατρικού Ομίλου 

Βορείου Ελλάδος, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Μουσικής Εταιρείας Βορείου 

Ελλάδος206. 

11) Γιάννης Ζήρας ηλικία 62 ετών (1895- 1957) 

 

12) Ελευθερία (Ρίτσα) Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου – ηλικία 73 ετών (1945-2018) 

 Γεννήθηκε στη Φλώρινα, αλλά εργάστηκε και στην Κομοτηνή. Άνηκε στον 

κλάδο της εκπαίδευσης, ως δασκάλα. Είναι μητέρα παιδιών και σύζυγος του Ευστάθιου 

Βασιλειάδη. Στη συλλογή της υπάρχουν πλήθος ποιημάτων, πεζογραφικών έργων και 

λογοτεχνικών κειμένων. Ασχολήθηκε με την αρθρογραφία στην εφημερίδα της 

Φλώρινας «Ηχώ» και δημοσίευε κριτικές επί άλλων έργων μέσα από μία γυναικεία 

οπτική207. Μετά τη συνταξιοδότηση ασχολήθηκε με τη συγγραφή. Έγραψε επτά 

βιβλιαράκια, ποιητικές συλλογές, και έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις. Επαίνους και 

                                                           
205Τάκης Γκοσιόπουλος (Στέφανος Χρυσός). (06/12/1953) Μουσικοκριτικά σημειώματα, Ψηφιοθήκη 

ΑΠΘ, Εφημ. Νέα Αλήθεια. 
206Ιστότοπος: Δικτύου Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης (1989). Μια γνωριμία με τον ποιητή Τάκη 

Π. Γκοσιόπουλο.  
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βραβεία για το λογοτεχνικό της έργο. Έγραφε επίσης και στις τοπικές εφημερίδες. 

Πολλά κείμενα της, πεζά, ποιήματα, κλπ. δημοσιεύονται στην Ένωση Λογοτεχνών 

Βορείου Ελλάδος208. Η άρθρωση της γνήσιες αισθητικά και άρτιας λογοτεχνικά 

έκφρασής της είναι έργο ζωής. Προϋποθέτει αποθησαύρισμα εμπειριών, ενδοσκόπηση, 

προσωπική φθορά και εναγώνια αναζήτηση της ουσίας μέσα από τους περισπασμούς 

της τρέχουσας προσωρινότητας, έξω και πέρα από την εφήμερη διάσταση των 

πραγμάτων. Μια από τις εκφάνσεις αυτής αναζήτησης είναι και οι λογοτεχνικές 

δοκιμές της Βασιλειάδου. Δοκιμές που φανερώνουν ένα πηγαίο λογοτεχνικό ταλέντο 

και μια ελπίδα για ακόμα μεγαλύτερα πετάγματα στο μέλλον.  

13) Χάρης Γρηγορίου – ηλικία 70 ετών (1920-1990) 

 Ο Χάρης Γρηγορίου υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου Φλωριναίων Τορόντο, και 

τo 1962, με εμπνευστή και οργανωτή τον ίδιο, ιδρύεται από μέλη της παροικίας μικτό 

χορευτικό συγκρότημα το οποίο κάνει εμφανίσεις σε διάφορα μέρη του Καναδά209. 

Επιπλέον, το 1963 ήταν πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 17ου συνεδρίου της 

Παμμακεδονικής Ενώσεως Αμερικής και Καναδά. Διετέλεσε συγγραφέας στην πόλη 

της Φλώρινας και έγραψε πεζά και ποιητικά κείμενα.  

14) Γωγώ Κηπουροπούλου – ηλικία 49 ετών (1975-) 

 Γεννήθηκε και διαμένει στην πόλη της Φλώρινας. Σπούδασε στο Ιστορικό, 

Αρχαιολογικό Πανεπιστήμιο και εργάζεται ως καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης. Είναι 

υπεύθυνες σπουδών ενός ιδιωτικού φιλολογικού φροντιστηρίου και συχνά δημοσιεύει 

κείμενά της στον τοπικό τύπο, περιοδικά ή εφημερίδες, με ιστορικό και λογοτεχνικό 

περιεχόμενο210.  

15) Ν.Γ. Κοεμτζόπουλος 

 Έζησε την περίοδο του Μακεδονικου Αγώνα, καθώς έγραφε για τον καπετάν 

Κώττα και γενικά δημοσίευε ιστορικού περιεχομένου κείμενα στο περιοδικό. Δεν 

υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία για τον βίο του και την ημερομηνία γέννησης.   

                                                           
208 Ακριτόπουλος, Ν. Αλέξανδρος. (2013). Οι ποιητές της Φλώρινας. Φλώρινα: Αριστείδου.σελ. 33-34.  
209«Φωνή της Φλωρίνης», φύλλο 5, 14 Απριλίου 1962. 
210www.neaflorina.gr (Ανακτήθηκε στις 05/02/2019).  
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16) Ελένη Ναούμ  

 Κατάγεται από τη Φλώρινα και είναι συγγραφέας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε 

ένα αγρόκτημα ανάμεσα στην πόλη της Φλώρινας και το χωριό Πρώτη. Στο έργο της 

είναι έκδηλη η πηγαία λυρική διάθεση και οι αναμνήσεις από μία Φλώρινα που χάθηκε 

για πάντα.   

17) Αχιλλέας Παπαϊωάννου (συγγραφικό ψευδώνυμο: Χίλλης Δροσαίος) – ηλικία: 63 

(1926-1989)  

 Γεννήθηκε στη Δροσοπηγή Φλώρινας, όπου και αποφοίτησε από το δημοτικό 

σχολείο. Το 1949 τελειώνει το εξατάξιο γυμνάσιο της Φλώρινας. Εργάστηκε ως 

υπάλληλος στη γραμματεία των Δικαστηρίων. Το 1956 δημοσιεύονται για πρώτη φορά 

άρθρα και σημειώματά του στον τοπικό τύπο, και αργότερα σύντομα διηγήματα κι ένα 

οδοιπορικό. Το 1958, δημοσιεύεται στον Αριστοτέλη το διήγημά του «Στις τελευταίες 

του στιγμές» το 1982 εκδίδει τον Γερόλυκο (νουβέλα), στην οποία ο Νικηφόρος 

Βρεττάκος βρήκε «ύφος ζωντανό και αβίαστο» και θεωρεί τον Δροσαίο «προικισμένο 

με πεζογραφικό ταλέντο» και του αφιερώνει την ποιητική συλλογή Ο διακεκριμένος 

πλανήτης211. 

18) Δημήτρης Π. Ρίζος – ηλικία 71 ετών (1948-)  

 Ο Δημήτριος Π. Ρίζος γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1948. Είναι συνταξιούχος 

καθηγητής-θεολόγος πια, έχει συγγράψει μερικά άξια λόγου κείμενα ποικίλου 

ενδιαφέροντος, θρησκευτικού, ιστορικού, λογοτεχνικού κ.ά. Συχνά είναι ιεροκήρυκας 

σε διάφορους ναούς της Φλώρινας και έχει συμμετάσχει σε αρκετές δράσεις έχοντας 

πρωτεύοντα ρόλο. Μέχρι και σήμερα συνεχιζόμενη περιοδική έκδοση με τίτλο 

«ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ - ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ», τον έχει καταστήσει 

υπεύθυνο συντάκτη212.  

19) Δημήτρης Σουλιώτης ηλικία 63 ετών (1949-2012) 

 Ο Μίμης Σουλιώτης (1949 - 2012) ήταν Έλληνας συγγραφέας, ποιητής, 

εκδότης και πανεπιστημιακός. Γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα. Είχε καταγωγή από την 

                                                           
211Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 20-21, σελ. 238. 
212http://www.floriniotika.gr/2015/03/t-2001.html (Ανακτήθηκε στις 05/02/2019). 
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Πελοπόννησο και το Μοναστήρι. Σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή της 

Θεσσαλονίκης, έκανε μεταπτυχιακό στη Βυζαντινή Φιλολογία στη Βουδαπέστη και 

διδακτορικό στα Ιωάννινα. Υπήρξε θαυμαστής του Κωνσταντίνου Καβάφη. Το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στη Φλώρινα, από την οποία κατάγεται η 

σύζυγός του. Το 1971, εξέδωσε το περιοδικό Τραμ, σε συνεργασία με τον Δημήτρη 

Καλοκύρη, τον Πάνο Θεοδωρίδη, την Αλεξάνδρα Δεληγιώργη και τον Γεώργιο 

Σαββίδη. Ίδρυσε το Βαλκανικό Άσυλο Ποίησης στις Πρέσπες, ενώ ήταν ιδρυτικό 

μέλος της Ένωσης Συγγραφέων Δυτικής Μακεδονίας, της Εταιρείας Συγγραφέων και 

του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού. Επίσης, βρέθηκε στη θέση του τακτικού 

καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής 

Σχολής της Φλώρινας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εργάστηκε υπεύθυνος 

για τη βιβλιοθήκη αυτού, δίδαξε ως καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου των Πατρών, στο Τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού του ΕΑΠ, στο 

Πανεπιστήμιο της Λουντ (ως επισκέπτης καθηγητής), στο Έτβες Λόραντ (ως 

επισκέπτης καθηγητής) και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (σε μεταπτυχιακό επίπεδο). 

Εκεί, οργάνωσε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής στην Ελλάδα. To 

2011, κυκλοφόρησε το βιβλίο του "Κύπρον, ιν ντηντ", το οποίο προτάθηκε την επόμενη 

χρονιά για το Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Ποίησης. Υποβλήθηκε σε επέμβαση 

ανοιχτής καρδιάς και πέθανε έξι μήνες μετά, στις 27 Νοεμβρίου του 2012, στη 

Θεσσαλονίκη και κηδεύτηκε στη Φλώρινα. Για το θάνατό του, εξέδωσε ανακοίνωση η 

Εταιρεία Συγγραφέων213. Η ποίηση του Σουλιώτη διακρίνεται από την παρωδία των 

προσώπων (πανεπιστημιακοί, λογοτέχνες, διανοούμενοι), των ηθών και των 

φαινομένων της σύγχρονης ελληνικής δημόσιας ζωής και την ειρωνική αντιμετώπισή 

της προς αυτά. 

20) Νίκος Α. Τούλιος – ηλικία 61 ετών (1950-2011) 

 Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του διαδρομής εργάστηκε σε πολλά 

μέσα ενημέρωσης, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα, Ο Νίκος Τούλιος 

χαρακτηριζόταν από τις πιο αιχμηρές, πιο αριστοφανικές και ανατρεπτικές πένες της 

Φλωρινιώτικης -και όχι μόνο- δημοσιογραφίας, εκείνη του μόνιμου συνεργάτη της 

εφημερίδας «Περισκόπιο», συγγραφέα και ασυμβίβαστου δημοσιογράφου214. 

                                                           
213Εφημερίδα «Η Καθημερινή». 
214http://eperiskopio.blogspot.com/2014/06/blog-post_6519.html (Ανακτήθηκε 02/02/2019) 

http://eperiskopio.blogspot.com/2014/06/blog-post_6519.html
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21) Αντιγόνη Τσάμη – ηλικία 91 ετών (1925 – 2016) 

 Η Αντιγόνη Τσάμη γεννήθηκε στο Πισοδέρι Φλωρίνης. Όλοι γνωρίζουν την 

ιστορική και ηρωική καταγωγή της ως γόνου θρυλικής οικογενείας Μακεδονομάχων. 

Επίσης είναι πασίγνωστο στην τοπική μας κοινωνία, και όχι μόνο, το πολυσχιδές 

συγγραφικό της έργο και οι λαογραφικές μελέτες της. Πνεύμα ανήσυχο, διερευνητικό, 

δημιουργικό, αποτέλεσε στολίδι της πνευματικής κοινότητος της πόλης της Φλώρινας. 

Επιδόθηκε στην συγγραφή λαογραφικών και πεζογραφικών κειμένων. Επίσης υπήρξε 

Εθελόντρια Αδελφή του Ε.Ε.Σ., με τιμητικές διακρίσεις όπως Το 1953 της 

απονεμήθηκε Μετάλλιο Εθνικού Αγώνος 1946—50 μετ’ ενός χρυσού αστέρος από τον 

Ε.Ε.Σ., ενώ το 1995 το Τμήμα ΕΕΣ Φλωρίνης της απονέμει ειδική τιμητική διάκριση 

«για την πολυετή διακονία των ιδεωδών του Ερυθροσταυρισμού»215.  

22) Αρχιμ. Γερμανός Χρηστίδης – ηλικία 85 ετών (1883-1968)  

 Ο Αρχιμανδρίτης Γερμανός Χρηστίδης (κατά κόσμον Δημήτριος Ρίζος του 

Χρήστου, από το Μαύροβο Καστοριάς, πνευματικό τέκνο του Μητροπολίτη 

Καστορίας, Γερμανού Καραβαγγέλη), έμελλε να τιμάται από τη δεύτερη πατρίδα του, 

τη Φλώρινα και από έναν Σύλλογο, τον ΦΣΦΑ και να ονοματοδοτεί μια κορυφαία 

πολιτιστική του εκδήλωση, εξαιτίας των ιδιαίτερων και αναγνωρίσιμων 

χαρακτηριστικών του, από όλους: Της άφατης εκκλησιαστικής αγάπης προς τον 

συνάνθρωπο, της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τους πάσης φύσης δοκιμαζόμενους 

και της ευρύτατης, δια βίου φιλομάθειάς του, εντός και εκτός εκπαιδευτικών 

συστημάτων. Η σχέση του με τη Φλώρινα και τον Αριστοτέλη; Λατρευτική. Ο 

αρχιμανδρίτης Γερμανός, αγάπησε και αγαπήθηκε από τη Φλώρινα και τους 

Φλωρινιώτες, μένοντας πάνω από τη μισή του ζωή -και την πιο παραγωγική- εδώ, στη 

Φλώρινα. Διδάσκοντας στο Γυμνάσιο Φλώρινας ως καθηγητής, ιερουργώντας στο ιερό 

θυσιαστήριο πολλών ιερών ναών -ιδίως των χωριών, περιοδεύοντάς τα μάλιστα πεζός 

ως καλόγερος, μετέδιδε ελπίδα, απαντοχή, καρτερία, αισιοδοξία, φιλοπατρία. Έζησε 

με τον απλό λαό χαρές και λύπες, μεγαλειώδεις αλλά και μαρτυρικές στιγμές, όπως 

εκείνες του 1940 και της μετέπειτα τριπλής κατοχής. Συμμετείχε στον Γολγοθά της 

                                                           
215http://neaflorina.gr/2016/11/erythrostavriki-prosengisi-tis-antigonis-tsami/ (Ανακτήθηκε στις 

02/02//2019). 

http://neaflorina.gr/2016/11/erythrostavriki-prosengisi-tis-antigonis-tsami/
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πατρίδας μας και έζησε την Ανάστασή της· αναδείχθηκε υπέρμαχος της Ορθοδοξίας 

και ιεροφάντης των Ελληνικών Γραμμάτων. Αγαπούσε πολύ τα βιβλία και ήταν 

ικανότατος συγγραφέας, τακτικός συνεργάτης του περιοδικού του «Αριστοτέλη» και 

περιοδικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ εκπόνησε πολλές μελέτες εθνικού, 

παιδαγωγικού και κυρίως ιστορικού περιεχομένου για τη Φλώρινα και την Καστοριά. 

Γι’ αυτά του τα προσόντα, η πολιτεία τον τίμησε με παράσημα216. 

23) Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Αναδημοσίευση) 

 Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Σκιάθος, 4 Μαρτίου 1851 - Σκιάθος, 3 

Ιανουαρίου 1911) είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός 

και ως «ο άγιος των ελληνικών γραμμάτων», «η κορυφή των κορυφών» κατά τον Κ. 

Π. Καβάφη. Έγραψε κυρίως διηγήματα, τα οποία κατέχουν περίοπτη θέση στη 

νεοελληνική λογοτεχνία. Στο περιοδικό «Αριστοτέλης», αναδημοσίευσε ένα κείμενο 

του, που αποτελεί μεγάλη τιμή για το ίδιο το περιοδικό και το αναγνωστικό κοινό217.  

24) Στρατής Μυριβήλης (αναδημοσίευση) 

 Ο Στρατής Μυριβήλης (πραγματικό ονοματεπώνυμο: Ευστράτιος 

Σταματόπουλος, 30 Ιουνίου 1890 – 19 Ιουλίου 1969) ήταν Έλληνας συγγραφέας, από 

τους σημαντικότερους πεζογράφους της Γενιάς του '30. Επίσης, έδωσε κείμενα προς 

δημοσίευση στο περιοδικό. Ο Στρατής Μυριβήλης έδειξε από τα πρώτα του έργα το 

σύνδεσμό του με την παράδοση, από την οποία δεν αποσπάστηκε ποτέ. Συγγραφέας, 

δημοσιογράφος -ζούσε κυρίως από τη δημοσιογραφία- χρονογράφος, από τα πιο ζωηρά 

και μαχητικά πνεύματα της γενιάς του, βρέθηκε σε συνεχή επαφή με τα σύγχρονά του 

γεγονότα, έχοντας πάντα στο νου του τον αναγνώστη. Σε αυτή τη ζωντανή του επαφή 

οφείλονται κατά κύριο λόγο η ενασχόλησή του με την τρέχουσα θεματολογία και η 

χρησιμοποίηση γλώσσας, που κυμάνθηκε ανάμεσα στην καθαρή δημοτική και στη 

δημοσιογραφική μικτή. Ο λόγος του πυρετικός, διατηρούσε τη ζεστασιά και τον τόνο 

της προφορικής ομιλίας, πλούσιος σε εικόνες, με άφθονα λυρικά στοιχεία. Η γραφή 

του πληθωρική και ερεθιστική, ταλαντεύτηκε κάποτε ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον 

                                                           
216https://www.florinapress.gr/politismos.gr (Ανακτήθηκε 02/02/2019). 
217Θέμελης Γιώργος. (1991). "Ο Παπαδιαμάντης και ο κόσμος του", Εκδ. Διάττων, Αθήνα ISBN 960-

7031-10-5. 
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τρυφερό φυσιολατρικό λυρισμό. Το έργο του, "νησίδα γραφικής επαρχιακής ζωής μέσα 

στην αστοκρατούμενη πεζογραφία της γενιάς του Τριάντα" όπως έχει επισημανθεί218.  

25) Ανδρέας Καρκαβίτσας (αναδημοσίευση) 

 Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας (Λεχαινά, 12 Μαρτίου 1865 – Μαρούσι, 24 

Οκτωβρίου 1922) ήταν Έλληνας λογοτέχνης. Υπήρξε ένας από τους τρεις μεγάλους 

εκπροσώπους της ηθογραφίας, μαζί με τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Γεώργιο 

Βιζυηνό και ο κατ' εξοχήν εκπρόσωπος του νατουραλισμού στη νεοελληνική 

πεζογραφικά λογοτεχνία.  

Ο Καρκαβίτσας ασχολήθηκε με επιτυχία με όλα τα είδη του γραπτού λόγου 

εκτός από θεατρικά έργα: διηγήματα, μυθιστορήματα, ποίηση, μελέτες, 

χρονογραφήματα, ιστορικά σημειώματα, ιστορικά ανέκδοτα, παιδικά βιβλία. Επίσης, 

συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής του, καθώς και με 

εφημερίδες στις οποίες προμήθευε πλήθος άρθρα που αφορούσαν τις συνήθειες και τα 

γνωρίσματα των διαφόρων τόπων της Ελλάδας. 

Τα πιο διάσημα έργα του είναι το μυθιστόρημα Ο ζητιάνος, και η συλλογή 

διηγημάτων Λόγια της πλώρης, δυο έργα με τα οποία ο Καρκαβίτσας κατέκτησε μια 

θέση στους κορυφαίους της νεοελληνικής πεζογραφίας. Αυτά τα δυο έργα έχουν 

μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αυτοτελώς καθώς και σε 

ανθολογίες νεοελληνικής πεζογραφίας. 

Στρατιωτικός γιατρός στο επάγγελμα, αποστρατεύτηκε λόγω σοβαρών 

προβλημάτων υγείας — έπασχε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του από φυματίωση 

— το 1920, με το βαθμό του αρχίατρου. Ασχολήθηκε ενεργά και με την πολιτική ζωή 

του τόπου, συμμετέχοντας στο εκστρατευτικό σώμα που πήγε στην Κρήτη κατά την 

Kρητική Eπανάσταση του 1897, στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912–1913, στο 

Κίνημα στο Γουδί, κ.α. 

Πέθανε από φυματίωση του λάρυγγα τον Οκτώβριo του 1922, στην Αθήνα, σε 

ηλικία 57 ετών, πικραμένος για την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας με τη 

                                                           
218Ο θάνατος του Στρατή Μυριβήλη (1998)., Ιστορικό Λεύκωμα 1969, σελ. 150, Καθημερινή. 
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Μικρασιατική καταστροφή, που την είδε να συμβαίνει λίγο πριν πεθάνει. Επίσης και 

αυτός δημοσίευσε κείμενα στο περιοδικό219.  

ii) Περιοδικό «Εταιρία»  

1) Σωτήρης Ζήκος – ηλικία 61 ετών (1958-)  

 Σπούδασε μηχανολόγος, αλλά εγκαταλείπει την επιστήμη του για χάρη της 

δημοσιογραφίας. Ζούσε και εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν επίλεκτο 

στέλεχος του «Ράδιο-Παρατηρητής» και αρχισυντάκτης του περιοδικού Παρατηρητής. 

Έγραφε και δημοσίευε πεζογραφικά κείμενα και στίχους220. 

2) Γιώτα Σεχίδου – ηλικία 55 ετών (1964-) 

 Γεννήθηκε στη Φλώρινα. Σπούδασε γαλλική φιλολογία στο Α.Π.Θ. και θέατρο 

στη Θεσσαλονίκη. Από το 1989 ζει στην Αθήνα, όπου σπούδαζε δημοσιογραφία. 

Συνεργάστηκε με τοπικές εφημερίδες (Έθνος, Κοινή Γνώμη) και περιοδικά (Εταιρία) 

της Φλώρινας. Έχε εργαστεί στη διαφήμιση ως κειμενογράφος και art director, και ως 

καθηγήτρια σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συγγράψει τρία εγχειρίδια 

για τη σχέση της οικονομίας με τη διαφήμιση. Το 1993, εξέδωσε το πρώτο της 

μυθιστόρημα, Η Καλάμιτυ που μισούσε τ’ άλογα, που ο Βασίλης Βασιλικός το 

χαρακτηρίζει ως «το πρώτο ελληνικό πανκ μυθιστόρημα».221 

3) Σπύρος Αλεξίδης – ηλικία 55 ετών (1942-) 

 Γεννήθηκε και έζησε στη Φλώρινα, όπου και εργάστηκε ως δικηγόρος. Από 

μαθητής ακόμη, δημοσίευσε χρονογραφήματα, διηγήματα και ποιήματα, αλλά και 

αρθρογράφησε στον τοπικό τύπο, όπου διετέλεσε βασικός συνεργάτης της Ελληνικής 

Φωνής και τακτικός συνεργάτης του Έθνους και της Κοινής Γνώμης. Πρόσφατο 

πεζογράφημά του είναι το Ασυνάρτητα για ένα προσεχές (;) μυθιστόρημα (;), του οποίου 

μικρό μέρος δημοσιεύτηκε στην Εταιρία (τεύχος 17-18, σελ. 54 και εξής)222. 

 4) Πέτρος Ν. Βότσης – ηλικία 76 ετών (1943-) 

                                                           
219Ανδρέας Καρκαβίτσας. (1973). Άπαντα, εισαγωγικό σημείωμα. Εκδόσεις Καπόπουλος, Αθήνα. 
220Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 20-21, σελ. 298.  
221Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 20-21, σελ. 284.  
222Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 20-21, σελ. 273. 
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 Γεννήθηκε στον Σκοπό Φλώρινας. Εργάζεται από το 1970 ως φυσιογνώστης 

και έχει δημοσιεύσει πολλά σχετικά με την επιστήμη του άρθρα σε πολλά περιοδικά, 

καθώς και αυτοτελείς μελέτες. Παράλληλα, ασχολείται και με την πεζογραφία. Ζει 

στην Αθήνα, αλλά προσπαθεί να ζήσει και στη γενέτειρά του223.  

5) Χρήστος Κάπος – ηλικία: 71 ετών (1909-1980)   

 Γεννήθηκε και έζησε στην Κάτω Υδρούσα Φλώρινας. Ήταν τελειόφοιτος της 

τετάρτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Έγραψε και δημοσίευσε λαογραφικά 

διηγήματα με τον τίτλο Ελεύθερες σκέψεις, που τις κυκλοφόρησε στο χωριό του το 

1975 (πολυγραφημένη έκδοση).  Έγραψε, επίσης, κριτικές και στίχους, άλλα 

δημοσιεύματά του βρίσκονται στον τοπικό τύπο της Φλώρινας. Το 1979 εξέδωσε τα 

Λαογραφικά διηγήματα (προηγήθηκε φωτοαντιγραφημένη έκδοση)224. Σε έργα του έχει 

προθέσεις κριτικής και διδακτισμού που αμβλύνουν τη λογοτεχνική πρόθεση.  

6) Αλέκος Κορτσάρης – ηλικία:70 ετών (1949-) 

 Ο Αλέξανδρος Χαραλάμπους Κορτσάρης γεννήθηκε στη Φλώρινα στις 10 

Ιουλίου του 1949. Η μητέρα του Ολυμπία Κόκκου είχε γεννηθεί στο Μοναστήρι και ο 

πατέρας του στο Λέχοβο. Με βαθειές τις ρίζες στη Βορειοδυτική Μακεδονία, τελείωσε 

το Δ` Δημοτικό Σχολείο Φλωρίνης, το πρότυπο, το 1961. Την ίδια χρονιά η οικογένειά 

του μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και εκεί αποφοίτησε του Ε` Γυμνασίου Αρρένων. 

Το 1972 τελείωσε το Χημικό Τμήμα του ΑΠΘ και το 1976 έγινε Διδάκτωρ του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

Την ίδια χρονιά διορίστηκε ως ερευνητής στο Συμεωνίδειο Ερευνητικό Κέντρο 

του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειον» από το οποίο αποχώρησε, ως Διευθυντής, το 2001. Στο 

διάστημα αυτό εργάστηκε ως υπότροφος δύο φορές στο Λονδίνο, στο National Institute 

for Medical Research και στο Imperial Cancer Research Fund. Από το 2001 είναι Αν. 

Καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ. Έχει δημοσιεύσει ογδόντα 

περίπου πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και έχει πάρει 

μέρος, με ανακοινώσεις, σε διακόσια τουλάχιστον Συνέδρια στην Ελλάδα και το 

                                                           
223Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 20-21, σελ. 304. 
224Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 20-21, σελ. 253. 
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εξωτερικό. Είναι παντρεμένος, από το 1977, με την φαρμακοποιό Ευδοξία Θεοφάνους 

και έχουν δύο παιδιά, την Ολυμπία και τον Κωνσταντίνο. 

Ο Α.Χ. Κορτσάρης είναι συγγραφέας λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων 

και αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά. (Αυθημερόν, Διηγήματα 2001 - 

Αικατερίνη Καραμάνου, Μυθιστόρημα 2003 – Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία, 

2003 – Φλωρίνης Ενθυμήματα, 2004)225. 

7) Θανάσης Κυρκόπουλος – ηλικία 54 ετών (1965-) 

 Γεννήθηκε και ζει στην Φλώρινα, στους Λόφους. Απόφοιτος ΑΠΘ και 

καθηγητής στο επάγγελμα, σπούδασε φιλολογία και ασκεί τα ενδιαφέροντά του στην 

συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων, είτε ποιητικών είτε πεζογραφικών, συμμετέχοντας 

και σε αυτό της «Εταιρίας»226.  

8) Κωστάκης Λούστας – ηλικία: 81 ετών (1933-2014) 

 Γεννήθηκε το 1933. Η μητέρα του ήταν βιολονίστρια από την Αθήνα και ο 

πατέρας του ράφτης από το Νυμφαίο Φλώρινας. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά 

μεγάλωσε στη Φλώρινα. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, παρά τις 

αντιρρήσεις του αυταρχικού πατέρα του, με δάσκαλό τον Γιάννη Μόραλη. Σπούδασε 

επίσης μουσική. Ασχολήθηκε με την ποίηση και την λογοτεχνία. Η πρώτη του έκθεση 

έγινε το 1957 στη Φλώρινα, ενώ το 1961, με τη φροντίδα του ποιητή Γ. Βαφόπουλου, 

πραγματοποίησε την πρώτη του έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά άρχισε να 

καταξιώνεται. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα στη δεκαετία του ’60, με μια σειρά 

ατομικών εκθέσεων στη Νέα Υόρκη, που του έδωσαν πολύ επαινετικές κριτικές. Από 

τότε, συνεχίζει με αμείωτο ενδιαφέρον να ζωγραφίζει και να εκθέτει έργα του στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό και θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες 

ζωγράφους. Ο Λούστας, περνώντας από τα πιο δημοφιλή στάδια της παραστατικής 

ζωγραφικής, κατέληξε, κυρίως ύστερα από το ’80, σε μια ιδιότυπη προσωπική γραφή. 

Το θεματολόγιο του είναι περίπου το εξής: πορτρέτα, νεκρές φύσεις, καθημερινά 

αντικείμενα, μουσικά όργανα και θαλασσινά τοπία, η τέχνη, η ποίηση, η ιδεολογία, ο 

έρωτας, ο θάνατος, η ζωή του καλλιτέχνη, ο ανθρώπινος πόνος. Τα χρώματά του είναι 

                                                           
225https://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=936478 (Ανακτήθηκε στις 03/02/2019). 
226http://el.science.wikia.com (Ανακτήθηκε στις 05/02/2019). 

https://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=936478
http://el.science.wikia.com/
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διαφανή, μελωδικά και πλούσια, συγχρονισμένα με μια μουσική αντίληψη. Έχει κανείς 

την εντύπωση πως βλέπει τα θέματα μέσα από μια διάφανη σφαίρα, όπου τα επίπεδα 

αλληλοδιαδέχονται το ένα το άλλο, τα αντικείμενα αλλάζουν κλίμακες και ρόλους, ενώ 

οι μορφές και τα διάφορα μοτίβα αναλύονται σε χρωματικά μορφώματα και μοιάζουν 

να αιωρούνται σ΄ έναν δυναμικό –μη προοπτικό, κατά κανόνα χώρο»227. Τα ποιήματα 

του Λούστα  σπονδυλώνονται λογικά και έχουν ρεαλιστική και πραγματολογική 

αφετηρία. Ο τόνος της ποίησής του, είναι χαμηλός, κουβεντιαστός, και η φωνή του 

σχεδόν εξομολογητική. Η ειρωνεία του ύφους, ως ποικιλία τόνου της ποιητικής φωνής, 

γίνεται και με τη χρήση της καθαρεύουσας γλώσσας228.  

9) Γεώργιος Ι. Μεγαλομάστορας – ηλικία: 80 ετών (1916-1996)  

 Γεννήθηκε και ενηλικιώθηκε στη Φλώρινα. Ως συνταξιούχος τραπεζικός, 

βρήκε τον χρόνο να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Έργα του αυτοτελή: Αναδρομή 

(αφήγημα), Φανταστική συμφωνία μυθιστόρημα, 1987), Ο πρόξενος και άλλα 

αφηγήματα (1988), Σονάτα σε φα ματζόρε –του ονείρου – (1989), Η εν πολλαίς αμαρτίαις 

(νουβέλα, 1990), κ.ά.229 ο συγγραφέας πειραματίζεται σε διάφορα είδη πεζού λόγου: 

στο διήγημα, στη νουβέλα, στο μυθιστόρημα, την αυτοβιογραφία.   

10) Δότα Σαρβάνη (1952-) 

 Η Δότα Σορβάνη γεννήθηκε στο Λέχοβο Φλώρινας το 1952. Αποφοίτησε από 

την Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός. Γράφει από 

παιδί, με πρώτες διακρίσεις από την ποίηση. Αργότερα ασχολήθηκε και με το κομμάτι 

της πεζογραφίας. Από πολλά χρόνια έχει δυναμική παρουσία στο πολιτιστικό γίγνεσθαι 

της Φλώρινας. Διετέλεσε επί σειρά ετών γενική γραμματέας της Στέγης Φιλότεχνων 

Φλώρινας, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας, 

της οποίας υπήρξε και πρόεδρος. Είναι τακτική συνεργάτης του περιοδικού Εταιρία. Η 

Δότα Σορβάνη έχοντας μαθητεύσει στον υπερρεαλισμό και τον συμβολισμό, αλλά και 

σε ποιητικά ρεύματα που ακολούθησαν στην Ελλάδα, έχει διαμορφώσει ποιητική της 

ομιλία με μια έντονη συνειρμική γραφή. Οι θαυμάσεις πρωτότυπες εικόνες των 

                                                           
227Εφημερίδα «Τα Νέα», Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006, Ορίζοντες, Κριτική Εικαστικών, Χάρης 

Καμπουρίδης. 
228 Ακριτόπουλος, Ν. Αλέξανδρος. (2013). Οι ποιητές της Φλώρινας. Φλώρινα: Εκδόσεις Ν. 

Αριστείδου., σελ. 47-52. 
229Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 20-21, σελ. 263. 
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ποιημάτων της δημιουργούνται με το πιο έντεχνο γειτόνεμα λέξεων. Οι λεκτικές 

συνάψεις, δημιουργούν στον αναγνώστη συνειρμούς που αισθητοποιούν νοητές 

εικόνες που σε κάθε ποίημα διαδέχονται η μια την άλλη και δημιουργούν ένα 

φανταστικό κόσμο όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι αισθήσεις. Οι αισθήσεις κυρίως 

«βιώνουν» την «ποιητική» πραγματικότητα και τη μεταφέρουν στο χαρτί, για να γίνουν 

πάλι βιώματα, με τον ίδιο τρόπο, κι από τον αναγνώστη. Το διανοητικό και ψυχικό 

υπόστρωμα του ποιητικού της υλικού βρίσκεται σε μια εύθραυστη ισορροπία, την 

οποία η ποιήτρια ελέγχει με μεγάλη δεξιοτεχνία. Η καθολική αστιξία στο λόγο της 

δημιουργεί παύσεις και προ πάντων τον εσωτερικό ρυθμό των ποιημάτων της. Οι 

νοηματικές ενότητες, αν και αυτοδύναμες, συναρμόζονται ρυθμικά και νοηματικά με 

τις προηγούμενες και με τις επόμενες. Η αστιξία των στίχων δημιουργεί την πολυσημία 

της ποιητικής φράσης της Δότας Σορβάνη. Ο τόνος της ποιητικής φωνής της Δότας 

Σορβάνη είναι χαμηλός και σχεδόν εξομολογητικός, αποπνέει επικοινωνιακή 

αμεσότητα και ενσταλάζει υπευθυνότητα ανθρώπου που απευθύνεται στον άλλον, στο 

συνάνθρωπο-αναγνώστη, που επικοινωνεί χωρίς φόβο αλλά με πάθος και 

δραματικότητα, συναισθήματα και σκέψεις του. Η γραφή της με ποικίλα θέματα 

εστιασμένα στην κοινωνική πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, μας υποβάλλει μια 

αίσθηση υψηλής αισθητικής και ηθικής, ένα αίσθημα δικαιοσύνης και αθωότητας, μιας 

«αμαρτωλής» όμως αθωότητας που γεύτηκε, γνωρίζει και δεν διστάζει να κρίνει230.  

11) Ανδρέας Ταζογλίδης – ηλικία: 68 ετών (1951-) 

 Γεννήθηκε στον Μεσόκαμπο της Φλώρινας. Είναι δάσκαλος κι έχει εργαστεί 

σε σχολεία της Πρέσπας, της Βέροιας και της Θεσσαλονίκης, για να καταλήξει στην 

Μελβούρνη. Η παρουσία του στα γράμματα της Φλώρινας είναι μακρόχρονη και 

αξιοσύστατη. Αυτοτελείς εκδόσεις: Η πλάνη, μυθιστόρημα, και Μικρές παλιές ιστορίες 

(1986), και Το χρονικό μιας καταστροφής (υπό έκδοση)231. Το μαχαίρι ανήκει σε 

αδημοσίευτο νέο τόμο διηγημάτων. 

12) Νετζατή Τζουμαλί– ηλικία: 90 ετών (1921-2001)  

 Ο Νετζατή Τζουμαλί γεννήθηκε στη Φλώρινα, όπου έζησε τα πρώτα παιδικά 

του χρόνια. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε 

                                                           
230 Ακριτόπουλος, Ν. Αλέξανδρος. (2013). Οι ποιητές της Φλώρινας. Φλώρινα: Εκδόσεις Ν. 

Αριστείδου, σελ. 62-68. 
231Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 20-21, σελ. 311.  
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στην Ούρλα, κοντά στην Σμύρνη. Σύμφωνα με μια πληροφορία ανεπιβεβαίωτη 

(σύμφωνα με τους εκδότες του περιοδικού), στη δεκαετία του 1950 ο Τζουμαλί 

επισκέφθηκε το πατρικό του σπίτι, κάπου στον συνοικισμό «Καυκάσια» της Φλώρινας. 

Σπούδασε νομικά στην Άγκυρα και δικηγόρησε στη Σμύρνη. Καταπιάστηκε με όλα τα 

γνωστά είδη του (τουρκικού) γραπτού λόγου: ποίηση, διήγημα, μυθιστόρημα, θέατρο. 

Τα πεζογραφήματά του είναι τοποθετημένα στη Σμύρνη και τα παράλια του Αιγαίου: 

Ο Πικρός καπνός (Ankara, 1975, εκδόθηκε στα ελληνικά σε μετάφραση του Π. 

Μάρκαρη από τις εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 1979) είναι μυθιστόρημα που αποτελεί 

μέρος μιας τριλογίας με τον γενικό τίτλο Η εποχή του καπνού. Άλλα έργα του είναι: 

Ζελίς (μυθιστόρημα), Ξερό καλοκαίρι και Μακεδονία 1900 (συλλογές διηγημάτων), Τα 

τσάκαρα (θεατρικό)232.  

13) Γεώργιος Ν. Χατζή Τζώτζιας – ηλικία 63 ετών (1860-1923) 

 Η οικογένεια Χατζή Τζώτζια παίρνει το δρόμο της προσφυγιάς τον Μάρτιο του 

1917. Αναγκαστική μετοικεσία, που οδηγεί από το Μεγάροβο στο Κοζαλνόκ της 

Βουλγαρίας. Ο Γεώργιος Ν. Χατζή Τζώτζιας (πατέρας του συμπολίτη και προέδρου 

του Συλλόγου Μοναστηριωτών της Φλώρινας Φιλώτα Χατζή Τζώτζια) αποφοίτησε 

από το ελληνικό Σχολαρχείο, το οποίο λειτούργησε από το 1845. Ο Γεώργιος Χατζή 

Τζώτζιας, επίσης, ήταν μεγαροβίτης επιχειρηματίας. Το κατάστημά του ήταν ένα είδος 

παντοπωλείου της εποχής. Το 1903, μεσόκοπος πια, αποφασίζει να ανοίξει το Γενικόν 

Τεφτέριον, που το κρατά με εκπληκτική συνέπεια. Στις σελίδες του παρελαύνει όλη η 

ζωή της οικογένειάς του: γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμοι, πένθη και χωρισμοί, σημαντικά 

γεγονότα που σημαδεύουν τη ζωή του περιγύρου του. Ο Χατζή Τζώτζιας ήξερε να 

γράφει την καθαρεύουσα ελληνική της εποχής. Αποσπάσματα από τα έργα του, λ.χ. το 

Οδοιπορικό, συνιστά μαζί με τις γλωσσικές ιδιορρυθμίες, τις συντακτικές 

ανακολουθίες και τις υφολογικές ιδιαιτερότητες, που το διακρίνουν, κάτι περισσότερο 

από μία ιστορική μαρτυρία: είναι η «αυγή» της νεότερης φλωρινιώτικης λογοτεχνίας, 

με σημείο αναφοράς την τοπική λογοτεχνία, με πρωτοπόρο, κατά πολλούς, τον ίδιο233.  

14) Μίμης Αναχτάρης («Δημήτριος Κωνσταντίνου-Κρούλης») – ηλικία 60 ετών (1917-

1977) 

                                                           
232Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 20-21, σελ. 208. 
233Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 10, σελ. 45-50.  
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 Γεννήθηκε, έζησε και πέθανε στη Φλώρινα. Ανάπηρος του Ελληνο-Ιταλικού 

πολέμου, μετανάστευσε στα χρόνια της Κατοχής στη Γερμανία. Μεταπολεμικά 

εργάστηκε και στον Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης, που τότε περισυνέλλεγε όλους τους 

ταλαντούχους των τεχνών, ώσπου κατέληξε να ασκεί το μόνιμο επάγγελμα του 

ελαιοχρωματιστή. Ο Κρούλης υπήρξε «εραστής» των τεχνών: απήγγελνε γαλλικούς 

στίχους, έκρουε κοστανιέτες στο γλέντι της παρέας  –ήταν αυτό που θα λέγαμε–  

«τύπος» της πόλης. Έγραψε, επίσης, ορισμένα σύντομα ηθογραφικά αφηγήματα234.  

15) Ανδρέας Π. Ανδρέου – ηλικία 58 ετών (1961-) 

 Ο Αντρέας Π. Ανδρέου γεννήθηκε στο Αμμοχώρι της Φλώρινας το 1961, όπου 

ζει κι εργάζεται μόνιμα. Παντρεμένος με τη Σοφία Αντωνακάκη, σχεδόν από τα 

εφηβικά του χρόνια, και πατέρας δύο παιδιών, του Παντελή και της Ανδρομάχης. 

Σπούδασε κλασική αρχαιολογία, βυζαντινολογία και αρχαία ιστορία στο πανεπιστήμιο 

του Μάιντς και κλασική φιλολογία-κλασική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της 

Χαϊδελβέργης της Δ. Γερμανίας. Από το 1988 είναι διδάκτορας της φιλοσοφίας (στην 

κλασική αρχαιολογία) του Γουτεμβέργιου Πανεπιστημίου (Johannes Gutenberg 

Universitat Mainz) του Μάιντς. Εργάζεται στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας στο 

ΠΤΔΕ καταρχήν του ΑΠΘ και νυν του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως 

τακτικός Καθηγητής με γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Πολιτισμός στην 

Εκπαίδευση. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης την περίοδο 

2007-2011 και το 2011 ορίστηκε μέλος της  Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. Έχει πλούσιο συγγραφικό υλικό με δημοσιεύσεις άρθρων και 

εργασιών, ποικίλου θεματικού περιεχομένου σε διεθνή, ελληνόγλωσσα και τοπικά 

περιοδικά και εφημερίδες235.  

16) Ι.Α. Νικολαϊδης: (1925-2016) 

 Με καταγωγή από τη Φλώρινα, στο επάγγελμα ήταν φιλόλογος και διετέλεσε 

καθηγητής στο πειραματικό σχολείο και το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

17) Βασίλης Καραγιάννης – ηλικία 66 ετών (1953-) 

                                                           
234Περιοδικό «Εταιρία», τεύχος 20-21, σελ. 281. 
235www.eled.uowm.gr (Ανακτήθηκε στις 05/02/2019). 
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Γεννήθηκε το 1953 στη Λευκοπηγή Κοζάνης και σπούδασε Νομική 

πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα, είναι εκ νέου δικηγόρος διότι από το 1996 έως 

το 2003 διετέλεσε διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (έτος ιδρύσεώς της 

1680) αλλά και του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (σύσταση το 1995, ένας 

πανελλήνιος θεσμός του ΥΠΠΟ και του Δήμου Κοζάνης ενταγμένος στο ΕΠΔΠ με 

αντικείμενο τη διάδοση του Βιβλίου και της Ανάγνωσης κλπ.). Από το 1984 εκδίδει 

και διευθύνει την πνευματική επιθεώρηση της Κοζάνης η «Παρέμβαση», η οποία  είναι 

πλέον ένα από τα μακροβιότερα λογοτεχνικά περιοδικά της επαρχίας. Σήμερα είναι στο 

155ο  τεύχος της. 

Με τις παραπάνω ιδιότητες επιμελήθηκε την έκδοση 101 βιβλίων ποικίλης 

θεματολογίας από συγγραφείς του τόπου αλλά και της χώρας και πάντα χωρίς 

κερδοσκοπικό σκοπό. Μετείχε της κριτικής επιτροπής απονομής του λογοτεχνικού 

βραβείου ΑΙΜΟΥ που. εκεί κατάλαβε τα λογοτεχνικά βραβεία τι σημαίνουν236. 

18) Στερίκος Κούλης – ηλικία 74 ετών (1921-1995)  

 Γεννημένος στην Κορυτσά το 1921, θεωρείται αυτοδίδακτος, χωρίς τυπικά 

πανεπιστημιακά προσόντα. Υπήρξε από τους πιο δραστήριους ζωγράφους στη 

Φλώρινα και ο βασικότερος συντελεστής μαζί με τον Δ. Καλαμάρα στην ίδρυση της 

«Στέγης Φιλοτέχνων» και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας. Η παρουσία 

του στην καλλιτεχνική κίνηση της πόλης ξεκίνησε από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο 

Φλώρινας «Αριστοτέλη», στους κόλπους του οποίου δραστηριοποιήθηκε από τη 

δεκαετία του 1940 ως ποιητής και συγγραφέας και αργότερα ως ζωγράφος. Έργα του, 

όπως η ποιητική συλλογή «Εκστατικά παραληρήματα» και το θεατρικό έργο 

«Απόμαχοι» θεωρούνται από τα πρώτα βήματα της φλωριναίας λογοτεχνίας. Από το 

1956 τον απορρόφησε αποκλειστικά η ζωγραφική. Απασχόλησε τον τύπο περισσότερο 

από όλους τους καλλιτέχνες της Φλώρινας. Ο Κούλης επηρεάστηκε από την ανάγνωση 

των πινάκων της περιόδου στροφής των ιμπρεσιονιστών προς την εικαστική  σκέψη 

και το φοβισμό. 

Ο Στερίκας Κούλης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αισθητικής 

παιδείας του τόπου. Ήταν αυτός που συχνά κατηγορούσε τα παραπροϊόντα της 

εικαστικής παραγωγής και ερχόταν σε σύγκρουση με άλλους καλλιτέχνες. Αυτός ήταν 

                                                           
236http://www.authors.gr/members/view/basilhs-karagiannhs (Ανακτήθηκε στις 05/02/2019).  

http://www.authors.gr/members/view/basilhs-karagiannhs
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κι ένας από τους βασικούς λόγους που αποκόπηκε από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο 

Φλώρινας «Αριστοτέλης» και μπήκε στην κίνηση για την ίδρυση της Στέγης 

Φιλοτέχνων Φλώρινας. Είναι σημαντικό επίσης να επισημάνουμε την προσπάθεια του 

Στ. Κούλη να τονισθεί ο παιδαγωγικός ρόλος των έργων τέχνης. Το 1973 αλλάζει το 

τεχνοτροπικό του ύφος, όπως και το 1980, με θεματική που θα επικεντρωθεί συχνά 

στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στα ειρηνιστικά κινήματα. Δεν έφυγε ποτέ και 

για κανένα λόγο από την Φλώρινα. Πέθανε στις 10 Ιουνίου 1995237. Η γραφή του 

Κούλη ξεφεύγει έντεχνα τόσο από το εγκεφαλικό στήσιμο του λόγου, όσο κι από τον 

πεσσιμισμό. Γιατί ο προβληματισμός υποβάλλεται σε μια ποιητική ατμόσφαιρα όπου 

κυρίαρχο είναι το νόημα της τέχνης,  

19) Πέτρος Χρηστίδης – ηλικία  72 ετών (1947-) 

 Ο Πέτρος Χρηστίδης, δάσκαλος στο επάγγελμα, γεννήθηκε στο Αμύνταιο το 

1947 όπου και έμενε. Με τη φωτογραφία ασχολείτο από το 1975. Τις φωτογραφικές 

του γνώσεις τις απέκτησε μελετώντας κυρίως ξένα βιβλία και (ξένα και ελληνικά) 

περιοδικά, καθώς και παρακολουθώντας διάφορα σεμινάρια, κυρίως μέσω ΝΕΛΕ 

(Φλώρινα, Σκόπελος, Πτολεμαίδα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη). Ήταν μέλος της 

Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας (ΕΦΕ) και ιδρυτικό μέλος της Φωτογραφικής 

Ομάδας ΡΟΕΣ της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας. Δίδαξε φωτογραφία στις ΡΟΕΣ και 

στη ΝΕΛΕ Φλώρινας και Αμυνταίου. Έχει εκθέσει έργα του ατομικά και ομαδικά σε: 

Αμύνταιο, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Αρκτούρο Φλώρινας, Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικό Σύλλογο «Μ. 

Αλέξανδρος» Έδεσσας, Κέντρο Φωτογραφίας Σκοπέλου, και μέσω ΕΦΕ σε τρεις 

πόλεις της Κίνας. Το φωτογραφικό του ιστορικό συμπληρώνουν οι θεματικές δουλειές 

"Τα νεοκλασικά της Φλώρινας", "Οι πλάβες", "Oρυχεία πληγές της γης", "Tα τρένα δε 

σταματούν πια εδώ", "Το βλέμμα της νύχτας" και τα "Πορτρέτα". Έχει πάρει μέρος σε 

πολλούς φωτογραφικούς διαγωνισμούς στο εσωτερικό και εξωτερικό238. 

20) MileNedelkovski – ηλικία 84 ετών (1935-) 

 Ο Mile Nedelkoski (Миле Неделкоски) γεννήθηκε, στο Πρίλεπ (π.Γ.Δ.Μ.) 

στις 25 Νοεμβρίου 1935 είναι ένας ποιητής, μυθιστοριογράφος, αφηγητής, και 

                                                           
237https://electronicallearning.wordpress.com (Ανακτήθηκε στις 05/02/2019). 
238https://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=42488.0 (Ανακτήθηκε στις 05/02/2019). 

https://electronicallearning.wordpress.com/
https://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=42488.0
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θεατρικός συγγραφέας. Έγινε μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων της Π. Γ. Δ. Μ. το 

1963. Τα βραβεία που έχει λάβει περιλαμβάνουν το Μιλάντινοφ Βραβείο Brothers, το 

Racin Koço Βραβείο και το Βραβείο Racin239. 

 

2.2.3. ). Χρονολογική κατάταξη συγγραφέων 

i) Εν ζωή  

Αριστοτέλης  

1) Θεόδωρος Λ. Βόσδου ηλικία 91 ετών (1928-) 

2) Δημήτρης Π. Ρίζος – ηλικία 71 ετών (1948-)  

3)Σοφία Ηλιάδου-Τάχου ηλικία 55 (1964-) 

4) Γωγώ Κηπουροπούλου – ηλικία 49 ετών (1975-) 

Εταιρία 

1) Mile Nedelkovski – ηλικία 84 ετών (1935-) 

2) Πέτρος Ν. Βότσης – ηλικία 76 ετών (1943-) 

3) Πέτρος Χρηστίδης – ηλικία  72 ετών (1947-) 

4) Αλέκος Κορτσάρης – ηλικία:70 ετών (1949-) 

5) Ανδρέας Ταζογλίδης – ηλικία: 68 ετών (1951-) 

6) Βασίλης Καραγιάννης – ηλικία 66 ετών (1953-) 

7)Σωτήρης Ζήκος – ηλικία 61 ετών (1958-)  

8) Ανδρέας Π. Ανδρέου – ηλικία 58 ετών (1961-) 

9) Γιώτα Σεχίδου – ηλικία 55 ετών (1964-) 

                                                           
239Osers, Ewald. (1991). Σύγχρονη Μακεδονική Ποίηση . Λονδίνο: Βιβλία Δασών, σ. 12-13. 
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10) Θανάσης Κυρκόπουλος – ηλικία 54 ετών (1965-) 

 

ii) Αποθανόντες  

1)Ιφιγένεια Διδασκάλου – ηλικία: 100 ετών (1916-2016) 

2) Τάκης Γκισόπουλος (ψευδώνυμο Στέφανος Χρυσός) – ηλικία 92 ετών (1909-2001) 

3) Αντιγόνη Τσάμη – ηλικία 91 ετών (1925 – 2016) 

4) Γεώργιος Χ.  Μόδης – ηλικία: 88 ετών (1887-1975)   

5) Αρχιμ. Γερμανός Χρηστίδης – ηλικία 85 ετών (1883-1968) 

6) Πάνος Παπασταμάτης – ηλικία 84 ετών (1908-1992) 

7) Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου – ηλικία 73 ετών (1945-2018) 

8) Ανδρέας Παπακωνσταντίνου – ηλικία 70 ετών (1938 – 2008) 

9) Χάρης Γρηγορίου – ηλικία 70 ετών (1920-1990) 

10) Δημήτρης Σουλιώτης ηλικία 63 ετών (1949-2012) 

11) Αχιλλέας Παπαϊωάννου (συγ. προσων. Χίλλης Δροσαίος) – ηλικία: 63 (1926-1989) 

12) Κώστας Δαγκίτσης – ηλικία 63 ετών (1921- 1984) 

13) Γιάννης Ζήρας – ηλικία 62 ετών (1895- 1957) 

14) Νίκος Α. Τούλιος – ηλικία 61 ετών (1950-2011) 

15) Παύλος Τσάμης – ηλικία 61 ετών (1914-1975) 

16) Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Αναδημοσίευση) 

17) Στρατής Μυριβήλης (Αναδημοσίευση) 

18) Ανδρέας Καρκαβίτσας (Αναδημοσίευση) 
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Εταιρία 

1) Κωστάκης Λούστας – ηλικία: 81 ετών (1933-2014) 

2) Γεώργιος Ι. Μεγαλομάστορας – ηλικία: 80 ετών (1916-1996) 

3) Στερίκος Κούλης – ηλικία 74 ετών (1921-1995) 

4) Χρήστος Κάπος – ηλικία: 71 ετών (1909-1980)  

5) Γεώργιος Ν. Χατζή Τζώτζιας – ηλικία 63 ετών (1860-1923) 

6) Μίμης Αναχτάρης («Δημήτριος Κωνσταντίνου-Κρούλης») – ηλικία 60 ετών (1917-

1977) 

7) Σπύρος Αλεξίδης – ηλικία 55 ετών (1942-1997) 

8) Νετζατή Τζουμαλί– ηλικία: 98 ετών (1921-2001)  

Αριστοτέλης  

Πίνακας εν ζωή ή αποθανόντων συγγραφέων 

Εν ζωή συγγραφείς Αποθανόντες συγγραφείς 

1) Θεόδωρος Λ. Βόσδου ηλικία 91 ετών 

(1928-) 

1) Ιφιγένεια Διδασκάλου – ηλικία: 100 

ετών (1916-2016) 

2) Δημήτρης Π. Ρίζος – ηλικία 71 ετών 

(1948-) 

2) Τάκης Γκισόπουλος (ψευδώνυμο 

Στέφανος Χρυσός) – ηλικία 92 ετών 

(1909-2001) 

3) Σοφία Ηλιάδου-Τάχου ηλικία 55 

(1964-) 

3) Αντιγόνη Τσάμη – ηλικία 91 ετών 

(1925 – 2016) 

4) Γωγώ Κηπουροπούλου – ηλικία 49 

ετών (1975-) 

4) Γεώργιος Χ.  Μόδης – ηλικία: 88 ετών 

(1887-1975)   
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 5) Αρχιμ. Γερμανός Χρηστίδης – ηλικία 

85 ετών (1883-1968) 

 6) Πάνος Παπασταμάτης – ηλικία 84 ετών 

(1908-1992) 

 7) Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-

Βασιλειάδου – ηλικία 73 ετών (1945-

2018) 

 8) Ανδρέας Παπακωνσταντίνου – ηλικία 

70 ετών (1938 – 2008) 

 9) Χάρης Γρηγορίου – ηλικία 70 ετών 

(1920-1990) 

 10) Δημήτρης Σουλιώτης ηλικία 63 ετών 

(1949-2012) 

 11) Αχιλλέας Παπαϊωάννου (προσων. 

Χίλλης Δροσαίος) – ηλικία: 63 (1926-

1989) 

 12) Κώστας Δαγκίτσης – ηλικία 63 ετών 

(1921- 1984) 

 13) Γιάννης Ζήρας – ηλικία 62 ετών 

(1895- 1957) 

 14) Νίκος Α. Τούλιος – ηλικία 61 ετών 

(1950-2011) 

 15) Παύλος Τσάμης – ηλικία 61 ετών 

(1914-1975) 
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Εταιρία 

Πίνακας εν ζωή ή αποθανόντων συγγραφέων 

Εν ζωή συγγραφείς Αποθανόντες συγγραφείς 

1) Mile Nedelkovski – ηλικία 84 ετών 

(1935-) 

1) Κωστάκης Λούστας – ηλικία: 81 ετών 

(1933-2014) 

 

2) Πέτρος Ν. Βότσης – ηλικία 76 ετών 

(1943-) 

2) Γεώργιος Ι. Μεγαλομάστορας – 

ηλικία: 80 ετών (1916-1996) 

3) Πέτρος Χρηστίδης – ηλικία  72 ετών 

(1947-) 

3) Στερίκος Κούλης – ηλικία 74 ετών 

(1921-1995) 

4) Αλέκος Κορτσάρης – ηλικία:70 ετών 

(1949-) 

4) Χρήστος Κάπος – ηλικία: 71 ετών 

(1909-1980) 

5) Ανδρέας Ταζογλίδης – ηλικία: 68 ετών 

(1951-) 

5) Γεώργιος Ν. Χατζή Τζώτζιας – ηλικία 

63 ετών (1860-1923) 

6) Βασίλης Καραγιάννης – ηλικία 66 

ετών (1953-) 

6) Μίμης Αναχτάρης («Δημήτριος 

Κωνσταντίνου-Κρούλης») – ηλικία 60 

ετών (1917-1977) 

7) Σωτήρης Ζήκος – ηλικία 61 ετών 

(1958-) 

7) Σπύρος Αλεξίδης – ηλικία 55 ετών 

(1942-1997) 

8) Ανδρέας Π. Ανδρέου – ηλικία 58 ετών 

(1961-) 

8) Νετζατή Τζουμαλί– ηλικία: 98 ετών 

(1921-) 

 

9) Γιώτα Σεχίδου – ηλικία 55 ετών 

(1964-) 
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10) Θανάσης Κυρκόπουλος – ηλικία 54 

ετών (1965-) 

 

 

 Στους πίνακες δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των συγγραφέων από το 

περιοδικό «Αριστοτέλης»: Πέλλας Αλμπάνη, Ι. Γ.Τ., Ν. Γ. Κοεμτζόπουλου, Ερατούς 

Γ. Μέλλου, Βασίλη Μοσχοβίτη, Χρήστου Μουχτάρη, Βασίλη Μπαζόπουλου, Ελένης 

Ναούμ,  Τ .Ι. Λ. και από το περιοδικό «Εταιρία»: Ιωάννα Κέκκου, Αντώνη 

Νεδελκόπουλου, Ντόνικα Ομάρη, Λιλή Πανίδου-Γαζίνου και Γιάννη Δ. Τσομπάνου, 

διότι δεν ευρέθησαν αρκετά και έγκυρα στοιχεία από την βιβλιογραφική έρευνα για 

την ημερομηνία γέννησης και θανάτου τους. 

Κεφά λάιο 3 

Ποσοτική ανάλυση δεδομένων έρευνας 
Περιοδικό «Αριστοτέλης» 

Συχνά εμφανιζόμενοι πεζογράφοι στο περιοδικό "Αριστοτέλης" 

      

Όνομα 

συγγραφέα 
1) Μαίρη 

Προδρομίδου 

2) Ιφιγένεια 

Διδασκάλου 

3) Γεώργιος 

Χ.  Μόδης 

4) Πάνος 

Παπασταμάτης 

5) Ανδρέας 

Παπακωνσταντίνου 

Σύνολο 

δημοσιεύσεων - 

έργων 

15 12 10 9 8 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

δημοσιεύσεων 

πεζογραφίας 

14,10 % 11,32 % 9,43 % 8,49 % 7,54 % 

 

11) Τάκης 

Γκισόπουλος 

12) Γιάννης 

Ζήρας 

13) Ελευθερία 

Μπαλγκουρανίδου-

Βασιλειάδου 

14) Πέλλα 

Αλμπάνη 

15) Ρίτσα 

Βασιλειάδου 

2 2 2 1 1 

6) Κώστας 

Δαγκίτσης 

7) Παύλος 

Τσάμης 

8) Χρήστος 

Μουχτάρης 

9) Σοφία 

Ηλιάδου-

Τάχου 

10) Θεόδωρος Λ. 

Βόσδου 

6 6 6 3 2 

5,66 % 5,66 % 5,66 % 2,83 % 1,88 % 
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1,88 % 1,88 % 1,88 % 0,94% 0,94% 

 

16) Γερμανός 

Χρηστίδης 

17) Χάρης 

Γρηγορίου 

18) Ι.Γ.Τ. 19) Ανδρέας 

Καρκαβίτσας 

20) Γωγώ 

Κηπουροπούλου 

1 1 1 1 1 

0,94% 0,94 % 0,94% 0,94% 0,94% 

 

21) Ν.Γ. 

Κοεμτζόπουλος 

22) Ερατώ Γ. 

Μέλλου 

23) Βασίλης 

Μοσχοβίτης 

24) Βασίλης 

Μπαζόπουλος 

25) Στρατής 

Μυριβήλης 

1 1 1 1 1 

0,94% 0,94% 0,94% 10,94% 10,94% 

 

26) Ελένη 

Ναούμ 

27) Ι. Α. 

Νικολαΐδης 

28) Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης 

29) Αχιλλέας 

Παπαϊωάννου 

30) Δ.Π. Ρίζος 

1 1 1 1 1 

0,94% 0,94% 0,94% 0,94 % 0,94% 

 

31) Δημήτρης 

Σουλιώτης 

32) Τ .Ι. Λ. 33) Νίκος Α. 

Τούλιος 

34) Αντιγόνη 

Τσάμη 

1 1 1 1 

0,94% 0,94% 0,94% 0,94 % 

Σύνολο δημοσιεύσεων 

πεζογραφικών έργων 

106 100% 

 

 

Περιοδικό «Εταιρία»  

 

Συχνά εμφανιζόμενοι πεζογράφοι στο περιοδικό "Εταιρία" 

      

Όνομα συγγραφέα 1) Γεώργιος 

Χ. Μόδης 

2) Κώστας 

Δαγκίτσης 

3) Σωτήρης 

Ζήκος 

4) Γιώτα 

Σεχίδου 

5) Πάνος 

Παπασταμάτης 

Σύνολο 

δημοσιεύσεων - 

έργων  

7 6 5 5 4 

Ποσοστό επί του 

συνόλου 

δημοσιεύσεων 

πεζογραφίας 

9,33 % 8 % 6,66 % - 6,66 % 5,33% 

 



[176] 

 

 

 

15) Αντώνης 

Νεδελκόπουλος 

16) 

ΝτόνικαΟμάρη 

17) Δότα 

Σαρβάνη 

18) Ανδρέας 

Ταζογλίδης 

19) Νετζατή 

Τζουμαλί 

2 2 2 2 2 

2,66 % 2,66 % 2,66 % 2,66 % 2,66 % 

 

 

 

 

 

γ) Με βάση το λογοτεχνικό είδος των έργων 

 

 Τα κείμενα, που καταγράφηκαν στην έρευνα και εμπίπτουν αποκλειστικά στον 

λογοτεχνικό τομέα της πεζογραφίας, ανήκουν στα τρία μεγάλα είδη της: το 

μυθιστόρημα, την νουβέλα και το διήγημα. Ωστόσο, μερικά έργα στα περιοδικά του 

«Αριστοτέλη» και της «Εταιρίας»  έχουν κατηγοριοποιηθεί στα πεζογραφήματα, που 

και αυτό, σε μικρό βαθμό χρησιμοποίησης από συγγραφείς που ανήκουν στο 

λογοτεχνικό γένος της πεζογραφίας. Το πεζογράφημα συνίσταται σε ένα κείμενο με 

θεωρητική διάθεση, διανθιζόμενο όμως εδώ κι εκεί με ένα ποσοστό συμπυκνωμένων 

6) Σπύρος 

Αλεξίδης 

7) Πέτρος 

Βότσης 

8) Γεώργιος Ι. 

Μεγαλομάστορας 

9) Ιωάννα 

Κέκκου 

10) Αλέκος 

Κορτσάρης 

3 3 3 3 2 

4 % 4 % 2,66 % 4 % 2,66 % 

11) Θανάσης 

Κυρκόπουλος 

12) Κωστάκης 

Λούστας 

13) Χρήστος Κάπος 14) Ελευθερία 

Μπαλγκουρανίδου-

Βασιλειάδου 

2 2 2 2 

2,66 % 2,66 % 2,66% 2,66 % 

20) Αντιγόνη 

Τσάμη 

21) Γεώργιος Ν. 

Χατζήτζώτζιας 

22) Μίμης 

Αναχτάρης 

23) Ανδρέας 

Π. Ανδρέου 

24) Βασίλης 

Καραγιάννης 

2 2 1 1 1 

2,66 % 2,66 % 1,33 % 1,33 % 1,33 % 

25) 

Στερίκος 

Κούλης 

26) Λιλή 

Πανίδου-

Γαζίνου 

27) Αχιλλέας 

Παπαϊωάννου 

28) Μίμης 

Σουλιώτης 

29) Γιάννης 

Δ. 

Τσομπάνος 

30) Πέτρος 

Χρηστίδης 

31) 

MileNedelkovski 

1 1 1 1 1 1 1 

1,33 % 1,33 % 1,33 % 1,33 % 1,33 % 1,33 % 1,33 % 

Σύνολο δημοσιεύσεων πεζογραφικών 

έργων 

75 100% 
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ιστοριών, εν σπέρματι, και εν ακαριαία αναπτύξει, οι οποίες φέρονται ως παραδείγματα 

ή ως αποδείξεις, από αυτόν που εκθέτει αφηρημένα κάπως, τις απόψεις του, δηλαδή 

τον συγγραφέα. Κάτι πολύ κοντά στην εξομολόγηση ενώπιον αμίλητου εξομολόγου240. 

Η άποψη του Ιωάννου είναι σαφής: «δημιούργημά του, ή, τουλάχιστο τρόπος γραφής 

«ολότελα δικός του», επινοημένος και διαμορφωμένος γύρω στα 1960, το πεζογράφημα 

είναι μια νέα σύνθετη και πολύπτυχη μορφή, κατάλληλη να συστεγάσει όχι μόνο διάφορα 

θεωρητικά και αφηγηματικά είδη (το δοκίμιο, το διήγημα, το χρονικό κλπ.), αλλά και 

ποικίλες εκφραστικές δεξιότητες ή ανάγκες (την εξομολογητική και ποιητική διάθεση, το 

σχόλιο, την παρατήρηση, την περιγραφή, τη μνήμη, τη φαντασία, τον συνειρμό). Αν 

υπάρχει κάτι αντίρροπο προς το πεζογράφημα, αυτό είναι το διήγημα». Το πεζογράφημα 

ανήκει στην ανάμειξη των αφηγηματικών τρόπων, των χρόνων, των ειδών. Και κυρίως 

στη δραστική παρουσία ενός υποκειμένου, δηλ. ενός συγγραφέα-αφηγητή-

πρωταγωνιστή, ο οποίος, ενώ μας μιλάει για τα προσωπικά του προβλήματα, 

υπερβαίνει κατά πολύ τον εαυτό του, κατορθώνοντας να ενσωματώσει στον 

προβληματισμό του και τον αναγνώστη του241.Αναλυτικότερα, στο περιοδικό 

«Αριστοτέλης», υπάρχουν τα παρακάτω έργα που ανήκουν στα προαναφερθέντα 

λογοτεχνικά είδη. 

 Με βάση κριτήρια όπως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μυθοπλασιακού 

κειμένου αλλά του λογοτεχνικού είδους στο οποίο ανήκει, ταξινομήθηκαν τα 

παρακάτω κείμενα. Το διήγημα επιδιώκει να δώσει μέσα απ’ τη δράση και την 

ψυχολογία των ηρώων, μέσα απ’ τα ίδια τα πράγματα, μια εντύπωση, μια ιδέα, ένα 

δίδαγμα, μια ερμηνεία ζωής, χωρίς ο συγγραφέας να δείχνει τι θέλει να πει, ή μάλλον 

κατευθύνει έτσι την αφήγησή του, ώστε αυτή μόνη της να δείχνει στον αναγνώστη το 

σκοπό του συγγραφέα. Το διήγημα δεν σταματά στις κοινές και συνηθισμένες απόψεις 

της ζωής ή στους κοινούς τύπους, αλλά αναζητά να δείξει μέσα από την πλοκή κάτι 

άλλο πιο εξαιρετικό, ώστε να ερμηνεύσει τη ζωή στις πιο αντιπροσωπευτικές, και 

συνεπώς σημαντικές μορφές της.  

Η περιγραφή ή η αφήγηση του διηγήματος συγκεντρώνεται και 

εντατικοποιείται γύρω από ένα δραματικό ή εξαιρετικό γεγονός, το οποίο 

                                                           
240 Γιώργος Ιωάννου (1985). «Για το ύφος του Παπαδιαμάντη».Ο της φύσεως έρως. Δοκίμια, 

Κέδρος:Αθήνα, σελ. 45. 
241 Παν. Μουλλάς (1996). «Γύρω στο Πεζογράφημα του Γ. Ιωάννου», περ. Γράμματα και Τέχνες, τχ. 78 

(Σεπτ.-Νοέμ.), σελ. 5-6. 
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αναπαρίσταται με τον πιο ωμό, τον πιο χτυπητό και εντυπωσιακό τρόπο, ώστε απ’ αυτό, 

να συνάγει ο αναγνώστης, μεγάλα διδάγματα, διαπιστώσεις και γενικά συμπεράσματα 

για τη ζωή και την πραγματικότητα. Η αξία του διηγηματογράφου - έχοντας, 

απαραίτητα, ένα πλούσιο απόθεμα εμπειρίας και αφηγηματικό ταλέντο - βρίσκεται 

στην ικανότητά του, να ξεχωρίζει μέσα απ’ τις πολύπλοκες συνθήκες της ζωής το 

μοναδικό χτυπητό περιστατικό, που πάνω του στηρίζεται το διήγημα. Από αυτό το 

περιστατικό προβάλλει το αντιπροσωπευτικό, το κοινωνικά τυπικό, δηλαδή εκείνο που 

δεν είναι μια απλή ατομική περιπέτεια, αλλά υψώνεται σε σύμβολο, δηλαδή 

παρουσιάζεται και επαληθεύεται συχνά στη ζωή και αποτελεί ένα δράμα της ή ένα 

θρίαμβό της. Η εκλογή και η προβολή του κοινωνικά τυπικού, αναπαράσταση μιας 

αντιπροσωπευτικής πλευράς της πραγματικότητας και η δημιουργία ζωντανών 

ανθρώπων, όχι κοινών, αλλά καθολικών, δηλ. συμβολικών φορέων της ανθρώπινης 

μοίρα είναι ένα απ’ τα δυσκολότερα στοιχεία της τεχνικής του διηγήματος. 

 Ξεκινώντας κατά αριθμητική σειρά των τευχών του περιοδικού «Ο 

Αριστοτέλης», βρίσκουμε πως στο τεύχος 1 το έργο του Γ. Χ. Μόδη «Στα κρύα της 

λίμνης» είναι διήγημα, όπως αντίστοιχα και στο δεύτερο τεύχος (Μάρτιος – Απρίλιος 

1967), «Ει ο Θεός μεθ’ ημών», ανήκει στο κατηγορία των διηγημάτων και μάλιστα με 

ιστορικό περιεχόμενο. Ο Πάνος Παπασταμάτης, επίσης, στο ίδιο τεύχος δημοσιεύει το 

έργο με τίτλο «Το θέλησε και ο Μακαρίτης», που ανήκει στα πασχαλινά διηγήματα. Το 

διήγημα ως είδος κυριαρχεί και στο 3ο-4ο τεύχος (Μάιος-Αύγουστος 1957), με τα έργα 

του Γ. Χ. Μόδη «Στα μπουντρούμια» και «Περιπέτειες κεφαλής» να ανήκουν σε αυτό. 

Στο έκτο τεύχος (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1957) το κείμενο του Πάνου Παπασταμάτη 

«Πες πώς με γνώρισες την παραμονή» είναι διήγημα. Παρομοίως και στο επόμενο 

τεύχος (7ο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), «ο βλαμμένος» του Πάνου Παπασταμάτη 

αλλά και το κείμενο «παρακαλώντας τη βροχή – η ντουντούκα» της Ιφιγένειας 

Διδασκάλου εντάσσονται στην κατηγορία των διηγημάτων. Αντιστοίχως, στο τεύχος 8 

(Μάρτιος-Απρίλιος 1958), «Το κτήμα» του συγγραφέα Χάρη Γρηγορίου είναι διήγημα, 

όπως και στο 9ο τεύχος (Μάιος-Ιούνιος 1958), είναι διήγημα το κείμενο του Πάνου 

Παπασταμάτη, «Vanitas». Επιπλέον, στο πεζογραφικό είδος των διηγημάτων 

εντάσσονται από το 10ο τεύχος (Ιούλιος-Αύγουστος 1958) «το τζαμί της λίμνης» του 

Γ.Χ. Μόδη, από το τεύχος 12 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958) «το μετάλλιο» του Κώστα 

Δαγκίτση», το έργο «Στις τελευταίες του στιγμές» του Αχιλλέα Παπαϊωάννου, από το 

13ο τεύχος (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), το ιστορικό κείμενο του Γ.Χ. Μόδη 
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«Κούρδοι και χωροφύλακοι» και το έργο του Πάνου Παπασταμάτη «Ο 

σπουδαγμένος». Στη συνέχεια, προχωρώντας στα επόμενα τεύχη, συναντούμε στο 14ο 

τεύχος (Μάρτιος-Απρίλιος 1959), ως διηγήματα το κείμενο του Κώστα Δαγκίτση «η 

κλώσσα», το έργο του Βασίλη Μπαζόπουλου «Κυνηγετικές περιπλανήσεις» από το 

βιβλίο του, με τίτλο «Ταξίδι τρίτο», το κείμενο του Χρήστου Μουχτάρη «Το όραμα 

που σβήνει», στο 15ο τεύχος (Μάιος-Ιούνιος 1959) το συγγραφικό έργο του Κώστα 

Δαγκίτση «Πάμε για ψωμί», στο τεύχος 17 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1959), 

αντίστοιχα, το κείμενο της Ιφιγένειας Διδασκάλου «Τα καράβια» από τη συλλογή της 

«Καστοριανές εικόνες». Στο ίδιο ακριβώς είδος (σ.σ. διήγημα) συμπεριλαμβάνονται 

από το 18ο τεύχος (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959) το κείμενο του Χρήστου Μουχτάρη 

«Χριστουγεννιάτικο όνειρο», το έργο «Οι αγαπημένοι» της Ιφιγένειας Διδασκάλου, 

από το 19ο τεύχος (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1960) το κείμενο, σε αναδημοσίευση, του 

μη Φλωρινιώτη, κατ’ εξαίρεση συγγραφέα στο περιοδικό, Ανδρέα Καρκαβίτσα, 

«Θείον Όραμα», από το 21ο τεύχος (Μάιος-Ιούνιος 1960), το σημαντικό και σχετικά 

εκτενές (σ.σ. 15-20 σελίδες) σε έκταση κείμενο του Κώστα Δαγκίτση «Τα κοκόζια», 

από το τεύχος 22 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960) τα κείμενα του Βασίλης Μοσχοβίτη «Οι 

άνθρωποι του θείου Σταύρου» και της Ιφιγένειας Διδασκάλου « Ο Καλλίνικος» και 

από το 24ο τεύχος (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960) «Ο Δάσκαλος» του Κώστα Δαγκίτση 

και ο «ένας μικρής ήρως» του Αρχιμ. Γερμανού Χρηστίδη, ως μια χριστουγεννιάτικη 

εκδοχή του διηγήματος.  

 Παρατηρούμε, λοιπόν, στα πρώτα αυτά τεύχη ότι το είδος του διηγήματος 

κυριαρχεί στα πεζογραφικά κείμενα που εντοπιστήκαν από τους συγγραφείς, ως κάτι 

σύνηθες για την εποχή, όταν αποφάσιζαν να συγγράψουν οι λογοτέχνες. Όσον αφορά 

τους συγγραφείς, αυτός που μονοπωλεί το ενδιαφέρον είναι ο γλωσσολόγος Κώστας 

Δαγκίτσης, ενώ ακολουθούν ο Πάνος Παπασταμάτης και ο Χρήστος Μουχτάρης, με 

μικρότερο αριθμό δημοσιεύσεων μέχρι αυτό το σημείο.  

 Επιπρόσθετα, στα επόμενη τεύχη του περιοδικού «Αριστοτέλης», και πιο 

συγκεκριμένα στο 25ο τεύχος (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1961), εντοπίστηκαν ως 

διηγήματα το κείμενο του Χρήστο Μουχτάρη «Το πάθος της πολιτείας» και το 

πασχαλινό κείμενο του Ι. Γ. Τ. «Κάθε Λαμπρή», στο τεύχος 26 (Μάρτιος-Απρίλιος 

1961), το έργο της Ιφιγένειας Διδασκάλου «η τρελή Νούσια», στο 29ο τεύχος 

(Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1961) «η προϊσταμένη» του Χρήστου Μουχτάρη, ενώ στο 

30ο τεύχος (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1961), τα εορταστικά κείμενα, ως αναδημοσίευση 
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του φημισμένου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Στο Χριστό στο κάστρο», και αυτό του 

Θεόδωρο Βόσδου «Καλή χρονιά παιδί μου». Παρακάτω, υπάρχουν ξανά διηγήματα, 

όπως στο τεύχος 32ο(Μάρτιος-Απρίλιος 1962) το κείμενο του Κώστα Δαγκίτση «Το 

κορίτσι μας», το οποίο έχει μακρά έκταση, ενώ και μια άλλη αναδημοσίευση στο 

τεύχος 33-34 (Μάιος-Ιούνιος 1962) ,το κείμενο του Στρατή Μυριβήλη «Η πολιτεία 

φάντασμα» είναι διηγηματικό. Στο τεύχος 38 (Μάρτιος-Απρίλιος 1963), το κείμενο της 

Ιφιγένειας Διδασκάλου «ανήσυχη μέρα» ανήκει στα διηγήματα, όπως και το κείμενο 

στο τεύχος 48 (1964) του Πάνου Παπασταμάτη «Ένα σκυλάκι πολυτελείας». 

Παρόμοια, και στο 49ο-50ο τεύχος (1965), ως διήγημα νοείται το κείμενο του Χρήστο 

Μουχτάρη «Δάσκαλος στους Σαρακατσαναίους», λόγω των γνωρισμάτων του 

διηγήματος, όπως το μέγεθος της ιστορίας, τα περιστατικά γύρω από τα οποία 

περιστρέφεται, συνήθως είναι ένα κύριο περιστατικό ή επεισόδιο γύρω από το οποίο 

εκτυλίσσεται η δράση, το τεύχος 51-52 (1965), το κείμενο της Ιφιγένειας Διδασκάλου 

«Καστοριανό» ανήκει στα ιστορικά μυθιστορήματα, ενώ το έργο της ίδιας σε επόμενο 

τεύχος (56ο, 1966), «Τα Ιλιάτσκια» είναι διήγημα. Στο 57ο τεύχος (1966) το κείμενο 

του Γ.Χ. Μόδη «Δύο στρατόπεδα» ανήκει στο πεδίο των διηγημάτων, όπως στο 

επόμενο τεύχος (58ο, 1966), τα κείμενα των Γ.Χ. Μόδη «Ένας καλός λογαριασμός» 

και «Ο καϋμένος Τζων» του Χρήστου Μουχτάρη. Ακολουθώντας, την αναγνωστική 

διαδρομή προς τα επόμενα τεύχη, διακρίνεται η συσσώρευση των έργων στο είδος των 

διηγημάτων, όπως για παράδειγμα στο 59ο-60ο τεύχος (1966), το κείμενο του Πάνου 

Παπασταμάτη «Η σιγή χρυσός», στο τεύχος 61ο-62ο (1967), το κείμενο του Γ. Μόδη 

«η μουγγή», «η κυρία Λουλού» της Ιφιγένειας Διδασκάλου και το έργο του Δημήτρη 

Σουλιώτη «Ξαφνικά άλλαξα». Στο τεύχος 63ο-64ο εντοπίσαμε το διήγημα ιστορικού 

χαρακτήρα του Ν.Γ. Κοεμτζόπουλου «ο πνιγάρης πασάς», όπως εξίσου στα διηγήματα 

ανήκουν τα κείμενα της Ερατούς Μέλλου «ο αράπης της Καμάρας» και «τα παιχνίδια 

της γειτονιάς» της Ιφιγένειας Διδασκάλου, στο τεύχος 65ο-66ο-67ο-68ο (1968). Στο 

τεύχος 71ο-72ο (1968) βρέθηκε το διήγημα του Παύλου Τσάμη «ο θάνατος του Μίκη 

Ζέζα», ενώ άλλο ιστορικού χαρακτήρα του Γ.Χ. Μόδη διήγημα, παρατηρούμε στο 

τεύχος 77ο-78ο (1969) «ο τυφλός δάσκαλος», ενώ βρίσκουμε, αν και πιο λίγες φορές, 

κεφάλαιο μυθιστορήματος «Τσομπάνοι και τσελιγκάδες» του Γιάννη Ζήρα και το 

απόσπασμα αυτού τιτλοφορείται ως «Περίπατοι στα ψηλώματα», και ως διήγημα 

παρουσιάζεται το κείμενο «το οικογενειακό νυχτέρι» της Ιφιγένειας Διδασκάλου. Στο 

τεύχος 84 (1970), υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο του μυθιστορήματος «Τσομπάνοι και 

τσελιγκάδες» Β΄, του Γιάννη Ζήρα. Διεισδύοντας βαθύτερα στο περιοδικό, στο τεύχος 
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92ο-93ο τεύχος του (1972), τα κείμενα του Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, «η απόπειρα», 

«τα πέντε νεροκολόκυθα» αναγνωρίζονται ως διηγήματα, καθαρά μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα, όπως και το έργου του Τ. Ι. Λ. «Η θεία μου η Πόπη». Στο επόμενο ακριβώς 

τεύχος (94ο, 1972), υπάρχουν τα διηγήματα του Παύλου Τσάμη «ο τουρβάς του Ντίνα», 

του ίδιου στο τεύχος 95ο-96ο (1972) το κείμενο «η δασκάλα της Μπογδάνιτσας» και το 

κείμενο της Ιφιγένειας Διδασκάλου «ο σκύλος και ο λαός». Ο Παύλος Τσάμης, 

δημοσιεύει διηγήματα, κατά σειρά στο τεύχος 99 (1973) με τίτλο «ο μεγάλος 

μοναστηριώτης» και στο τεύχος 108 (1974) με τίτλο «Ένας Φίλιππος». 

 Στο τεύχος 149 (1981), εντοπίζουμε το διήγημα της Πέλλας Αλμπάνη με τίτλο 

«Τι διηγείται ένας κότσιφας», που ανήκει στον τομέα της αντιλαογραφίας, ενώ στο 

159ο (1983) τεύχος ο Νίκος Α. Τούλιος παρουσιάζει στο αναγνωστικό κοινό του, το 

διήγημα με τον εξής τίτλο: «Το σκυλάκι με την αχυρένια ουρά». Στη συνέχεια, στο 

τεύχος 170ο (1983) έχουμε μια σειρά από διηγήματα του ίδιου συγγραφέα, του Ανδρέας 

Παπακωνσταντίνου, που έχουν ως τίτλους τους ακόλουθους: «Επιστροφή από τα 

σύνορα», «Ο παπάς λοκατζής», «Ο νοσοκόμος του 33ου Συντάγματος», «Η άσπρη 

τσάντα» και «Κάποιος τα βλέπει όλα». Ακολούθως, στα τεύχη 181-182 (1987), 

εντοπίζουμε για πρώτη φορά να δημοσιεύονται παιδικά παραμύθια από την Μαίρη 

Προδρομίδου και είναι πλούσια και ποικίλης θεματικής ύλης. Η αλληγορία και η 

αφήγηση συνδέονται στενά με τον λογοτεχνικό τρόπο γραφής του νεότερου 

παραμυθιού. Η λογοτεχνική του προέλευση με την εμφάνιση του μύθου. Το παραμύθι 

ως λογοτεχνική αφήγηση με κύρια χαρακτηριστικά τη χρηστικότητα λόγου και τη 

συμπύκνωση νοήματος οφείλει την αλληγορική του λειτουργία στην καταγωγή του από 

τον μύθο, μέσω της μεταφορικής και συμβολικής αναπαράστασης δράσεων και λόγων 

που μας επικοινωνεί και που κατά κανόνα συγκροτούν ένα σύντομο αφήγημα. Το 

παραμύθι μετεξελίσσεται μάλιστα στον χώρο της γραπτής επώνυμης λογοτεχνίας 

λειτουργεί με διαφορετικούς από εκείνου του λαϊκού πολιτισμού όρους. Έτσι, ανάλογα 

με τον βαθμό μίμησης ή ανατροπής ορισμένων συμβάσεων του παραδοσιακού 

παραμυθιού, όπως λόγου χάριν είναι οι «επίπεδοι χαρακτήρες» στην παραμυθική 

ιστορία, η ύπαρξη και η λειτουργία μαγικών ή ρεαλιστικών στοιχείων, ο σκόπιμα 

ακαθόριστος ή ο υπαινικτικά καθορισμένος χρονότοπος στο πλαίσιο της αφήγησης, τα 

στερεότυπα στο πλαίσιο της ιδεολογίας, κ.ά, γράφτηκαν και συνεχίζουν να γράφονται 

πεζά ή έμμετρα πρωτότυπα παραμύθια, σύγχρονα νεωτερικά, μεταμοντέρνα, 

μελλοντολογικά παραμύθια, ή επαναγράφονται λαϊκά ή λαϊκότροπα παραμύθια, ενώ, 
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ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται, μπορούμε να διακρίνουμε, παραμύθια 

για μεγάλους, παραμύθια για μικρούς, και παραμύθια για μικρούς και μεγάλους 

αναγνώστες242.  Οι τίτλοι των παραμυθιών της Προδρομίδου είναι: «Ο Γιάννης και τα 

λαχταριστά μήλα», «Οι τρεις κυνηγοί», «Το πονόψυχο αλογάκι», «Η τρελούτσικη 

ηλιαχτίδα», «Στο χωριό της γιαγιάς», «Το τέρας του ποταμού», «Το πεύκο που 

αγάπησε τη θάλασσα», «Το άρρωστο παιδάκι», «Η τριανταφυλλιά», «Το ταξίδι της 

Εβελίνας», «Η ωραιότερη προσευχούλα», «Τα λογάκια του Θεού», «Η ανάληψη της 

βίας», «Ο χειμώνας του 2085», «Οι Σαρακατσανέοι» και «Ο κακός άρχοντας». Στα 

τεύχη 207-208-209-210 (1991), δημοσιεύονται ξανά κείμενα που ανήκουν στο είδος 

των διηγημάτων και κατά σειρά είναι: της Αντιγόνης Τσάμη με τίτλο «Η δολοφονία 

του Κασίμ-Μπέη», ενταγμένο σε τοπικό ιστορικό υπόβαθρο με αφηγηματική χροιά 

ενός τρίτου προσώπου, του Πάνου Παπασταμάτη με τίτλο «Το θρεφτάρι του παπά 

Θύμιου» και «Το θέλησε και ο μακαρείτης» που είναι πασχαλινό, το έργο χωρίς 

αναφορά ονόματος του συγγραφέα στο περιοδικό με τίτλο «Ναούμης πάει στη 

Φλώρινα», ενώ για πρώτη φορά εντοπίζουμε πεζογράφημα, της Σοφίας Ηλιάδου-Τάχου 

υπό τον τίτλο «Οι φωτογραφίες». Στο τεύχος 211ο (1992) υπάρχει το διήγημα της 

Ελένης Ναούμ «Μελωδία μιας κοιλάδας», όπως επίσης και στο τεύχος 214ο (1992) 

μελετούμε το πεζογράφημα του Δ. Π. Ρίζου υπό τον τίτλο «Αίσθηση χρωμάτων». Στο 

τεύχος 217 (1993) υπάρχει ένα πεζογράφημα της Σοφίας Ηλιάδου-Τάχου με ομώνυμο 

τίτλο, ενώ ακόμα κείμενο τέτοιου είδους συναντούμε στο τεύχος 221-222 

(Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1993) της Γωγούς Κηπουροπούλου με τίτλο «Γυναίκα σε 

κοιτάω δεν μ’ ακούς;». Στο τεύχος 229-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), υπάρχει ένα 

μικρής έκτασης διήγημα, του Θεόδωρου Βόσδου με τίτλο «Το νόημα της πλεξούδας» 

και στο τεύχος 235-236 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1996), εντοπίζουμε το διήγημα της 

Ρίτσας Βασιλειάδου με τίτλο «Δύο γριούλες». Στο τεύχος 239-240 (Σεπτέμβριος-

Δεκέμβριος 1996) βρίσκουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό και το πεζογραφικό είδος 

της νουβέλας με την πρώτη ενότητα της, από τον Ι. Α. Νικολαΐδη με τίτλο «Ο παπά-

Τασκένδης», και επιπλέον το διήγημα της Ελευθερίας Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου 

με τίτλο «Το κίτρινο». Τα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τριών ειδών 

ανάγονται στο ότι στην πραγματικότητα, ένα μυθιστόρημα αποτελεί μία πολυσέλιδη 

αφήγηση. Το μυθιστόρημα καταλαμβάνει μία έκταση μεγαλύτερη από αυτή των άλλων 

                                                           
242Ακριτόπουλος, Ν. Αλέξανδρος. (2013). Τέρψεις και ιστορίες Τέρψεις και ιστορίες: κριτικές, 

φιλολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις του παραμυθιού. Θεσσαλονίκη: Γράφημα, σελ. 103-105. 
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δύο ειδών, δηλαδή του διηγήματος και της νουβέλας. Η διαφορετικότητά του όμως από 

αυτά εντοπίζεται, κυρίως, σε ουσιαστικότερα σημεία: Ο μύθος, το υλικό δηλαδή της 

αφήγησης, στο μυθιστόρημα είναι εκτεταμένος με πολλά επεισόδια, πολλές πτυχές. 

Είναι πιο περίπλοκος στην όλη οργάνωση και την εξέλιξη του έργου. Τα γεγονότα 

τηρούν μια χρονολογική σειρά. Τα επίπεδα του χρόνου εμπλέκονται, καθιστώντας πιο 

ενδιαφέρουσα την πλοκή του έργου. Έτσι, μεταφορές και εναλλαγές στο παρελθόν 

(αναδρομές) και αντίστροφα, είναι πολύ συχνές. Στο μυθιστόρημα υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός προσώπων-ηρώων. Οι χαρακτήρες, που παρουσιάζονται, 

εμφανίζονται στον αναγνώστη ως απόλυτα ολοκληρωμένοι ως προς τις σκέψεις, τις 

πράξεις και τα λόγια τους. Έτσι, συχνά η σύγκρουση μεταξύ αυτών των 

πρωταγωνιστών είναι αναπόφευκτη. Ο μύθος εξελίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα, με 

αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση της αφηγηματικής δράσης σε επίπεδο χρόνου και 

χώρου. Πιο δύσκολο είναι να διακρίνουμε ένα μυθιστόρημα από μία νουβέλα. Ωστόσο, 

η νουβέλα έχει μία έκταση ανάμεσα σε αυτή που καταλαμβάνει το διήγημα και σε αυτή 

που έχει ένα μυθιστόρημα. Εξιστορεί γεγονότα της περιόδου κατά την οποία γράφτηκε. 

Δίνει βαρύτητα στην ηθογράφηση και στην ψυχογράφηση των χαρακτήρων χωρίς 

εκβάθυνση στην πλοκή και στα επεισόδια που αφηγείται. Όσο για τη δομή του, είναι 

πιο περίπλοκη από εκείνη του διηγήματος, αλλά δεν έχει την ευρύτητα και τον 

περίτεχνο χαρακτήρα του μυθιστορήματος. 

Τέλος, όσον αφορά το περιοδικό «Αριστοτέλης», στο πρόσφατο, σχετικά, 

τεύχος 265-266 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2002) υπάρχει ένα απόσπασμα (διήγημα) της 

Ελευθερίας Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου με τίτλο «Με λένε Κώστα και την αδελφή 

μου την λένε Ανθήλη» από το βιβλίο της «Τα τέσσερα φεγγάρια» και στο εορταστικό 

τεύχος (1991) υπάρχει το μικρής έκτασης διήγημα ιστορικού χαρακτήρα της Αντιγόνης 

Τσάμη με τίτλο «Μνήμες που δεν σβήνουν.  

Περιοδικό «Εταιρία των Γραμμάτων και τεχνών Φλώρινας» 

 Στο δεύτερο περιοδικό που αναζητήθηκε για την έρευνα, την «Εταιρία», 

βρέθηκαν τα παρακάτω πεζογραφικά είδη και παρουσιάζονται αναλυτικά με τα 

στοιχεία (συγγραφές, χρονολογία, κλπ.) που το διέπει. Το είδος που κυριαρχεί και σε 

αυτό το λογοτεχνικό περιοδικό, όσον αφορά τα έργα της πεζογραφίας είναι το διήγημα. 

Πιο συγκεκριμένα, από το 1ο κιόλας τεύχος (Οκτώβριος, 1999), βρίσκουμε το διήγημα 

του Αχιλλέα Παπαϊωάννου (ή Χίλλη Δροσαίου), με τίτλο «Τα μερμήγκια» και αυτό το 
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Σπύρου Αλεξίδη με τίτλο «Ο Μίχος». Στο τεύχος 2 (Οκτώβριος, 1990), υπάγονται στα 

διηγήματα, το κείμενο του Γεώργιου Μόδη «Η γυμναστική που προδίδει», που ανήκει 

σε συλλογή διηγημάτων του, το κείμενο του Πάνου Παπασταμάτη «Μια καινούρια 

ζωή» από τη συλλογή διηγημάτων «Περιηγήσεις και στοχασμοί» και το κείμενο του 

Στερίκου Κούλη «Ένα χαρτί μπογιατισμένο». Στο μεθεπόμενο τεύχος (4ο-5ο, 

Δεκέμβριος, 1990) εντοπίζουμε και κατατάσσουμε στα διηγήματα, τα κείμενα του 

γλωσσολόγου-πεζογράφου Κώστα Δαγκίτση «Το μετάλλιο», του Σωτήρη Ζήκου «Προ 

το πυλών» και του Γιώργου Μεγαλομάστορα «Τα καραβάκια», ενώ στο 6ο τεύχος 

(Απρίλιος, 1991), εντάσσεται στην πεζογραφία μόνο το διήγημα της Αντιγόνης Τσάμη 

«Ο μόδεστος και οι ληστές». Στο 8ο-9ο τεύχος (Δεκέμβριος, 1991), ο Σωτήρης Ζήκος 

δημοσιεύει το διήγημα του «Οι χειροκροτητές», όπως και ο νεοεισελθείς στο περιοδικό 

Θανάσης Κυρκόπουλος, το δικό του διήγημα με τίτλο «3+1 ραντεβού με τη Μαρία». 

 Προχωρώντας στα επόμενα τεύχη, παρατηρούμε πως στο 10ο (Μάιος, 1992), 

δημοσιεύονται ξανά διηγήματα, αυτή τη φορά του Γεώργιου Χατζη-τζώτζια με τίτλο 

«Γενικόν Τεφτέριον», του Μίμη Αναχτάρη «Σκουπιδιάρης ή κλητήρας» και της 

Ιωάννας Κέκου «Πράσινο στην ομίχλη». Στο 12ο τεύχος (Φεβρουάριος, 1993), 

βρίσκουμε την ίδια συγγραφέα να δημοσιεύει ένα διήγημα χωρίς τίτλο, ενώ ο Σωτήρης 

Ζήκος γράφει το διήγημά του «Ψηλά, στο χείλος του γκρεμού» και η Δότα Σορβάνη με 

τίτλο «Σε πρώτο πρόσωπο». Στο 14ο τεύχος (Νοέμβριος, 1994), βρέθηκε μόνο το 

διήγημα του Γιάννη Τσομπάνου «Η έγκυος που λαχτάρησε». Διηγήματα, συνεχίζουν 

να βρίσκονται και στο τεύχος 15 (Απρίλιος, 1994), με το κείμενο της Δότας Σορβάνη 

«Η πόλη και αυτός» και της Λιλής Πανίδη-Γαζίνου «Μια αληθινή ιστορία», με 

ιστορικό βιωματικά υπόβαθρο να εντάσσονται σε αυτά. Στο 17ο-18 τεύχος 

(Δεκέμβριος, 1994), υπάρχουν τα εξής διηγήματα: το κέιμενο «Ασυνάρτητα για ένας 

προσεχές (;) μυθιστόρημα», του Σπύρου Αλεξίδη, που αποτελεί αποσπασματικό μέρος 

ενός μυθιστορήματός του, το έργο του Πέτρου Χρηστίδη «Το γυάλινο μάτι (ή1/2000 

του δευτερολέπτου», το κείμενο του Σωτήρη Ζήκου «Το κορίτσι και ο κόμπος» και του 

Πέτρου Βότση «Το τηλέφωνο». Το τεύχος, που κατεξοχήν περιέχει πεζογραφικά 

κείμενα ποικίλων ειδών είναι το 20ο-21ο (Αύγουστος, 1995), που αποτελεί την 

ανθολογία των Φλωριναίων πεζογράφων όπως την επέλεξε η συντακτική επιτροπή του 

περιοδικού της «Εταιρίας». Αναλυτικότερα, διακρίνουμε τα τρία κυριότερα 

πεζογραφικά είδη σε αυτό το τεύχος, δηλαδή το διήγημα, όπου ανήκουν τα έργα: του 

Γεώργιου Χατζη-τζώτζια «Γενικόν Τεφτέριον (Όνειρο)», «Γενικόν Τεφτέριον 
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(Οδοιπορικό)» του ίδιου συγγραφέα, του Γεώργιου Μόδη με γενικό τίτλο βιβλίου 

«Μακεδονικές Ιστορίες» και ειδικούς τίτλους στα αποσπάσματα που δημοσιεύει «Ο 

γάμος στα χωριά», «Η δασκαλίτσα», «Δεν ξέρω», «Η μεγάλη αμαρτία», «Νάκης 

Κολίντσας», του γλωσσολόγου-διηγηματολόγου Κώστα Δαγκίτση υπό τους τίτλους 

«Το μετάλλιο», «Η κλώσσα», «Πάμε για ψωμί», «Τα κοκόζια», «Ο δάσκαλος», «Το 

κορίτσι μας», του Πάνου Παπαστάματη με γενικό θέμα-κεφαλίδα «Αγναντέματα» και 

τίτλους «Η σιγή χρυσός», « Ο σπουδαγμένος», με ένα άλλο γενικό θέμα-κεφαλίδα 

«Περιηγήσεις και στοχασμοί» και με τίτλο «Μια καινούρια ζωή», του Θεόδωρου Λ. 

Βόσδου «Οι θεοί αγαπούν», με αποσπάσματα. Επιπλέον διηγήματα έγραψαν και οι: 

Χίλλης Δροσαίος με τίτλο «Τα μερμήγκια», ο Χρήστος Κάπος με τίτλο «Αρραβώνας 

στο χωριό», με λαογραφικό υπόβαθρο και «Η ξενητιά του αγρότη», ο Σπύρος Αλεξίδης 

με τίτλο «Ο Μίχος», ο Μίμης Αναχτάρης με το κείμενο του «Σκουπιδιάρης ή 

κλητήρας», Βεβαίως, στο τεύχος, όπως προαναφέρθηκε εντοπίστηκαν και 

μυθιστορήματα συγγραφέων, που δημοσιεύσαν μερικά κεφάλαια τους στο περιοδικό. 

Τα κριτήρια διάκρισης τους από τα διηγήματα του περιοδικού είναι η γλώσσα τους που 

οφείλει να είναι κατανοητή από αναγνώστες, η έννοια του παραλόγου και η ιδιαίτερη, 

μη-γραμμική εξέλιξη του χρόνου αποτελούν χαρακτηριστικά του σύγχρονου 

μυθιστορήματος, όπως και ο εσωτερικός μονόλογος. Στην «Εταιρία», είναι: το 

μυθιστόρημα του Νετζατή Τζουμαλί με τίτλο «Πικρός καπνός», και δημοσιεύει το 1ο 

και 3ο κεφάλαιο από αυτό, του Γεώργιου Μεγαλομάστορα με τίτλο «Σονάτα σε Φα 

ματζόρε –του ονείρου– και υπάρχει το 9ο και 10ο κεφάλαιο και τέλος της Γιώτα Σεχίδου 

με αρκετά μυθιστορήματα, όπως το «Η Καλάμιτυ που μισούσε τ’ άλογα και ενότητες 

1η-4η, τα μυθιστορήματά της «Αλλαγή» (30η ενότητα), «Παραδρομές» (55η ενότητα), 

«Τα χαράκια» (57η ενότητα) και «Καμπύλες με συνετές αναπνοές» (61η ενότητα), που 

ανήκει στα σύγχρονα μυθιστορήματα λόγων της ιδιαίτερης γλώσσας, κυρίως, του 

μοναδικού τρόπου γραφής της και των ιδιωμάτων ή των χαρακτήρων που 

πρωταγωνιστούν. Τέλος, έχει δημοσιευθεί και μια νουβέλα στην «Εταιρία», του 

Ανδρέα Ταζογλίδη με τίτλο «Το χρονικό μιας καταστροφής» ανέκδοτη εκείνη την 

περίοδο και επιλέχθηκε το 2ο κεφάλαιο και οι 1η-3η ενότητα με τίτλο «Νεκρές μέρες 

του Ιούλη». Στο τεύχος 22 (Δεκέμβριος, 1995), υπάρχει το διήγημα του Μίμη Σουλιώτη 

με τίτλο «Φλώρινα, πλάγιο φως», ενώ στο 23ο τεύχος, ο Πέτρος Βότσης δημοσιεύει το 

διήγημά του «Ο φωτογράφος» και η Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου «Το 

κίτρινο». Στο επόμενο τεύχος (24ο-25ο, Δεκέμβριος, 1996), εντοπίζουμε τα διηγήματα 

της Ντόνικα Ομάρη «Η σγουροπλέξουδη» και «Η Φανίτσα», της Λιλής Πανίδου-
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Γαζίνου «Η εγγονή του βασιλιά Φιλίππου, Ολυμπίας» και του Πέτρου Βότση «Το 

γουμάρι το Νέντο-βάνε». Στο 26ο τεύχος (Απρίλιος, 1997) παρατηρούμε το κείμενο, 

που ανήκει στα διηγήματα, της Ιωάννας Κέκου, με τίτλο «Το θερμοκήπιο», και στο 

επόμενο (27ο-28ο, Οκτώβριος, 1997), βρίσκουμε το κείμενο-διήγημα του Ανδρέα 

Ανδρέου «Ένα παραμύθι από την Άνω Υδρούσα της Φλώρινας» και του Σωτήρη 

Ζήκου με τίτλο «Σάντα Ρόζα». Στο 29ο τεύχος (Δεκέμβριος, 1997) καταγράφεται ως 

διήγημα το κείμενο του Θανάση Κυρκόπουλου «Babylon» και στο 30ο τεύχος 

(Απρίλιος, 1998), δημοσιεύουν διηγήματα η Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-

Βασιλειάδου με τίτλο «Ο κυρ Νικόλας ο λύκος και η κυρά Μαρία η αλεπού» και η 

Αντιγόνη Τσάμη «Το κορίτσι που πνίγηκε στο βαλτόνερο». Στο 31ο τεύχος 

(Δεκέμβριος, 1998), επιπλέον, ο Αλέκος Κορτσάρης με το κείμενο του «Ο Σπύρος ο 

Μαύρος» και στο επόμενο τεύχος (32ο, Μάιος, 1998), ο Βασίλης Καραγιάννης με το 

έργο του «Επιτέλους θα φάω σκόρδα» και ο Mile Nedelkowski(σε μτφ. Ανδρέα 

Ανδρέου) με το κείμενο «Πτώμα χωρίς ιδιοκτήτη» συγκαταλέγονται στα διηγήματα. 

Τέλος, στο ίδιο είδος (των διηγημάτων) εμπεριέχονται και τα κείμενα του Αλέκου 

Κορτσάρη με τίτλο «Η Γεωργία», του Αντώνη Νεδελκόπουλου «Εξομολήγηση» και 

«Πατέρας» στο 33ο τεύχος (Δεκέμβριος, 1999), του Γ.Χ. Μόδη «Στα κρύα της λίμνης» 

στο 34ο τεύχος (Αύγουστος, 2000), του Κωστάκη Λούστα «Οι δύο λεύκες» και «Δον 

Κιχώτης» στο 35ο τεύχος (Δεκέμβριος, 2000) και τέλος του Ανδρέα Ταζογλίδη με τίτλο 

«Το μαχαίρι» στο 37ο τεύχος (Ιανουάριος, 2003). 

δ) Με βάση το είδος της αφήγησης 

 

Το κύριο κριτήριο στην κατηγοριοποίηση των κειμένων είναι το είδος της 

γραφής/αφήγησης των γεγονότων και των ιστοριών. Επομένως διακρίνουμε στα 

παρακάτω έργα τα εξής κριτήρια ώστε να τα κατατάξουμε σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες: 

α) μυθοπλασιακός τρόπος – λογοτεχνία – λογοτεχνική γραφή (διήγημα, νουβέλα, 

μυθιστόρημα) 

β) μη μυθοπλασιακός τρόπος (ιστοριογραφία – λαογραφία) 

Πίνακες πεζογραφικού είδους 
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Μυθοπλαστικά και μη μυθοπλαστικά είδη κειμένων στο περιοδικό «Αριστοτέλης» 

Είδος Ιστοριογραφία Διήγημα Μυθιστόρημα Νουβέλα Σύνολο 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

17  59 2 1 102 

Ποσοστό 17%  58% 1% 1% 100% 

Λαογραφία Παραμύθι 

7 16 

7% 16% 

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, στο περιοδικό «Ο Αριστοτέλης», 

το κυρίαρχο πεζογραφικό είδος που συναντούμε στα κείμενα της παρούσας έρευνας 

είναι το διήγημα με ποσοστό πάνω από το μισό στο σύνολο των έργων (58%), με 59 

αναφορές. Στη συνέχεια, η ιστοριογραφία αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά προτίμησης 

συγγραφής ενός κειμένου από τους πεζογράφους με 17 αναφορές και ποσοστό 17%, 

καθώς δεν πρέπει να λησμονηθεί πως το ομώνυμο περιοδικό, είναι κατεξοχήν ένα 

ιστορικό τεκμήριο της εποχής, ποικίλης ύλης για την πόλη της Φλώρινας, με 

καταγραφές, ημερολόγια, συμβάντα των μεγάλων ιστορικών περιόδων που έπληξαν 

την περιοχή, από τον Μακεδονικό Αγώνα μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 

παραμύθι κατέχει επίσης περίοπτη θέση ανάμεσα στα άλλα είδη πεζογραφίας του 

περιοδικού, με 16 τέτοια να δημοσιεύονται (16%) έχοντας απήχηση κυρίως στην 

παιδική και εφηβική ηλικία. Τα λαογραφικά κείμενα, με στοιχεία πολιτισμού της πόλης 

της Φλώρινας βρίσκονται πιο αραιά μέσα στο περιοδικό, καθώς 7 από το σύνολο των 

κειμένων πεζογραφίας ανήκουν σε αυτό το είδος (7%). 

Πέμπτο είδος που εντοπίζεται στα πεζογραφικά κείμενα είναι το μυθιστόρημα 

που απαντώνται μόλις δύο φόρες σε ολόκληρο το περιοδικό με ποσοστό 1%, γεγονός 

που καταδεικνύει τη δυσκολία δημοσίευσης αυτού του είδους για πολλούς λόγους 

εκείνη την εποχή, αλλά και ενδεχομένως λόγω και της έκτασής του, που 

αποσπασματικά «βλέπουν το φως της δημοσιότητας» κάποια κεφάλαια ή ενότητες των 

έργων. Τέλος, υπάρχει και μία και μοναδική νουβέλα στο περιοδικό του Αριστοτέλη 

(1%).  

 

Μυθοπλασιακά και μη μυθοπλασιακά είδη κειμένων στο περιοδικό «Εταιρία» 
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Είδος Ιστοριογραφία Διήγημα Μυθιστόρημα Νουβέλα Σύνολο 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

6 54 9 1 76 

Ποσοστό 8%  71% 12% 1% 100% 

Λαογραφία Παραμύθι 

6 0 

8% 0% 

 

 

 Αντιστοίχως, στην ποσοτική ανάλυση που προκύπτει από την έρευνα στο άλλο 

περιοδικό, αυτό της «Εταιρίας των Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας», το είδος που 

βρίσκεται σε περίοπτη θέση για τους πεζογράφους είναι με διαφορά το διήγημα, καθώς 

βρίσκονται 54 τέτοια κείμενα και ποσοστό 71%, συντριπτικά πάνω από το μισό του 

συνόλου. Η διαφορά με το περιοδικό «Αριστοτέλης» είναι ότι δημοσιεύονται 

περισσότερα μυθιστορήματα, εννιά σε ποσότητα (12%), ενώ τα ιστοριογραφικά 

κείμενα δεν λείπουν, καθώς δημοσιεύονται έξι με ποσοστό (8%). Τα λαογραφικά 

κείμενα τα συναντά κανείς και εδώ, αλλά λιγότερο συχνά, καθώς εντοπίστηκαν μόλις 

6 (8%), το πεζογραφικό είδος της νουβέλας απαντάται σε μία αναφορά (1%), ενώ δεν 

έχουν δημοσιευτεί καθόλου παιδικά παραμύθια, στο περιοδικό αυτό, ίσως και λόγω 

της ιδιοσυγκρασίας του και του κοινού που θέλησε να απευθύνεται, όπως άτομα 

ηλικιακά μεγαλύτερα των παιδιών και των εφήβων, όπως άλλωστε μαρτυρά και το 

περιεχόμενο και τα θέματα που πραγματεύονται αλλά και τα άλλα είδη, που δίνουν στη 

δημοσιότητα της Φλώρινας οι συγγραφείς.  

Κεφά λάιο 4 

4.1. Ποιοτική ανάλυση δεδομένων 
 

Περιοδικό «Αριστοτέλης» 

 

Θεματογραφία πεζογραφικών λογοτεχνικών κειμένων 
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Στην ενότητα αυτή ακολουθεί το θέμα που διαθέτει κάθε πεζογραφικό 

λογοτεχνικό έργο που βρέθηκε σε κάθε περιοδικό, με σύντομη παρουσίαση της 

πλοκής και του κλίματος της ιστορίας που γράφεται.  

Αριστοτέλης  

1. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Στα κρύα της λίμνης: Διήγημα που έχει ως θέμα τον 

γάμο της Μάρως, της πρωταγωνίστριας, που μαζί με τον πεθερό της 

κατευθύνθηκαν από το λιμάνι της Νίβιτσας, διασχίζοντας όλη την έκταση της 

λίμνης της Μεγάλης Πρέσπας, για τον προορισμό τους σε ένα χωριό κοντά στον 

Εύξεινο Πόντο. Σε όλη αυτή τη διαδρομή περιγράφεται αναλυτικά το ταξίδι με 

την βάρκα τους και το φυσικό τοπίο γύρω τους. Στο τέλος ο γάμος δεν 

τελέστηκε, καθώς η νύφη έφυγε μαζί με τον αγαπημένο της, τον Αλέξη, κρυφά 

από την εκκλησία, αφήνοντας όλους σαστισμένους.  

 

2. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Ει ο Θεός μεθ’ημών: Διήγημα με ιστορικό περιεχόμενο 

με θέμα τους Βαλκανικούς πολέμους (ή Μακεδονικό Αγώνα) και 

πρωταγωνιστή έναν Μητροπολίτη που εμψύχωνε τους στρατιώτες για τη μάχη, 

λέγοντας προσευχές και προβλέποντας καταστάσεις, ώστε να τους προφυλάξει. 

 

3. (Πάνος Παπασταμάτης) Το θέλησε και ο μακαρίτης: Το θέμα του κειμένου 

αφορά την ζωή μιας χήρας, που όταν πέθανε ο άντρας της περνούσε δύσκολα 

και θέλησε να ξαναφτιάξει τη ζωή της, όμως μόνο με την ευχή του μακαρίτη. 

Όπως και συνέβη, παραμονές του Πάσχα που ο μακαρίτης της εμφανίστηκε και 

την βοήθησε με το καημό της, συμβουλεύοντάς την να παντρευτεί και να είναι 

χαρούμενη στην υπόλοιπη ζωή της.  

 

4. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Στα μπουντρούμια (Κεφάλαιο Α΄): Το διήγημα έχει 

ως θέμα τον περιορισμό των Ελλήνων στο Μοναστήρι, χωρίς να μπορούν να 

ταξιδέψουν, από την καταδρομή των Βουλγάρων και των συμμάχων τους, 

καθώς έτσι θα είχαν υπό έλεγχο την περιοχή. Ο συγγραφέας εξιστορεί την 

περίπτωση του Αλέκου, ενός νέου Έλληνα, όπου φοιτούσε το γυμνάσιο στη 

Θεσσαλονίκη κα ήταν έτοιμος να φύγει μια μέρα. Ωστόσο μετά από 

πληροφόρηση της φίλης του, Μάχης, κανένα τρένο δεν μπορούσε να ταξιδέψει, 
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γιατί κατέφθαναν οι Βούλγαροι. Η Μάχη μαθαίνοντας το αυτό, χάρηκε τόσο 

πολύ που ο Αλέκος θα έμενε πίσω μαζί τους, στο χωριό, καθώς ήταν 

ερωτευμένη μαζί του και νοιαζόταν για αυτόν. Ένιωθε και μελαγχολία για την 

περιορισμό του Αλέκου και την ανδρεία και τον πατριωτισμό που τον διέκρινε, 

καθώς θα ήθελε να αντισταθεί. Εκείνη την ημέρα, που έφτασαν οι Βούλγαροι, 

όλοι κλείστηκαν στα σπίτια τους και δεν βγήκαν έξω. Μετά την χαρμόσυνη 

είδηση ότι ήρθαν οι Γερμανοί, αναθάρρησαν προς στιγμήν, αλλά και πάλι 

μάταια γιατί οι δύο δυνάμεις συμφώνησαν να απομακρυνθούν όλοι οι νέοι από 

την περιοχή. Αυτή η απόφαση συμπεριελάμβανε και τον Αλέκο, που τον 

συνέλαβαν, οδηγώντας τον σε μπουντρούμια, μετά οδύνης και παρακλητικών 

σπαραγμών, της μάνας του, κυρίας Άννας, που έπαιρναν τον γιο της και δεν 

ήξερε πότε θα τον ξαναδεί. Έτσι και έγινε, καθώς μετά από μία μάχη μεταξύ 

αυτής και του φρουρού της συνοδείας, ο Αλέκος αποχαιρέτησε για τελευταία 

φορά την μητέρα και τον έκλεισαν σε έναν χώρο, ώστε να μην μπορέσει να βγει 

και να δραπετεύσει, όπως όριζε η απόφαση των Βουλγάρων για εκκαθάριση 

στην περιοχή του Μοναστηρίου από άλλες εθνικότητες πέραν της δικής τους.  

 

5. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Περιπέτειες κεφαλής: Το διήγημα με ιστορικό 

χαρακτήρα, έχει ως θέμα τις περιπέτειες που εξιστορεί ο Ντίνε στην μητέρα του 

Ηλία, σχετικά με την αρπαγή του κεφαλιού του νεκρού Παύλου Μελά την 

περίοδο μετά το 1094. Αρχικά κρατούσε ένα τουρβά (τσάντα) βαρύ, που όμως 

δεν αποκάλυπτε το περιεχόμενό του, καθώς η κουβέντα ήταν για άλλα θέματα. 

Όταν κατάλαβε η μητέρα του Ηλία, τι είχε μέσα, ο Ντίνε άρχισε να αναφέρει 

πως βρέθηκε αυτό στα χέρια του, πόσο δύσκολο και επικίνδυνο ήταν να το 

κάνει, γιατί θα το γύρευαν οι πάντες μετά την ταφή του, και πόσο σημαντική 

ήταν η απώλεια για τους εχθρούς που τον σκότωσαν. Σκέφτηκε πως έτσι θα 

μπορούσε να προστατεύσει την τιμή του αγωνιστή, ήρωα και καλού στην ψυχή 

ανθρώπου, του Μελά στην υπόληψη του κόσμου.  

 

6. (Πάνος Παπασταμάτης) Πες πώς με γνώρισες αυτή την παραμονή: Ιστορία 

αγάπης με πρωταγωνιστές τον Τέλη και τη Μιράντα, που συνέβη παραμονή 

Πρωτοχρονιάς. Περιγράφονται με λεπτομέρεια τα συναισθήματα, η 

ατμόσφαιρα και γενικά οι σκέψεις των προσώπων, σε όλο το κείμενο.  
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7. (Πάνος Παπασταμάτης) Ο βλαμμένος: Το θέμα του κειμένου αφορά τον 

Μιχάλη, με το παρατσούκλι «βλαμμένος» και την κατάστασή του, τις σχέσεις 

με τους συγχωριανούς του, την ειρωνεία και τον χλευασμό όλων απέναντι στο 

πρόσωπο του. Μέσα από αυτό, εξάγονται συμπεράσματα για αίσθηση 

κατωτερότητας και τις συνέπειες της, τον εγωισμό και την ψυχολογική 

κατάσταση του ανθρώπου που τα βιώνει.  

 

8. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Παρακαλώντας τη βροχή: Το θέμα του κειμένου 

είναι η ιστορία μιας παιδούλας, που παρακαλούσε τον Θεό να φέρει βροχή στην 

περιοχή για να ευδοκιμήσει η φύση, με τα χωράφια και να χαρούν όλοι γύρω 

μέσα στην οικογένεια. Περιγράφονται τα συναισθήματα, οι συνομιλίες με τα 

άλλα μέλη της οικογένειας, τις φίλες της, τους γείτονες και αποκρυσταλλώνεται 

εντέχνως οι εικόνες που προκαλεί μια βροχερή μέρα, δείχνοντας πόσο 

σημαντική και πόσο ανάγκη την είχαν οι άνθρωποι εκείνη την χρονική περίοδο. 

Επίσης, παρουσιάζεται το τραγούδι που αφιέρωσαν στην βροχή, ονόματι, 

«ντουντούλκα». 

 

9. (Χάρης Γρηγορίου) Το κτήμα: Το θέμα που πραγματεύεται το κείμενο αφορά 

την εξαθλιωμένη οικονομικά ζωή του ήρωα, του κυρ Γιάννη, που είχε πολλές 

υποχρεώσεις τόσο στην οικογένεια του, να αποκαταστήσει τις κόρες του, όσο 

και στην οικονομική κατάσταση του σπιτικού του, καθώς χρωστούσε σε 

δανειστές του. Φανερώνεται μέσα στο διήγημα, η ζηλοφθονία των δανειστών 

όταν ο ήρωας έφτιαξε και καλλιέργησε ένα μικρό του κτήμα, που με κόπο έγινε, 

ώστε να καλύψει οικονομικά τις ανάγκες του. Στο τέλος εξάγεται και το 

θρησκευτικό μήνυμα που θέλει να περάσει ο συγγραφέας, με την «κατάρα» που 

είχε η οικογένεια που δέσμευσε την ξένη περιουσία και την θεία βοήθεια στον 

άμοιρο ήρωα για να ξανά φτιάξει τη ζωή του. Στη μεν οικογένεια των 

χρεωστών, υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, ενώ στην άλλη του κεντρικού ήρωα, 

ο Θεός βοήθησε για να ορθοποδήσει έχοντας ταυτόχρονα όλοι υγεία. Γενικά 

αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις, την οικονομική κατάσταση της εποχής 

και την περιγραφή του κτήματος, ως κάτι σημαντικό που στάθηκε αρωγός στη 

ζωή του ήρωα σε πολλούς τομείς του.  
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10. (Πάνος Παπασταμάτης) Vanitas: Θέμα του κειμένου είναι μεταφορικά οι 

συνομιλίες κάποιων απορριμμάτων μέσα σε ένα κάρο (κόκκαλο, λεμονόκουπα, 

χτένα, κούκλα, μολυβένιος στρατιώτης). Ο τίτλος σημαίνει την ματαιοδοξία και 

σε αυτό συναινεί και το περιεχόμενο του διηγήματος, καθώς μέσα από τον 

«διάλογο» εξιστορούνται αναμνήσεις με γλαφυρό τρόπο και στο τέλος μετά την 

εμφάνιση του στρατιώτη, διαβάζεται μια εφημερίδα από τον ίδιο και την 

κούκλα σχετικά με ένα πολεμικός γεγονός, την απόβαση του κινεζικού στρατού 

στην Κορέα.  

 

11. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Το τζαμί της λίμνης: Ιστορικού περιεχομένου διήγημα 

ανάμεσα σε Τούρκους σχετικά με την λίμνη Οστρόβου, δίπλα από το όρος 

Καϊμακτσαλάν, σχολιάζοντας ταυτόχρονα γενικά τη σύγκριση του μπέη για την 

λίμνη με τις γυναίκες και το τζαμί που υπάρχει απέναντι από αυτή. 

 

12. (Κώστας Δαγκίτσης) Το μετάλλιο: Πρόκειται για ένα εκτενές διήγημα με 

θέμα το μετάλλιο της κεντρικής ηρωίδας, της Σοφίας και τις περιπέτειες που 

έζησε μαζί με τον άλλο ήρωα του κειμένου, τον Σωκράτη, την οικογένειά της 

και τους συμμαθητές της. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί ένα «μυστικό» 

σχέδιο ανασκαφής μιας περιοχής της Φλώρινας με σκοπό να ανακαλυφθούν 

αρχαιολογικά ευρήματα που αποδεικνύουν την ιστορία των Μοναστηριωτών. 

Στο κείμενο υπάρχουν πολλά σημεία σύγκρισης προσφύγων-Μοναστηριωτών, 

σε τομείς, όπως η οικονομική κατάσταση, η οικογενειακή θαλπωρή, η φροντίδα 

στα παιδιά, κ.ά. Περιγράφονται με πλούσια λεπτομέρεια και ποικιλία οι 

ενέργειες των μαθητών, οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους.  

 

13. (Αχιλλέας Παπαϊωάννου) Στις τελευταίες του στιγμές: Το θέμα του 

κειμένου είναι ένας νεανικός ανεκπλήρωτος έρωτας που δίνεται μέσα από τις 

αναμνήσεις του άρρωστου Νάκη για την Χαριέττα, που μέσα στον πόνο και την 

θλίψη, γράφει ένα γράμμα προς αυτή με όλα όσα σκεφτόταν και ένιωθε για 

αυτή, δοσμένα όλα με γλαφυρότητα και ποικιλομορφία.  

 

14. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Κούρδοι και χωροφύλακοι: Το διήγημα έχει δύο 

διαφορετικές ιστορίες που έχουν ως θέμα την εμφάνιση κούρδων και 

χωροφυλάκων. Στην πρώτη οι κούρδοι εμφανίζονται σε μια περιοχή όπου 
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εξουσία στην καλλιέργεια των χωραφιών και άλλα τοπικά ζητήματα έχει 

αναλάβει ο παπά-Γιώργης, μαζί με τον Τούρκο αρχηγό που αρχικά ζήτησαν 

νερό για τα άλογά τους. Ο παπάς προσφέρθηκε να τους φιλοξενήσει για να 

ξαποστάσουν και μόλις έμαθε ότι είναι κούρδοι οι υπόλοιποι της συνοδείας, 

φοβήθηκε γιατί είναι άγριοι ως άνθρωπο και ακατάδεκτοι σε βοήθεια από 

Έλληνες γιατί τον θεωρούσαν αμαρτία. Παρόλα αυτά, η γυναίκα του παπά τους 

πρόσφερε κάποια πράγματα, και άρχισαν την κουβέντα μαζί τους. Μάλιστα 

ήταν εντεταλμένοι να ρωτήσουν πώς περνούσαν οι Έλληνες με τους Τούρκους 

και «όφειλαν» να ήταν ευχαριστημένοι, γιατί ο αρχηγός τους είχε αποφάσισε 

να στείλει υπεύθυνο κούρδο, ώστε να ελέγχει την κατάσταση. Ο παπάς είπε την 

άποψη του, τις κακουχίες και τα δεινά που περνούσαν από τους εχθρούς τους. 

Στο δεύτερο κομμάτι του διηγήματος, μαθαίνουμε για την άφιξη χωροφυλάκων 

στην περιοχή για να ξεκουραστούν, που μόλις έγινε αντιληπτό από τους 

κατοίκους, έπαθαν έκπληξη, και όλοι τους κοιτούσαν σαν κάτι κακό, 

αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν ήθελαν τα παιδιά να ακολουθήσουν αυτή 

την ασχολία, ήταν με άλλο λόγια ανεπιθύμητοι.  

 

15. (Πάνος Παπασταμάτης) Ο σπουδαγμένος: Το διήγημα πραγματεύεται 

θεματικά τον Κυρ-Θανάση και την μεροκαματιάρικη ζωή που είχε ως 

τσαγκάρης καθώς και τον καημό να σπουδάσει και να τελειώσει κάποια στιγμή 

ο γιος του, ο Πέτρος από την πρωτεύουσα. Μια μέρα λαμβάνει γράμμα ότι 

έρχεται με κάποιον άλλον παρέα, που ο πατέρας ήλπιζε και πετούσε από την 

χαρά του να είναι το τέλος του σπουδών του γιου του και η απόκτηση του 

πολυπόθητου πτυχίου του. Ωστόσο, στον σταθμό του τρένου αντίκρυσαν μια 

φίλη του γιου του, την μετέπειτα αρραβωνιαστικιά του, την Φανή η οποία 

φερόταν αντρίκεια και φορούσε παντελόνι, πράγμα ανήκουστο για την εποχή 

και ειδικότερα δύσκολα αποδεκτό από τους κατοίκους του χωριού. Ο πατέρας 

δεν χάρηκε και ιδιαίτερα και επέμενε στο να τελειώσουν οι σπουδές πρώτα και 

ο γάμος να ακολουθήσει αργότερα. Έφυγε από το σπίτι χωρίς να χαιρετήσει 

ουσιαστικά το παιδί του, πήγε στο καφενείο ακούγοντας ότι ο γιος ενός 

συγχωριανού, διορίστηκε γιατρός, και έπεσε σε θλίψη και καημό για την πορεία 

του δικού του παιδιού. Για αυτό πήγε να τον δει πριν φύγει στον σταθμό, χωρίς 

όμως να γίνει αντιληπτός από τον Πέτρο.  
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16. (Κώστας Δαγκίτσης) Η κλώσσα: Το διήγημα έχει ως νοηματικό άξονα – θέμα 

την αναφορά στον θείο Κλεάνθη, που ο συγγραφέας περιγράφει στην αρχή τον 

επικήδειό του και μετά πλέκει το εγκώμιό του. Στη συνέχεια εξηγείται στον 

Σωκράτη πως γνωρίστηκαν ο Κλεάνθης με την γυναίκα του, την Μάλαμα με 

πολλές λεπτομέρειες αναπολώντας τις χαρούμενες και τρυφερές στιγμές που 

ζήσανε ως ζευγάρι. Τέλος, η γυναίκα έκανε μια πλάκα στον Κλεάνθη, του έφερε 

αυγά να κλωσήσει, πράγμα που τον παραξένεψε αλλά μετά συμμετείχε κι αυτός 

σε αυτό, για να ξεχαστεί και λίγο από την ασθένειά του. Με το κόλπο που 

σκαρφίστηκε με τον ανιψιό του, ο Κλεάνθης έγινε ξακουστός ότι ένας άνδρας 

έκανε αυγά γεμίζοντας ένα καλάθι και ξαφνικά το θέμα πήρε τεράστια έκταση. 

Ωστόσο ο Κλεάνθης το καταχάρηκε και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε 

εκείνη την ημέρα τον μάταιο τούτο κόσμο, στο σπίτι του, παρέα με τον 

Σωκράτη. 

 

17. (Βασίλειος Μπαζόπουλος) Κυνηγετικές περιπλανήσεις (ταξίδι τρίτο):Το 

διήγημα αποτελεί μια μεγάλη περιπλάνηση και ταξίδι στις δασικές και φυσικές 

περιοχές που εκτείνονται από την Καστοριά έως την Φλώρινα. Μέσα στο 

κείμενο γίνονται άπειρες αναφορές στην ομορφιά του φυσικού τοπίου, την 

χλωρίδα και την πανίδα του τόπου και κάθε λεπτομέρεια, από τα βουνά, το 

ποτάμι, τις σπηλιές, τα δέντρα, μέχρι όλα όσα χρειάζεται ένα κυνηγός, για να 

γλιτώσει την εξερεύνηση ενός νέου τόπου. Εξιστορείται και ένα γεγονός με 

έναν κυνηγό που είχε σαγηνευτεί από τα κάλλη μιας όμορφης θεάς που είχε 

ξεπροβάλλει από μια λίμνη, κάτι που θεωρούνταν αμαρτία και τιμωρούνταν ο 

θύτης με μεγάλο κακό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέβη καθώς η θεά 

συμπάθησε τον νέο και τον άφησε να ζήσει χωρίς να του μεταφυτέψει κανένα 

κουσούρι. Η ξενάγηση στα γεμάτα με φυσικό πλούτο μέρη, συνεχίζεται καθ’ 

όλο το κείμενο με τόνο εμφατικό και λυρικό, ώστε να προσελκύσει πιθανούς 

κυνηγετικούς ανθρώπους να επισκεφθούν τα μέρη.  

 

18. (Χρήστος Μουχτάρης) Το όραμα που έσβησε: Το διήγημα έχει θέμα τη 

μετανάστευση των παιδιών από τον τόπο τους προς άλλα μέρη, όταν 

βρίσκονταν σε ώριμη φάση, και ενώ στην αρχή γινόταν με μορφή πανηγυριού 

και γιορτής, ώστε να μείνει αξέχαστη η τελευταία μέρα, με κέφι, χορό και 

φαγοπότι, εν τέλει η όψη του αποχαιρετισμού ήταν πένθιμη και συμφοράς. Έτσι 
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έγινε και στην περίπτωση του Κώτσιου της Δολοβέγκινας, που ήταν δύσκολος 

ο αποχωρισμός για όλη την οικογένεια, αν και πρόσμενε η μητέρα του και οι 

αδερφές τον γρήγορο πλουτισμό του γιου και αδερφού τους, για να ξεφύγουν 

και οι ίδιες από την μιζέρια που είχαν περιέλθει. Και παρά τις αμφιταλαντεύσεις 

της ηθικής κρίσης, η μητέρα πήρε την απόφαση να στείλουν τον γιο της μακριά 

για δουλειά. Στην αρχή η απουσία του ήταν αισθητή σε ότι και αν έκαναν αλλά 

τα όνειρα για αυτόν τις κρατούσε ζωντανές. Η αγωνία και το άγχος της 

οικογένειας σταμάτησε με το πρώτο καθησυχαστικό γράμμα του γιου τους, ότι 

τα βάσανά τους τελείωσαν και άρχιζε μια νέα πιο φιλόδοξη ζωή για αυτές. Τα 

όνειρα είχαν εκπληρωθεί από τη δουλειά του Κωστή και έτσι η οικογένεια 

έζησε πλουσιοπάροχα και το σπίτι γέμισε με γέλια και χαρές. Όλοι στο χωριό 

εξυμνούσαν και ήταν περήφανοι για την προσπάθεια και τον κόπο του Κωστή. 

Στα γράμματα παρακαλούσε η οικογένεια τον Κωστή να επιστρέψει στο σπίτι, 

αλλά εκείνος ενώ υποσχόταν δεν το έκανε πράξη, ώσπου μια μέρα έμαθαν μετά 

από μήνες το θλιβερό μαντάτο του θανάτου του παιδιού στην Αμερική, κάτι 

που έσβησε τα όνειρα της οικογένειας μια για πάντα.  

19. (Κώστας Δαγκίτσης) Πάμε για ψωμί: Το θέμα του κειμένου είναι η ξενιτιά 

για οικονομικούς λόγους και κυρίως λόγω ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 

εκείνη. Αφηγείται η ιστορία του Νάσου και του Στέφου, που μετακόμισαν στην 

Γαλλία για να δουλέψουν σε μια φάρμα που οι ιδιοκτήτες ήταν άπληστοι, 

προέρχονταν από ανώτερη τάξη και είχαν προηγούμενα με τους Έλληνες, 

λόγων των πολέμων που προηγήθηκαν (ενάντια στους Γερμανούς). 

Διαφαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση του συγγραφέα να τονίσει την ανάγκη «για 

ψωμί», όπως λέγεται και στον τίτλο, για τροφή, αψηφώντας όλες τις αντίξοες 

συνθήκες διαβίωσης οι ήρωες, προκειμένου να επιβιώσουν στην ζωή.  

 

20. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Τα καράβια: Το θέμα αποτελεί η περιγραφή του 

καραβιού που στην κατοχή του είχε ο θείος της συγγραφέα, ο Σταύρος, και το 

περιγράφει λεπτομερώς πως το αντικρύζει κάθε μέρα, πως το χειρίζεται ο ίδιος 

και τι κάνει μέσα και έξω από αυτό. Είναι γενικότερα, ένα κείμενο με γνώρισμα 

του την αγάπη και το δέσιμο ενός ανθρώπου με τη δουλειά του και το μέσο που 

χρησιμοποιεί για να την πραγματοποιήσει.  
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21. (Χρήστος Μουχτάρης) Χριστουγεννιάτικο όνειρο: Το κείμενο περιστρέφεται 

γύρω από ένα όνειρο, την περίοδο των Χριστουγέννων, με πολλές και πλούσιες 

οικογενειακές αναμνήσεις που είχε ο ήρωας, ο οποίος εξιστορεί κάποιες στιγμές 

της ζωής του ως μικρό παιδί, και μέσα από αλλεπάλληλους συνειρμούς και 

σκέψεις θέλει να καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα για τον άνθρωπο, τον 

εσωτερικού του κόσμο, τις πεποιθήσεις και τις αξίες που αφουγκράζεται ο 

καθένας.  

 

22. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Οι αγαπημένοι: Κεντρικό θέμα του διηγήματος είναι 

ο παππούς και η γιαγιά της συγγραφέα και η ιστορία αγάπης και γνωριμίας τους. 

Τους περιγράφει ως πολύ αγαπημένους και με αρκετά πλούσιο στόμφο, μας 

εξηγεί γιατί τους έχει «στην καρδιά» της και πώς γεννήθηκε η επαφή τους, που 

της έχει μείνει ανεξίτηλη στην μνήμη της. 

 

23. (Ανδρέας Καρκαβίτσας) Θείον Όραμα: Η κύρια ιστορία του διηγήματος 

διαδραματίζεται μία κρύα παραμονή Χριστουγέννων σ' ένα καΐκι που είχε 

αράξει σε κάποιο απόμερο και ερημικό όρμο της Μαύρης Θάλασσας για να 

αποφύγει την κακοκαιρία. Οι ναυτικοί προσπαθούν να διασκεδάσουν τη 

νοσταλγία για το σπίτι και την οικογένειά τους, τη θλίψη και τη μελαγχολία 

τους που βρίσκονται μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα αυτή την άγια 

μέρα...προσπαθούν να ζεστάνουν τις καρδιές τους...ένας από αυτούς, ο Κώστας 

ο Αξιώτης, θυμάται και διηγείται πώς περνούσε στο πατρικό σπίτι με την 

οικογένειά του την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν ήταν παιδί. Καθώς, 

λοιπόν, ανακαλεί από το παρελθόν τις αναμνήσεις του, θυμάται και διηγείται 

στους συντρόφους του και μία χριστουγεννιάτικη ιστορία που του είχε πει 

κάποια παραμονή Χριστουγέννων ο πατέρας του. Η ιστορία αναφέρεται στο 

όραμα-όνειρο που είδε η Παναγία τη νύχτα της Γέννησης του Χριστού. 

 

24. (Κώστας Δαγκίτσης) Τα κοκόζια: Το διήγημα εστιάζει σε ένα σύλλογο που 

ίδρυσαν κάποιοι μικροί ηλικιακά Φλωρινιώτες, οι οποίοι ήταν απένταροι και 

δίχως δουλειά, πατρική και οικογενειακή στοργή και φροντίδα καθώς και 

κακοποιημένοι από τους δασκάλους και ονομάστηκαν «κοκόζια». Σε όλο το 

κείμενο αναλύεται ο σκοπός ίδρυσης του, γνωρίζουμε τα μέλη του, και την 

δράση του σε πολλές εκφάνσεις και με αρκετές λεπτομέρειες. Ο συγγραφέας 
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επιδιώκει να μεταφέρει το μήνυμα των παιδιών εκείνης της εποχής στη 

Φλώρινα, την οικονομική και οικογενειακή εξαθλίωση της περιόδου και τον 

τρόπου επιβίωσης μικρών παιδιών σε μια κοινωνία, που ήταν άγρια απέναντι 

τους. Στο τέλος φανερώνεται και ένα κρυφό νόημα με τα λόγια της Ντόρας για 

την πόλη, που ξέχασε τα παιδιά της. 

 

25. (Βασίλης Μοσχοβίτης) Οι άνθρωποι του θείου Σταύρου: Στο διήγημα αυτό 

κυρίαρχο θέμα είναι η προσωπικότητα του θείου, του μικρού ήρωα, Σταύρου 

και της τέχνης που έκανε, φτιάχνοντας μαριονέτες. Μέσα από το κείμενο, 

αναπλάθονται όλες οι στιγμές στο μυαλό του μικρού ήρωα που έζησε με τον 

θείο του, τον θαυμασμό και την πίστη που του είχε, λειτουργώντας ως πρότυπό 

του. σε πολλά σημεία εξάγονται συγκρίσεις και κοινωνικά συμπεράσματα για 

την «ταυτότητα» των ανθρώπων, ως όντα, που οι μαριονέτες του θείου είχαν 

περισσότερη ψυχή και ανθρωπιά από τους ζωντανούς που έριχναν συνεχώς 

φαρμάκι.  

 

26. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Ο Καλλίνικος: Το θέμα του κειμένου είναι η 

ευχάριστη και πολύ «ζωντανή», γεμάτη με γέλια και ωραίες στιγμές, ζωή του 

Καλλίνικου με την γυναίκα του στην πόλη της Καστοριάς, μέσα από την 

πολιτισμική πλευρά, αυτής της λαογραφίας.  

 

27. (Κώστας Δαγκίτσης) Ο δάσκαλος: Το θέμα του διηγήματος είναι η διαχείριση 

ενός νέου, πρόσφυγα, μαθητή από έναν δάσκαλο όσον αφορά την ένταξή του 

στο σχολείο. Δίνονται πολλές λεπτομέρειες και πληροφορίες για την 

οικογενειακό περίγυρο του Σωκράτη, του μαθητή που θα φοιτούσε στο σχολείο 

αλλά και για τις ανησυχίες που είχε ο Στέφανος, ο δάσκαλος της τάξης, για την 

αντιμετώπιση και συνολικά για την εικόνα που είχε στη δουλειά του. 

Αναφέρονται επίσης πατριωτικά αισθήματα, για την Μακεδονία, την χρήση της 

ελληνικής γλώσσας εκείνη την εποχή για την εκμάθηση της στο σχολείο, και 

το πολυπολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον όπου ζούσαν τα πρόσωπα της 

ιστορίας, ως αντίκτυπο των πολλών ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα.  

 

28. (Γερμανός Χρηστίδης) Ένας μικρός ήρως: Το διήγημα επικεντρώνεται σε 

έναν μικρό ήρωα, τον 6χρονο Τάκη, που ήθελε να πάει να επισκεφθεί την 
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μητέρα του την ημέρα των Χριστουγέννων. Ωστόσο συνάντησε ανυπέρβλητα 

εμπόδια λόγω καιρικών συνθηκών για να φτάσει στο απέναντι χωριό έκανε 

τιτάνιες προσπάθειες προσπελάζοντας το χιόνι και αψηφώντας το κρύο παρά 

τις αμφιβολίες της θείας του. η αγάπη για την μητέρα του να την δει της μέρες 

αυτές νίκησε κάθε πιθανή και απίθανη δυσκολία που βρήκε μπροστά του.   

 

29. (Χρήστος Μουχτάρης) Το πάθος της πολιτείας: Όλο το θέμα του κειμένου 

περιστρέφεται γύρω από το πάθος της ηρωίδας, της Μόρφως, να πάει να ζήσει 

στην πολιτεία, σε μια μεγαλύτερη περιοχή από το χωριό που μένει μόνιμα. Από 

την αρχή μέχρι το τέλος, παρουσιάζονται με μεγάλη ακρίβεια και γλαφυρότητα 

οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η ψυχολογική της κατάσταση από την διαμονή 

στο χωριό και την τεράστια επιθυμία διαφυγής στην πολιτεία. Το όνειρο της, 

που με αυτό κοιμόταν και ξυπνούσε, πραγματοποιήθηκε όταν μία μέρα πήρε 

την απόφαση να μετακομίσει, ανακοινώνοντάς το στους γονείς της. Ωστόσο, 

παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, τα πράγματα στην πόλη δεν ήταν τόσο ρόδινα 

όσο στην αρχή, κάτι που εξελίχθηκε σε εφιάλτη αργότερα, με τις παρενοχλήσεις 

που βίωνε και την αναποτελεσματική προσπάθεια να εργαστεί. Άρχισε να 

νοσταλγεί πάλι τον τόπο της, και στο τέλος επέστρεψε, έχοντας δείξει 

μεταμέλεια που κακολογούσε όλον αυτό το διάστημα την αγροτική ζωή εκεί. 

Στο διήγημα εξάγονται συμπεράσματα για τις βιοποριστικές συνθήκες 

διαμονής στο χωρίο έναντι της πόλης, την επιθυμία και την όρεξη να ζήσει 

κάποιος πιο πολιτισμένα, την «μεγάλη» ζωή, χωρίς να αναλογιστεί τους 

κινδύνους και τις συνέπειες που κρύβει, από εγωισμό ή εθελοτυφλία και την 

ανάγκη επιστροφής στην αρχική κατάσταση, που νωρίτερα απευχόταν να 

αποτελέσει μέρος της (η ζωή στο χωριό). 

 

30. (Ι.Γ.Τ.) Κάθε Λαμπρή: Το διήγημα έχει διδακτικό εν μέρει χαρακτήρα στο 

πώς να μην λιγοψυχάει ο καθένας σε δύσκολες καταστάσεις ακόμα και αν όλα 

είναι εναντίον του. αυτό συνέβη και με τον ήρωα της ιστορίας, τον Δημήτρη ο 

οποίο έπασχε από φυματίωση, βρισκόταν στο νοσοκομείο, ολομόναχος και 

ξεχασμένος από φίλους και οικογένεια. Έτοιμος να προχωρήσει στην 

αυτοκτονία, με δηλητήριο, τις ημέρες του Πάσχα, μια επίσκεψη φοιτητών 

Ιατρικής στο νοσοκομείο με δώρα και τραγούδια και μέσα από τις συζητήσεις 

που έκαναν μαζί του έδωσαν κουράγιο και δύναμη, κάτι που τον βοήθησε στην 
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ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή του, καθώς μετά από αυτό σώθηκε και ήταν 

απόλυτα υγιής, γιορτάζοντας στο χωριό με την οικογένειά του.  

 

31. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Η τρελή Νούσια: Το διήγημα έχει ως θέμα την 

ανεμελιά, την αλλόκοτη συμπεριφορά της «τρελής», σύμφωνα με τη μάνα της, 

ηρωίδας, της χαμογελαστής Νούσιας, που η μόνη της απασχόληση ήταν η 

απόλαυση του ήλιου από το παράθυρο της και η ζητιανιά στους δρόμους. Εκεί 

όμως γνώρισε τον άντρα της, που μαζί έκαναν παιδί και ξαφνικά όλα αυτά που 

ζούσε χάθηκαν, ζώντας στο καινούριο σπίτι και την οικογένειά της. 

 

32. (Χρήστος Μουχτάρης) Η προϊσταμένη: Το θέμα του διηγήματος είναι ο 

ερχομός της προϊσταμένης στην ταχυδρομική υπηρεσία και θερμή υποδοχή που 

τους επιφύλαξαν οι υπάλληλοι. Ήταν άριστοι, συνεργάσιμοι και φιλικοί 

απέναντί της, όμως μετά την πάροδο κάποιων ημερών, προκλήθηκαν μεγάλες 

εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ τους με αποτέλεσμα την έλευση του 

επιθεωρητή, που μη μπορώντας να εξάγει συμπεράσματα, απέλυσε την 

προϊστάμενη, η οποία έχασε την αυτοπεποίθησή της, καθώς στην πρώτη της 

δουλειά απολύθηκε αμέσως μετά την ανάληψη της. Στο τέλος ο συγγραφέας 

προβαίνει σε κρίση αναφέροντας πως η ηρωίδα αντιπροσωπεύει μια γυναίκα 

που δημιούργησε η σύγχρονη κοινωνία και κάνοντας υπαινιγμούς για το φύλο, 

διαπιστώνει την ανικανότητα ανάληψης ευθυνών και υποχρεώσεων. 

 

33. (Θεόδωρος Βόσδου) Καλή χρονιά παιδί μου: Στο κείμενο γίνεται αντικείμενο 

αφήγησης η ιστορία της πρωταγωνίστριας και περιγράφεται με λεπτομέρεια η 

λαχτάρα και η επιθυμία της να αποκτήσει ένα παιδί, και τα δυσάρεστα 

συναισθήματα που της προκαλούνται από αυτό. Η βόλτα σε χριστουγεννιάτικα 

στολισμένα μαγαζιά, νόμιζε πως θα κάλυπτε την θλίψη της, ωστόσο η τυχαία 

συνάντηση με ένα μικρό φτωχό παιδί έξω από μια βιτρίνα ενός καταστήματος 

παιχνιδιών, την έκανε να νιώσει διαφορετικά προς το θετικό. Τον περιποιήθηκε 

αγοράζοντάς του δώρα και της δημιούργησε μια χαρά, σαν αυτό να ήταν το 

δικό της παιδί, και όλη η ψυχοσύνθεση της παρουσιάζεται βελτιωμένη και 

αναλύεται με πλούτο σκέψεων και εσωτερίκευσης.  
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34. (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης) Στο Χριστό στο κάστρο: Το θέμα του 

χριστουγεννιάτικου διηγήματος, που παρατίθεται σε απόσπασμα αφορά μία 

Παραμονή Χριστουγέννων, όπου ο παπα-Φραγκούλης μαζί με την οικογένεια 

του και μια ομάδα ανθρώπων αποφασίζουν να ανέβουν στο Κάστρο για να 

βοηθήσουν δύο συγχωριανούς τους που αποκλείστηκαν εκεί εξαιτίας του 

καιρού και με την ευκαιρία αυτή να εκπληρώσουν ένα τάμα λειτουργώντας την 

εκκλησία. 

 

35. (Κώστας Δαγκίτσης) Το κορίτσι μας: (Ο Κ. Δαγκίτσης σε όλα του τα έργα 

έχει ίδιους πρωταγωνιστές, τις οικογένειες προσφύγων όπως π.χ. Σωκράτης 

Μπασμπατζής, κλπ.). Στο συγκεκριμένο ο διήγημα, ο συγγραφέας με έναν 

λεξιλογικό και υφολογικό πλούτο περιγράφει τη «θεομηνία» και τις ασύστολες 

καταστροφές που προκάλεσε ο ποταμός Σακουλέβας στην πόλη, 

παρασέρνοντας στο διάβα του σπίτια, ανθρώπους, κτήματα, δέντρα κλπ. Το 

κεντρικό θέμα είναι η φροντίδα και η περίθαλψη που έκανε η πρωταγωνίστρια 

οικογένεια, σε μια ταλαιπωρημένη ιερόδουλη, την Ευανθία, που ήταν θλιμμένη 

και χωρίς σπίτι, λόγω της υπερχείλισης του ποταμού. Περιγράφει με κάθε 

λεπτομέρεια, πως ενώ αρχικά η μητέρα ήταν αρνητική στην φιλοξενία, 

αργότερα την δέχτηκε σαν κόρη της, διώχνοντας τις αμαρτίες και όλα τα κακά 

που έζησε τα τελευταία χρόνια. Επίσης, η Καλλιόπη, η μητέρα της οικογένειας, 

βρήκε έναν σύντροφο προκειμένου να την σώσει για να φτιάξει τη ζωή της και 

την προφύλαξε από έναν αστυνομικό που την έψαχνε μια μέρα στο σπίτι τους 

για να την συλλάβει.  

 

36. (Στρατής Μυριβήλης) Η πολιτεία φάντασμα: Το απόσπασμα του διηγήματος 

έχει ως θέμα την περιγραφή της πολιτείας του Μοναστηρίου ως φάντασμα την 

περίοδο του πολέμου του 1918. Οι εικόνες βομβαρδισμένου τοπίου, με λιγοστά 

πράγματα όρθια, και χωρίς τις πολλές εθνικότητες να ζουν πια, καμένα σπίτια 

και δρόμοι έρημοι και «νεκροί» από ζωηράδα κυριαρχούν στην αφήγηση. 

 

37. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Ανήσυχη μέρα: Στο διήγημα αυτό περιγράφεται η 

ερωτική ιστορία των τριών πρωταγωνιστών μέσα από τις σκέψεις, τις ενέργειες 

και τα συναισθήματα της Λένιας για τον Πέτρο και του Πέτρου για την Νόρα. 

Πρόκειται για ιστορίες αγάπης που νιώθει ο ένας για τον άλλον και την ψυχική 
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κατάσταση της Λένιας κυρίως, που δίνεται με μεγαλύτερη έμφαση δείχνοντας 

την δυσαρέσκειά της προς την κατάσταση και το αίσθημα που έχει στην καρδιά 

της αντικρύζοντας όλο αυτό. 

 

38. (Πάνος Παπασταμάτης) Ένα σκυλάκι πολυτελείας: Το διήγημα αφορά μια 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός σκύλου, «πολυτελείας» όπως αναφέρεται και 

στις δουλειές που επιτελεί δίνοντας ταυτόχρονα και το στίγμα εκφράζοντας τις 

κοινωνικές του απόψεις. Επιπλέον αναφέρεται στην ζωή γεμάτη ανέσεις και 

χλιδή που έχει, και περιγράφει με χαρακτηριστικές «πινελιές» τους αφέντες του 

και την οικονομικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Περιγράφεται με 

γλαφυρότητα και γλωσσική ποικιλία, η ύπαρξη του ονόματος στον σκύλο, λόγω 

της ύπαρξης παράνομης σχέσης της κυρίας του σπιτιού με έναν φίλο της τον 

Ραούλ, που όσο κράτησε ήταν ο σκύλος ευτυχισμένος μέσα στην καλοπέραση 

και όλοι οι υπόλοιποι ήσυχοι. Ωστόσο μια μέρα μαθεύτηκε, ο σκύλος 

εκδιώχθηκε από το σπίτι, γιατί όσο και να κρύβεις κάτι, κάποια στιγμή γίνεται 

γνωστό και υπόκεινται συνέπειες. 

 

39. (Χρήστος Μουχτάρης) Δάσκαλος στου Σαρακατσαναίους: Στο διήγημα, 

περιγράφεται  η εξοχή και η φύση κάποιων περιοχών, που σε αυτές θα ερχόταν 

απεσταλμένος από την πρόεδρο να εργαστεί ως δάσκαλος, ένας νέος, 18 ετών, 

που για πρώτη φορά στη ζωή του θα εγκατέλειπε το σπίτι του. Το κείμενο είναι 

μια ωδή προς το φυσικό τοπίο και το περιβάλλον, καθώς ο συγγραφέας μας 

δίνει έναν αστείρευτο λογοτεχνικό καμβά επιθέτων, φράσεων και 

παρομοιώσεων με εικόνες και την ατμόσφαιρα της περιοχής των 

Σαρακατσαναίων. Στη συνέχεια δίνονται στον δάσκαλο συμβουλές για το πώς 

να ανταπεξέλθει με τους ντόπιους βλάχους της περιοχής και περιγράφεται 

αναλυτικά η ζωή του στο σχολείο και κυρίως στον τόπου που έμεινε 

παρουσιάζοντας όλες τις τοπικές εθιμοτυπίες και παραδόσεις του βλάχικου 

βίου.  

 

40. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Καστοριανό: Ο κεντρικός θεματικός άξονας του 

κειμένου είναι η γέννηση ενός παιδιού, η περιγραφή της κατάστασης μέχρι και 

την βάφτιση με πολλές λεπτομέρειες και συναισθήματα που προκαλούνται 
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στους γονείς. Προς το τέλος αποτυπώνονται κάποια τραγούδια-νανουρίσματα 

που έλεγαν οι μητέρες στα παιδιά τους στην Καστοριά.  

 

41. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Τα «Ιλιάτσκα»: Το κείμενο έχεις ως θέμα, σε 

ανάμνηση της συγγραφέως, η τοπική παράδοση της Καστοριάς σε καταστάσεις 

υγείας, όπως τα γιατροσόφια που προσέφερε η Λεύκω και άλλες σε 

εκατοντάδες ανθρώπους και περιγράφονται αναλυτικά τις ενέργειες έκανα για 

την κάθε αρρώστια και η ευχαρίστηση που ένιωθαν οι ευεργετηθέντες.  

 

42. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Δύο στρατόπεδα: Στο διήγημα κεντρικό θέμα αποτελεί 

η κλοπή των ιερών βιβλίων (που κρύβει πίσω της σχέση Ελλήνων-Τούρκων) 

και έχει αποτελέσει αφορμή για έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των ιερέων, του 

Παπανάστου και του Παπακώστα, με αποτέλεσμα και οι πιστοί να χωριστούν 

σε δύο «στρατόπεδα» υποστηρίζοντας ο καθένας τη μία πλευρά. Έτσι το χωριό 

μοιράστηκε στο ελληνικό και βουλγαρικό «στρατόπεδο» ανάλογα με το ποιον 

από τους δύο ιερείς πίστεψαν για το θέμα των ιερών βιβλίων. Η αντιπαράθεση-

λογομαχία (Ελλήνων-Βουλγάρων) αυτή κράτησε για άλλα ζητήματα της 

Εκκλησίας και πολλά μυστήριά της, με πολλές συγκρούσεις και χειροδικίες.  

 

43. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Ένας καλός λογαριασμός: Το διήγημα αναφέρεται 

στην «δίκη» του γιατρού Σακελλαρίου, ενός γιατρού, ο οποίος γυρίζοντας από 

τη Θεσσαλονίκη για την Γουμέντζα, Βούλγαροι βρήκαν μέσα στην βαλίτσα του 

5 μεγάλα περίστροφα. Ακολουθούν αναλυτικά οι διάλογοι και οι διαβουλεύσεις 

από τους ανώτατους Τούρκους και Βούλγαρους ηγέτες επί του θέματος, που 

τελικά καταλήγουν, ανοίγοντας το περιεχόμενο της κάθε βαλίτσας, ότι ο 

γιατρός ήταν αθώος.  

 

44. (Χρήστος Μουχτάρης) Ο καϋμένος ο Τζαν: Η ιστορία του διηγήματος, 

περιστρέφεται γύρω από τον Τζαν, έναν Αμερικανό, που περίμεναν καρτερικά 

οι συγγενείς του και δη οι παππούδες να τον ξανά συναντήσουν στο σπιτικό 

τους και να τον αρραβωνιάσουν, αλλά αυτός δεν ένιωθε τόσο ευχάριστα σε 

άλλη χώρα. Λόγω κάποιων γεγονότων με την κοπέλα, ο Τζαν απέμεινε μόνος 

και απεγνωσμένος από την τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα, με αποτέλεσμα 

να γυρίσει πίσω στην μακρινή πατρίδα του. 
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45. (Πάνος Παπασταμάτης) Η σιγή χρυσός: Το κύριο θέμα του διηγήματος είναι 

ένα γνωμικό των αρχαίων Ελλήνων «την σιγή – χρυσό», που εφάρμοσε κατά 

γράμμα ο πρωταγωνιστής-ήρωας, ο 10χρονος Νίκος, όταν είχε θυμηθεί τα λόγια 

του δασκάλου του σε μια δύσκολη για αυτόν στιγμή. Η κακοφωνία του και η 

μη καλή του παρουσία στην χορωδία (με κατηγορίες περί κλοπών), όπου 

συμμετείχε τον έκανε να τον διώξουν, παραμονή Χριστουγέννων και να μην 

μπορέσει να συγκεντρώσει κάποια χρήματα από τα κάλαντα. Ωστόσο, με ένα 

τέχνασμα, γράφοντας σε ένα χαρτάκι την αλήθεια για την φωνή του, έπεισε 

τους ανθρώπους να τον φιλοδωρήσουν για την ειλικρίνεια και την εντιμότητά 

του, και ως εκ τούτου, πέτυχε τον σκοπό, εξυμνώντας την σοφία των προγόνων 

του.  

 

46. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Η μουγγή: Στο διήγημα αποτυπώνονται με εξαιρετικό 

τρόπο πολλές σκηνές από τη (εμπόλεμη) ζωή, τον πολιτισμό και τις σχέσεις των 

κατοίκων της Φλώρινας και του Μοναστηρίου και πρωταγωνιστές είναι ο 

Βιτωλιάνος, ο μπάρμπα-Μήτρος, ο Βολάνης, ο Μανώλης, ο Σαριδογιάννης, ο 

Πετρούσης και ο «Αράπης» και κάποιες κοπέλες όπως η Μιχαλίτσας, κ.ά. και 

μεταξύ αυτών και μια 17χρονη, η Μάρω, που ήταν μουγκή. Ενώ ήταν ήσυχη, 

προκάλεσε πρόβλημα στους υπολοίπους κατά την έφοδο των Τούρκων με την 

κραυγή απελπισίας της, ωστόσο παρά την οργή που έδωσε, προστατεύτηκε από 

τους γύρω τους προκειμένου όλοι να είναι σώοι και αβλαβείς.  

 

47. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Η κυρία λουλού: Το θέμα του διηγήματος είναι η 

φιλοξενία και η διαμονή της κυρίας Λουλού, της γυναίκας ενός προξένου, που 

εκείνη την εποχή, στην κατοχή, κατείχε σημαντική θέση, στο σπίτι του Κώστα, 

θείου της Αννούλας, και γνωστού του προξένου (Στέφανου) σε ένα σπίτι στο 

χωριό, η οποία έδειχνε υπέρ το δέον φροντίδα στην καλεσμένη τους. Η 

Αννούλα είχε κατενθουσιαστεί με την άφιξη της κυρίας Λουλού και ήθελε πάρα 

πολύ να την περιποιηθεί, όπως και έπραξε. Φεύγοντας από το σπίτι 

στεναχωρήθηκε πολύ, όμως οι δρόμοι της την έφεραν στην Αθήνα για να την 

ξανασυναντήσει, όμως η κυρία Λουλού ήταν απαξιωτική μαζί της και δεν την 

θυμήθηκε όταν την είδε, με αποτέλεσμα η Αννούλα να απελπιστεί και να 
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μνημονεύσει τα λόγια του θείου για ανθρώπους που δεν γνωρίζει και τους δίνει 

τα πάντα, χωρίς αντάλλαγμα έστω και συναισθηματικό.  

 

 

48. (Δημήτρης Σουλιώτης) Ξαφνικά άλλαξα: Ο κεντρικός άξονας γύρω από τον 

οποίο κινείται το συγκεκριμένο διήγημα αφορά την ζωή του συγγραφέα, 

αυτοβιογραφικό με στοιχεία από την καθημερινότητα και τους λόγους που τον 

οδήγησαν στην συγγραφή πεζογραφικών κειμένων. Αφορμή στάθηκε η 

γνωριμία, με την μετέπειτα γυναίκα του, Μάγδα, στο κέντρο όπου δούλευε 

χορεύτρια όντας εκεί και το πώς άλλαξε εν τέλει τη ζωή του ουσιαστικά και όχι 

όπως αυτό νόμιζε πως είχε μεταβάλλει πολλά στον εαυτό του. Η γαλήνη της 

ψυχής και της ηρεμίας που το πρόσφερε ήταν ένα ισχυρό αντίδοτο σε ό,τι βίωνε 

στη δουλειά του και είχε την εντύπωση πως είχε γίνει σαν του πελάτες, 

άνθρωπος του υποκόσμου χωρίς αισθήματα. Η εκδήλωση συναισθημάτων και 

ένα περιστατικό στο καμαρίνι ήταν η αιτία να τα δει ο πρωταγωνιστής όλα πιο 

ξεκάθαρα και να προκληθεί πραγματική αλλαγή στον ίδιο.  

 

49. (Νίκος Γ. Κοεμτζόπουλος) Ο πνιγάρης πασάς: Το διήγημα αφορά την 

αφήγηση μιας ιστορίας που συνέβη στην Κρήτη, τις ημέρες της Τουρκοκρατίας 

(1812) και έχει ως κεντρικό πρωταγωνιστή έναν νέο χειροτονημένο ιερέα στην 

επαρχία του Ρεθύμνου, ο οποίος κράτησε μυστική την εγκυμοσύνη της 

παπαδιάς, προκειμένου να μην προξενήσουν μεγάλο κακό οι εχθροί, για αρκετά 

χρόνια μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Ωστόσο, οι Τούρκοι την 

ανακάλυψαν, την πήραν και ο νέος παπάς, με θυμό, προσπάθησε να βρει λύση. 

Και τελικά έδωσε, με έναν περίεργο τρόπο, μια επιστολή διαμαρτυρίας στον 

σουλτάνο για την αντιμετώπιση των κατοίκων της Κρήτης από τους ομοίους 

του. Διαβάζοντας αυτά ο σουλτάνος ήθελε να επιβληθεί δικαιοσύνη στον τόπο 

και όρισε τον Χατζή-Ομάν πασά υπεύθυνο ώστε να ηρεμήσει τα πνεύματα εκεί 

και να τηρηθούν κατά γράμμα οι νόμοι. Ωστόσο, ο «πνιγάρης» πασάς όπως τον 

έλεγαν λόγω των πολλών ειδεχθών εγκλημάτων που είχε διαπράξει, 

προσπάθησε να απομονώσει τον ηγούμενο της πόλης, με μια πρόφαση, ώστε 

να μεταλάβει και να μετανοήσει για τις πράξεις του, όντα κρυπτοχριστιανός και 

Αρχιμανδρίτης, όπως αποκάλυψε μπροστά στους έκπληκτους πιστούς και στον 

ίδιο τον Ηγούμενο. Μετά από κάμποσο καιρό, έρχονταν καταγγελίες για τις 
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ενέργειες του κρυπτοχριστιανού πασά, που με απόφαση του σουλτάνου 

στραγγαλίστηκε δημόσια. Τέτοια περιστατικά με θανάτους και ηρωισμούς 

κρυπτοχριστιανών ήταν συχνό φαινόμενο εκείνη την εποχή, όπως λέγεται 

χαρακτηριστικά στο κείμενο.  

 

50. (Ερατώ Μέλλου) Ο αράπης της Καμάρας: Το κείμενο έχει ως θέμα την 

αρπαγή μιας νύφης από έναν μαύρο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, μέσα σε 

μια ποικιλόμορφη και πλούσια με εικόνες περιγραφή του γάμου του ζευγαριού 

και την λεπτομέρεια με τα χαρακτηριστικά των καλεσμένων που ήταν όλοι 

χριστιανοί δούλοι, την περίοδο της Οθωμανοκρατίας. Μετά από δύο χρόνια 

κατάφερε να γλιτώσει η κλεμμένη νύφη και ύστερα από αυτό δημιουργήθηκε 

πρόληψη να μην ξαναπεράσει ποτέ νύφη κάτω από την Καμάρα, καθώς εκεί 

κλάπηκε και η ίδια από τον μελαμψό άντρο και χάθηκε από προσώπου γης.  

 

51. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Τα παιχνίδια της γειτονιάς: Στο κείμενο αυτό 

ανθίζει το πολιτισμικό στοιχείο της εποχής, με τα παιχνίδια (π.χ. γουργουλάκια, 

κουτσουντάκι, καϊσοκόκκαλα, πεντεπέτρες, κούκος, κ.ά.) που έπαιζαν τα 

παιδιά στην γειτονιά του και έχει σε όλη του την έκταση έναν τόνο ανάμνησης 

και νοσταλγίας με ταυτόχρονες γλαφυρές περιγραφές και καταστάσεις. 

 

52. (Παύλος Τσάμης) Ο θάνατος του Μίκη Ζέζα: Πρόκειται για ένα ιστορικού 

περιεχομένου διήγημα που αναφέρεται περιγραφικά στο χωριό καταγωγής του 

Παύλου Μελά, την προέλευση του ψευδωνύμου του, Ζέζας, και τις ενέργειες 

που έκανε στην αντάρτικη εισβολή με τους στρατιώτες εναντίον των 

Βουλγάρων αναλυτικά, δίνοντας τις περιοχές που διάβαινε κάθε φορά. Στη 

συνέχεια, περιγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι κινήσεις που σχεδίαζε ο Μίκης 

Ζέζας με τους ανθρώπους του, από χωριό σε χωριό, και μέσα από αυτές 

φαίνονταν το ήθος και η ανδρεία που τον διακατείχαν. Μετά την διαδρομή που 

διένυσαν, ο συγγραφέας μας δίνει «λεπτό προς λεπτό» την κατάσταση στο 

κατάλυμα όπου διέμειναν οι Έλληνες και την αιματηρή σύγκρουση που είχαν 

με τους Τούρκους, όταν τους ανακάλυψαν με σοβαρότερη συνέπεια τον θάνατο 

του Παύλου Μελά, που είναι δοσμένος με πλήθος φορτισμένων 

συναισθηματικά λέξεων και επηρέασε όλη την φύση και την ατμόσφαιρα της 

περιοχής. Στο τέλος, ο συγγραφέας, τονίζει την σημαντικότητα του ήρωα και 
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τον θαυμασμό που τρέφουν όλοι για αυτόν με την εξύμνηση και τον θρήνο για 

τον χαμό αλλά και τον φόρο τιμής που αποδίδουν σε κάθε πέρασμά τους από 

την τελευταία του κατοικία.  

 

53. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Ο τυφλός δάσκαλος: Το ιστορικό αυτό διήγημα, στο 

χρονικό πλαίσιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έχει ως κεντρικό θέμα ένα 

τυφλό δημοδιδασκάλο εκείνη την περίοδο, τον Δ. Λιώτση που τα παιδιά του 

σχολείου του συμμετείχαν στην χορωδία, και τραγούδησαν μπροστά στον τότε 

πρωθυπουργού της Ελλάδας, Τσολάκογλου, ο οποίος συγκινήθηκε και τους 

μνημόνευε για καιρό. 

 

54. (Γιάννης Ζήρας) Τσοπάνοι και τσελιγκάδες: Ένα διήγημα-ωδή στην 

φυσιολατρία και την περιγραφή του φυσικού τοπίου έναντι του αστικού, με την 

αναφορά στα χαρακτηριστικά των δύο εκ διαμέτρου αντίθετων τύπων 

ανθρώπων που ζουν εκεί, τους τσομπάνους και τους τσελιγκάδες. Δίνονται με 

πλούσια και ποικιλόμορφη λεπτομέρεια στοιχεία του βίου τους και της 

συμπεριφοράς τους.  

 

55. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Το οικογενειακό νυχτέρι: Το διήγημα έχεις κεντρικό 

θεματικό άξονα ένα τοπικό λαογραφικό έθιμο της Καστοριάς, το νυχτέρι της 

οικογένειας, που έχει σχέση με την παντρειά, την προίκα και την προετοιμασία 

πριν τον γάμο και γινόταν κατά της διάρκεια της νύχτας. Αναλύεται στο κείμενο 

η σημαντικότητά του, τα συναισθήματα που εξέρεαν στην οικογένεια από αυτό 

και την δουλειά που είχαν για να ετοιμαστεί, γενικότερα η κοινωνική διάσταση 

που είχε για την πόλη. 

 

56. (Γιάννης Ζήρας) Τσομπάνοι και τσελιγκάδες (Β΄ Μέρος): Σε αυτό το μέρος 

του διηγήματος, ο συγγραφέας κάνει αναφορά στις σχέσεις μεταξύ αυτών των 

τύπων ανθρώπων και πως συναναστρέφονται, δηλαδή ένας τσοπάνος, φτωχός 

τη τάξει και μια τσελιγκοπούλα, που προερχόταν από πλούσιο γόνο. 

 

57. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Η απόπειρα: Ένα αστυνομικό διήγημα που 

έχει ως κύριο θέμα την απόπειρα ληστείας σε ένα επαρχιακό μπακάλικο, με 
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πρωταγωνιστές δύο ζευγάρια, τους ιδιοκτήτες και τους ληστές που επιδίδονται 

σε μια ανταλλαγή απειλών με τελικό «νικητή» τον ιδιοκτήτη, που συλλαμβάνει 

τους ληστές και σταματά την κλοπή. 

 

58. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Τα πέντε νεροκολόκυθα: Το διήγημα 

αναφέρεται στην γέννηση των παιδιών του Πασκουάλε, και την διαδικασία που 

προήλθαν μαζί με τις σκέψεις και τις ανησυχίες που υπήρξαν. Η γέννα αυτή 

συνδέθηκε και με ένα περίεργο όνειρο που είχε ο ίδιος, όταν ο γελαδάρης άφησε 

πέντε νεροκολόκυθα, κάνοντας συνειρμό ότι τέτοιος θα ήταν και ο αριθμός των 

τέκνων του, που όμως στην πραγματικότητα ήταν τρία.  

 

59. (Τ. Ι. Λ.) Η θεία μου η Πόπη: Το διήγημα αυτό έχει θέμα την θεία του 

συγγραφέα, Πόπη, η οποία είχε συζήσει με τον αδερφό του πατέρα του μετά 

από πολλά παράπονα και κόπους ώστε να γίνει αποδεκτή στο σπίτι από την 

οικογένεια του γαμπρού. Στο κείμενο εξηγούνται οι λόγοι της μη αποδοχής της 

αρχικά, λόγω του επαγγέλματός της (ιερόδουλη), ωστόσο με την είσοδο της στο 

πατρικό σπίτι, έγινε αξιολάτρευτη σε όλους κυρίως λόγω του χαρακτήρα και 

της συμπεριφοράς της. Ήταν πολύ φιλόζωη και «κουβαλούσε» έναν καημό 

μέσα της, με τον χαμό του παιδιού της. Εν τέλει, μη αντέχοντας την πίεση και 

τη δυσφορία από κάποια μέλη της οικογένειας, η Πόπη μια νύχτα εγκατέλειψε 

το σπίτι και τον άντρα της επ’ αόριστον. 

 

60. (Παύλος Τσάμης) Ο τουρβάς του Ντίνα: Το διήγημα έχει ως κεντρικό 

νοηματικό άξονα το οδοιπορικό τριών ανθρώπων πάνω σε ένα άλογο, σε μία 

δύσκολη διαδρομή με αντίξοες κλιματολογικά κυρίως συνθήκες και εξηγείται 

με λεπτομέρεια η κατάσταση και τονίζεται η σημασία να διασωθεί ένας 

τουρβάς. Η συνάντηση με τους υπόλοιπους που έψαχναν, έγινε σε μια μικρή 

εκκλησία. Εκεί έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του περιεχομένου του τουρβά, 

όπου μέσα υπήρχε ένα σημαντικό στοιχείο, το κομμένο κεφάλι του Παύλου 

Μελά. Αυτός ο σάκος, άνηκε στον Ντίνα, έναν αντάρτη που βρήκε νεκρό τον 

Παύλο Μελά, στο σπίτι έχοντας τον φιλοξενήσει πρωτύτερα. Αφού, έμαθε τα 

κακά μαντάτα, έφυγε σαν κυνηγημένος για το δάσος για να σκεφτεί. Και τελικά 

πήρε την γενναία και παράτολμη απόφαση να αποκεφαλίσει τον νεκρό ήρωα, 

κρατώντας μόνο το κεφάλι σαν πολύτιμο θησαυρό, ώστε να μην τον βρουν και 
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πάρουν οι Τούρκοι ολόκληρο το σώμα του Μελά. Στην εκκλησία όπου 

βρισκόταν το κεφάλι πλέον, γίνεται η ταφή του δίπλα από την Αγία Τράπεζα 

με θρησκευτική ευλάβεια, σε μια ξύλινη κάσα, όπου ο ιερέας διάβασε όλες τις 

ευχές μιας κηδείας. Και αφού τον αποχαιρέτησαν οι έξι πρωταγωνιστές της 

ιστορίας, όπως πρέπει σε έναν ηγέτη εξαφανίζονται για να μην μαθευτεί ποτέ 

αυτό το γεγονός.  

 

61. (Παύλος Τσάμης) Η δασκάλα της Μπογδάνιτσας: Ιστορικό διήγημα-

ιστοριογραφία που εξιστορεί μάχες Βουλγάρων και ανταρτών με λεπτομέρεια 

και πλούσια περιγραφικά σκηνές και κινήσεις μεταξύ του Λεόνε με τους 

κομιτατζήδες και του Κατσίγαρη, από την πλευρά των ανταρτών. Ο κύριος 

λόγος της σφοδρής μάχης μεταξύ των δύο ισχυρών αντρών φάνηκε πως ήταν 

μια δασκάλα με την οποία ήταν ερωτευμένος ο Κατσίγαρης, όταν το ομολόγησε 

στον Σουρή, που είχε υψηλό το εθνικό και πατριωτικό φρόνημα και καταγόταν 

από ένα χωριό, ονόματι Μπογδάντσα, κοντά στην Σερβία, και έδρασε 

καταλυτικά στον Μακεδονικό Αγώνα. Η δασκάλα, η Κατερίνα ήταν νέα, 20 

ετών και ήταν πέρα από όμορφη, αγέρωχη και δυνατή και δέχτηκε απειλές από 

τους Βουλγάρους, σχετικά με την μακεδονική καταγωγή της, και τελικά 

εξοντώθηκε στη νέα της κρυψώνα από τους κομιτατζήδες. Κάηκε μέσα στο 

σπίτι της, μέσα στη φωτιά και παρόλα αυτά έδειχνε σε κάθε κίνηση την 

αποφασιστικότητα, το θάρρος και τον ηρωισμό που την διακατείχε, όντας 

σύμβολο αυτοθυσίας.  

 

62. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Ο σκύλος και ο λαός: Το κείμενο έχει λαογραφικό 

χαρακτήρα και όντας μια ωδή στον σκύλο και τα χαρακτηριστικά του ως ζώου 

και φίλου του ανθρώπου, αφηγούνται μερικές ιστορίες και παροιμίες που έχουν 

να κάνουν με τις λαϊκές παραδόσεις-μύθους που έχει πιστέψει ο κόσμος για το 

ζώο αυτό αλλά και φράσεις με  αρνητική χροιά. (π.χ. γιατί κυνηγούν τις γάτες, 

δούλευα σαν το σκυλί, μετάνιωσα σαν το σκυλί, κλπ.) 

 

63. (Παύλος Τσάμης) Ο μεγάλος Μοναστηριώτης: Το κείμενο ιστορικού 

περιεχόμενου έχει ως θέμα τον πυροβολισμό του Θεόδωρου Μόδη, ενός 

επιφανούς ανθρώπου, του πρώτου άρχοντα του Μοναστηρίου, καμάρι του 
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ελληνισμού της Δυτικής Μακεδονίας. Στην αρχή περιγράφεται η επίσκεψη δύο 

νέων στο νοσοκομείο που βρίσκεται και του αναφέρουν πως σκότωσαν έναν 

από τους δράστες, τον αρχιβούλγαρο Γιόφκο του θλιβερού προς εκείνον 

συμβάντος. Η θλίψη για τον επικείμενο θάνατο του Μόδη ήταν το έναυσμα για 

τον άγριο και ανελέητο αγώνα κατά των εχθρών του ελληνισμού στην περιοχή. 

 

64. (Παύλος Τσάμης) Ένας Φίλιππος: Μια ιστοριογραφία σχετική με τον 

Μακεδονικό Αγώνα που έχει ως θέμα τη διαδρομή κάποιων ανταρτών μέσα σε 

ένα σκοτεινό και τρομακτικό μονοπάτι με προορισμό ένα χωριό. Ανάμεσα 

στους οδοιπόρους, ένας Φίλιππος, φαρμακοποιός από το Μοναστήρι, που το 

όνομα του έχει βαριά κληρονομία, όχι μόνο εξαιτίας των προ παππούδων του 

αλλά και της ιστορίας που φέρει από την αρχαιότητα. Στη συνέχεια ο 

συγγραφέας εξιστορεί την ζωή του, με πολλές λεπτομέρειες δείχνοντας και τον 

πατριωτισμό που είχε και την αγάπη για τον ελληνισμό, μετά την έξαρση της 

βουλγαρικής δράσης στην Μακεδονία, «διψασμένος» για εκδίκηση για τον 

χαμό των συμπατριωτών του. Στις μάχες, ήταν πιστός ακόλουθος του Μελά και 

για να πολεμήσει, άφησε πίσω όλες τις του ανέσεις για χάρη του αγώνα και του 

ελληνισμού.  

 

65. (Πέλλα Αλμπάνη) Τι διηγείται ένας κότσιφας: Ιστοριογραφία σχετική με την 

ιστορία του Κοσυφοπεδίου και τις μάχες που γίνονταν εκεί από το 1900 και 

έπειτα με χριστιανούς, Οθωμανούς κλπ. Μέσα από την εξιστόρηση δίνεται και 

ο όρος κοτσίφια, όχι μόνο στο είδος των πουλιών αλλά και στις αντιμαχόμενες 

πλευρές, των ερυθρών και των κυανών. 

 

66. (Νίκος Α. Τούλιος) Το σκυλάκι με την αχυρένια ουρά: Ένα μυθοπλαστικού 

τύπου διήγημα με διδακτικό όμως χαρακτήρα, που αναφέρεται σε ένα σκύλο 

που είχε κοντή ουρά και επειδή όλοι τον κορόιδευαν, αποφάσισε να 

τοποθετήσει μια ξένη φτιαγμένη από άχυρο, που όμως ήταν επικίνδυνη όταν 

βρισκόταν σε φωτιά. Όταν το σκυλί έφτασε κοντά στο να καεί ζωντανό, την 

επόμενη φορά έχοντας ξανά ίδια ουρά ήταν πιο προσεκτικός με τις φωτιές. Στο 

τέλος ο συγγραφέας κάνει έναν παραλληλισμό σχετικά με την ζωή και τον 

θάνατο που υπάρχουν στην ιστορία του σκυλιού.  
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67. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Διηγήματα) α. Επιστροφή από τα σύνορα: 

Ένα διήγημα με μυθοπλαστικό χαρακτήρα που εξιστορεί την περιπέτεια του 

Ανδρέα, που πέρασε τα «σύνορα», δηλαδή πήγε στον άλλο κόσμο, μετά από 

ένα ατύχημα, όταν χτυπήθηκε από ένα φορτηγό, στη Λάρισα στο δρόμο προς 

τη γενέτειρά του τη Φλώρινα, ευρισκόμενος σε ένα βενζινάδικο. Η ιστορία 

βρίθει από χαρακτηρισμούς, λογοτεχνικά και εξωλογοτεχνικά στοιχεία, με 

πλούτο παρομοιώσεων, μεταφορών σκέψεων, ανησυχιών και συναισθηματικών 

αντιδράσεων αλλά και αγωνίας ή απελπισίας κατά την προσπάθεια του 

πρωταγωνιστή να μάθει που βρισκόταν. Τελικά, μετά από προσπάθειες να 

επιστρέψει στη ζωή και όχι να μετακομίσει στον παράδεισο με τη βοήθεια ενός 

γέροντα και τις Αγίας Φιλοθέης στο μέρος που βρισκόταν, σώθηκε και 

ξύπνησε, μετά από ένα μήνα σε κώμα, σε ένα νοσοκομείο με την οικογένειά 

του δίπλα του, που για χάρη τους ήθελε πάσει θυσία να κρατηθεί στη ζωή.  

 

68. β. Ο παληός λοκατζής: Το κεντρικό θέμα του διηγήματος είναι η εύρεση ενός 

παλιού κουτιού πυρομαχικών σε ένα απόμερος μέρος ενός χωριού δίπλα σε μια 

Βρύση. Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Νικόλας, ο οποίος μετά από μία 

κουραστική μέρα στη δουλειά, κάθισε να ξαποστάσει σε ένα δέντρο μέχρι που 

αντιλήφθηκε την ύπαρξη αυτού του περίεργου πράγματος. Και όντας παλιός 

λοκατζής υπέθεσε πως τρία τινά μπορεί να ήταν αυτό το κουτί. Για να 

σιγουρευτεί και να μην θέσει στην κίνδυνο τη ζωή του, απευθύνεται σε έναν 

πυροτεχνουργό να τον βοηθήσει αποκαλύπτοντας την περιοχή του 

«θησαυρού». Όμως στο καφενείο άκουγε και ένας άλλος που τον μισούσε και 

ήθελε να κλέψει αυτό το σεντούκι, χωρίς να ενημερώσει τους υπόλοιπους. 

Ωστόσο, μετά την ανακάλυψη του μετά κόπων και βασάνων, ανοίγοντας το 

κουτί, έγινε στάχτη, καθώς ανατινάχθηκε ζωντανός.  

 

69. γ. Ο νοσοκόμος του 33ου Συντάγματος: Ένα ιστορικό διήγημα που επιχειρεί 

μία αναδρομή στα αιματηρά γεγονότα και τις κακουχίες του Β΄ Παγκοσμίου 

πολέμου, στην ηρωικότητα έναντι των λειψών εφοδίων έναντι των 

πολυάριθμων και πλούσιων σε εξοπλισμό εχθρών τους. Στη συνέχεια ο 

συγγραφέας αφηγείται ιστορίες και περιστατικά των αντιπάλων φαντάρων, που 

τους ένωναν ανθρώπινες αξίες παρά την έχθρα του πολέμου και κατόπιν οι 

κινήσεις που έκαναν οι Έλληνες περνώντας από λίμνες, βουνά και λαγκάδια. 
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Στο τέλος μνημονεύεται η σημαντική δράση του νοσοκόμου, του ιατρού που 

υπήρχε κατά τις εφόδους οι στρατιώτες, με την απαράμιλλη και γενναιόδωρη, 

γεμάτη ηρωισμό μάχη που έδινε για να κρατήσει στη ζωή μισοπεθαμένους 

στρατιώτες αλλά και το κουράγιο που έδινε με το θάρρος και την δουλειά του 

στους υπόλοιπους που ήταν ενεργοί στη μάχη.  Επιπλέον, με τον αλτρουισμό 

και τον συμπόνοια για άλλους έφτασε στο σημείο μέχρι και έναν Ιταλό να θέλει 

να θεραπεύσει θέλοντας να περάσει στην απέναντι πλευρά του στρατοπέδου, 

δείγμα της ανδρείας του, με οδυνηρή συνέπεια τον θάνατό του πάνω στο 

καθήκον και μάλιστα σε έναν ξένο. Η ηρωική του πράξη τιμάται από όλους στο 

μνημείο του. 

 

70. δ. Η άσπρη τσάντα: Το διήγημα έχει ως θεματικό άξονα μια τυχαία γνωριμία 

του πρωταγωνιστή με μια Γερμανίδα στα Σκόπια, και το μυστήριο που 

πλανιόταν από πάνω τους με μια λευκή τσάντα που η κυρία δεν την 

αποχωριζόταν ποτέ. Ούτε την ημέρα της γνωριμίας τους, ούτε την επομένη στο 

ταξίδια για την Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες να αφεθεί στο αυτοκίνητο. Εν 

τέλει η γνωριμία αυτή ήταν κόλπο ώστε η Γερμανίδα να περάσει λαθραία στη 

χώρα το κρυφό περιεχόμενό της, που ήταν ηρωίνη και χάρη του πρωταγωνιστή 

παραδόθηκε εγκαίρως στις αρχές και ο ίδιος έλαβε συγχαρητήρια επιστολή για 

την εξάρθρωση της σπείρας από τον διοικητή της αστυνομίας. 

 

71. ε. Κάποιος τα βλέπει όλα: Το διήγημα αναφέρεται σε μια ιστορία ενός Ιταλού, 

του Τζιοβάνι, ο οποίος πήγε να πουλήσει τα γουρούνια του στην αγορά. Μετά 

από προσπάθεια, κατάφερε να εισπράξει ποσό μεγαλύτερο από το αναμενόμενο 

και θέλησε να κρατήσει μερικά χρήματα για τον εαυτό και το χόμπι του, το 

κυνήγι. Θα επέστρεφε 100.000 στο σπίτι, καθώς τα είχε υπολογίσει η γυναίκα 

του και θα έκανε το κέφι του με τα υπόλοιπα χωρίς κανείς να το καταλάβει. 

Ωστόσο, επειδή κάποιος από ψηλά τα βλέπει όλα, ο πρωταγωνιστής 

αυτοτιμωρήθηκε με τα «κλεμμένα» χρήματα, καθώς η κρυψώνα που είχε βάλει, 

την έχει ξεχάσει και βγαίνοντας για κυνήγι παπιών, κομμάτιασε τα 

χαρτονομίσματα που έκρυψε στην κάνη και αμέσως κατάλαβε το λάθος του, 

μετάνιωσε και πήγε στην εκκλησία για προσευχή και συγχώρεση. 
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72. (Μαίρη Προδρομίδου, παιδικά παραμύθια) α. Ο Γιάννης και τα 

λαχταριστά μήλα: Ένα παιδικό παραμύθι, με πρωταγωνιστές ένα παιδί τον 

Γιάννη, που αγαπούσε και λάτρευε τα μήλα και έναν παππού στον κήπου του 

οποίου βρισκόταν για να πάρει κάποια για να φάει. Όταν τον ανακάλυψε ο 

παππούς, του επέβαλε τιμωρία, να μαζεύει τα μήλα που έπεφταν από το δέντρο 

για δύο εβδομάδες γιατί ο ίδιος ήταν πια ανήμπορος. Ήταν τόσο γλυκιά όμως η 

τιμωρία αυτή για το παιδί, που χάρηκε και έκανε με μεράκι τη δουλειά, 

πηγαίνοντας μάλιστα και πιο συχνά από τις προγραμματισμένες μέρες.  

 

73. β. Οι τρεις κυνηγοί: Το παραμύθι έχει ως θέμα τη συνάντηση τριών 

συγχωριανών που είχαν ως χόμπι το κυνήγι, που πήγαν μια ωραία μέρα σε ένα 

μέρος που είχε πλούτο ζώων και φυσικού τοπίου για να το εξερευνήσουν. 

Αποφάσισαν να χωριστούν για να δουν ποιος θα αναδειχθεί ο καλύτερος στο 

κυνήγι. Μετά από αρκετή ώρα, κανείς δεν είχε πιάσει ούτε ένα ζώο και 

προσπάθησαν μέσω δικαιολογιών να πείσουν τους άλλους ότι δεν τα 

κατάφεραν για φιλοζωικούς κυρίως λόγους, ότι ενώ έβρισκαν πέρδικες, πουλιά, 

κλπ. τις λυπούνταν να τις σκοτώσουν, γιατί ήταν χαρούμενες και τις άφηναν 

ελεύθερες. Έτσι όντας όλοι ευτυχισμένοι, έφυγαν και κατηφόρισαν σε μια 

ταβέρνα για να διασκεδάσουν.  

 

74. γ. Το πονόψυχο αλογάκι: Στο παραμύθι, παρατηρούμε την πονοψυχιά του 

αλόγου απέναντι στα άλλα ζωικά ή φυτικά είδη στη πλαγιά του βουνού, που 

βρισκόταν, καθώς τα χόρτα και ένα πουλάκι δεν είχαν νερό να πιούν και ήταν 

έτοιμα να πάθουν μεγάλο κακό. Το άλογο πήγε από το ποτάμι, γέμισε έναν 

κουβά νερό και τα πότισε, γεγονός που τους ευχαρίστησε πολύ και όλοι ήταν 

χαρούμενοι και πιο ζωηροί μέσα στο δάσος.  

 

75. δ. Η τρελούτσικη ηλιαχτίδα: Στο παραμύθι έχουμε ως θέμα την 

προσωποποίηση μιας ηλιαχτίδας και τη διαδρομή που κάνει καθημερινά για να 

κάνει τους ανθρώπους, τη φύση χαρούμενους με τη θερμότητα και τη ζέστη. 

Μια μέρα συναντήθηκε με τον γέρο-χρόνο και επειδή είχαν βγει σύννεφα, 

αδυνατούσε να εμφανιστεί. Παρακάλεσε τον γέρο-χρόνο να της δώσει τα 

δαχτυλίδια-χρώματα που είχε για τις εποχές, ωστόσο η ηλιαχτίδα, κατά τη 

χρήση τους τα μπέρδευε και προκάλεσε αρνητική έκπληξη σε όλη τη φύση. 
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Ωστόσο διορθώθηκε αυτή η απερισκεψία της σκανταλιάρας ηλιαχτίδας από τον 

χρόνο.  

 

76. ε. Στο χωριό της γιαγιάς: Στο παραμύθι, ο κεντρικός νοηματικός άξονας 

στρέφεται στην περιγραφή της απλότητας του χωριού της γιαγιάς με τα όμορφα 

σπίτια εξωτερικά και εσωτερικά με πλούτο επιθετικών προσδιορισμών. Μέσα 

από την αναλυτική περιγραφή και σχολιασμό, μαθαίνουμε για τα πολιτισμικά 

στοιχεία της ζωής στο χωριό. Η γιαγιά ήταν πολύ διάσημη, όλοι την ήξεραν και 

την σέβονταν. Φαίνεται η ευχαρίστηση και απόλαυση της γιαγιάς για τη ζωή 

στο χωριό έναντι της ζωής στην πόλη.  

 

77. στ. Το τέρας του ποταμού: Κεντρικό θέμα του παραμυθιού είναι η περιγραφή 

της αγαπημένης πόλης της πρωταγωνίστριας, της πατρίδας της μητέρας της. 

Εξυμνεί την ομορφιά της και μας δίνει την εικόνα της, με τα σπίτια, τους 

κεντρικούς δρόμους και το ποτάμι. Εκεί πήγε η ηρωίδα με την αδερφή και την 

μαμά της κι άρχισαν να βλέπου ένα παράξενο τερατώδες πλάσμα, που όμως 

ήταν γνωστό ζώο, μια γάτα που είχε εγκλωβιστεί σε κονσερβοκούτι και 

προσπαθούσε να ξεφύγει. Προσπάθησαν όλοι να την σώσουν, ώστε να 

αναπνεύσει ξανά. Αυτό συνέβη επιτυχώς με τη βοήθεια δύο στρατιωτών.  

 

78. ζ. Το πεύκο που αγάπησε τη θάλασσα: Το παραμύθι έχει ως θέμα την «αγάπη» 

ενός πεύκου για τη θάλασσα, σε ένα μέρος της Χαλκιδικής. Το δέντρο αυτό είχε 

ένα μυστικό, που σχετίζεται με την αγάπη ενός ψαρά με μια νεράιδα. Και για 

να μην αποχωριστούν ποτέ ο ψαράς μεταμορφώθηκε σε πεύκο για να βρίσκεται 

κοντά στη θάλασσα και τη νεράιδα. Εκεί συνέχιζαν για χρόνια κουβέντες για 

ποικίλα θέματα, γινόμενοι χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι.  

 

79. η. Το άρρωστο παιδάκι και η τριανταφυλλιά: Θέμα του παραμυθιού είναι η 

σχέση ενός παιδιού με μια τριανταφυλλιά και η αμέριστη φροντίδα που είχε 

προς αυτήν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μια μέρα, όταν αρρώστησε, η 

τριανταφυλλιά τον έψαχνε και άρχισε να ψηλώνει προκειμένου να τον δει από 

το παράθυρο. Η νοσταλγία και η χαρά για να περιποιηθεί την τριανταφυλλιά 
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έκανε το παιδάκι να υγιάνει νωρίτερα με σκοπό να βγει στον κήπο και να την 

αγγίξει.  

 

80. θ. Το ταξίδι της Εβελίνας: Κεντρικό θέμα του παραμυθιού είναι το ταξίδι που 

πραγματοποίησε μόνη του ένα μικρό κορίτσι, η Εβελίνα, με το αεροπλάνο για 

να συναντήσει για πρώτη φορά σε μια ξένη χώρα μάλιστα τον παππού και την 

γιαγιά της. Στο αεροπλάνο δεν φοβήθηκε καθόλου, την περιποιήθηκε κιόλας η 

αεροσυνοδός με δώρα και όταν έφτασε την υποδέχτηκαν εγκάρδια ο παππούς 

με τη γιαγιά. Ήταν τόσο συγκινημένοι όλοι τους και έλαμπαν από χαρά. 

Αργότερα, θα έρχονταν να τους βρουν και οι γονείς της, για να είναι όλη η 

οικογένεια μαζεμένη.  

 

81. ι. Η ωραίοτερη προσευχούλα: Το κεντρικό θέμα του παραμυθιού είναι η 

ψήφιση από τους αγγέλους της ωραιότερης προσευχής που ειπώθηκε από 

παιδάκια τα Χριστούγεννα. Αυτή ήταν ενός αγοριού που είπε να είναι όλα τα 

παιδιά ευτυχισμένα όπως αυτό. Την επομένη, άγγελοι κατέβηκαν στη γη ως 

σκέψη σε κάποιους ανθρώπους για να τους συνετίσουν, ώστε να μπορούν να 

κάνουν χαρούμενα όλα τα παιδιά την περίοδο των εορτών.  

 

82. κ. Τα λογάκια του Θεού: Κύριο θέμα του παραμυθιού αποτελεί η Ρηνούλα και 

οι συνομιλίες που είχε με τον Θεό, μέσω των νιφάδων, των βροχοσταλίδων ,των 

φυλλωμάτων κτλ., καθώς πολλές φορές δεν της έδιναν σημασία και ένιωθε την 

ανάγκη να απευθυνθεί σε κάποιον. Τα λογάκια του Θεού, όπως τα χαρακτήριζε 

της κρατούσαν συντροφιά και περνούσε πολύ ευχάριστα η ώρα μαζί τους.  

 

83. λ. Η ανόητη καμινάδα: Το θέμα του παραμυθιού είναι ο διάλογος και η 

«εποικοδομητική» συζήτηση, μέσω της προσωποποίησης, μιας καμινάδας ενός 

εργοστασίου και ενός δέντρου μαζί με έναν θάμνο σχετικά με την 

παραγωγικότητα και την πιο συμφέρουσα δουλειά για το σύνολο που 

προσφέρει ο καθένας. Εξηγούνται πολλές απόψεις περί ρύπανσης του 

περιβάλλοντος και του νερού ή του αέρα, την διαδικασίας της φωτοσύνθεσης 

και την ευεργεσία της φύσης στους ανθρώπους. Ενδίδονται σε μια 

αντιπαράθεση της προσφοράς και της εργασίας ενός εργοστασίου και του 

περιβάλλοντος, με τα φυτά και τις λειτουργίες που επιτελούν. Οι χωρίς σκέψη 
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ερωτήσεις της καμινάδας την κάνουν να σιωπά με τις εύστοχες απαντήσεις που 

λαμβάνει από τα δέντρα κα τον θάμνο σχετικά με τη σημαντικότητά τους για 

την ανθρώπινη ζωή. 

 

84. μ. Η «ανάληψη» της Βίας: Το παραμύθι νοηματικά έχει ως κεντρικό θεματικό 

άξονα την σύγκριση της ζωής για ένα μικρό παιδί στο χωριό με αυτή της πόλης, 

όπου έχει περισσότερες επιλογές παιχνιδιού και πιο φανταχτερά δώρα, αλλά και 

την ιστορία της Βίας, μια κοπέλας από Λινούρια, που πιάστηκε «στα δίχτυα» 

ενός γυπαετού, που την άρπαξε από τον φιόγκο της, καθώς ήταν με τις φίλες, 

και την τραβούσε πάνω στον ουρανό. Τότε οι φίλες της αντέδρασαν αστραπιαία 

και ενστικτωδώς και χτύπησαν το πουλί για να σώσουν την φίλη τους. 

 

85. ν. Ο χειμώνας του 2085: Το παραμύθι έχει σαφή αναφορά στα συμβάντα του 

μέλλοντος σχετικά με την φύλαξη των παιδιών, τα παιχνίδια που θα παίζουν 

και τις εργασίες που θα κάνουν μέσω ρομπότ. Τον χειμώνα εκείνον ενώ τα 

παιδιά είχαν βαρεθεί τα ηλεκτρονικά τους παιχνίδια, χαλάει η τηλεπιτήρηση 

από την μητέρα τους και άρχισαν να παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια πάνω στο 

κρεβάτι με μαξιλάρια, κ.ά. Για την προστασία τους οι γονείς έστειλαν ένα πολύ 

αγαπητό πρόσωπο, τον παππού τους, ο οποίος ως λάτρης των παραδόσεων και 

της απλότητας, είπε στα παιδιά μια σπαζοκεφαλιά για μια μηχανή που τα κάνει 

όλα, και αναφερόταν στα ανθρώπινα χέρια. Μέσα από την κουβέντα ο παππούς 

κατάφερε να περάσει στα παιδιά την χρησιμοποίηση των δικών τους δυνάμεων 

που λειτουργούν σε πολλές συνθήκες, θέλοντας να παραμελήσουν τα 

ηλεκτρονικά μέσα, κάτι που υποσχέθηκαν τα παιδιά.  

 

86. ξ. Οι Σαρακατσανέοι: Το παραμύθι πραγματεύεται την άφιξη των 

Σαρακατσανέων σε ένα χωριό μια φορά το χρόνο, που διασχίζουν έναν δρόμο 

με όλα τα ζωντανά υπάρχοντά τους μπροστά από ένα σχολείο και όλοι ο 

μαθητές τρέχουν να τους κοιτάξουν και να παίξουν με τα ζώα τους. Μόνο η 

Λενίτσα κρύβεται όταν αυτοί εμφανίζονται λόγω μιας ιστορίας που είχε πει η 

μάνα της και συνδεόταν με αυτούς. Ότι ήταν κόρη Σαρακατσάνας, που την 

άφησαν μια μέρα σε ένα δάσος μαζί με μια αγελάδα ως όρο για να την 

αναθρέψει κάποια μητέρα. Αυτό έκανε η μητέρα της, που την προειδοποίησε 

να μην πλησίασε κάποιον με αυτή την καταγωγή γιατί μπορεί να θελήσει να 
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την πάρουν μαζί τους, όντας κάποιοι από αυτούς οι πραγματικοί της γονείς. 

Τελικά, έμαθε πως ήταν ψεύτικη ιστορία και πως δεν ήταν φτωχή και 

πεινασμένη η κόρη που βρέθηκε ως μωρό, αλλά η ίδια η μάνα της Λενίτσας που 

ντρεπόταν να ομολογήσει το μυστικό της, την φτώχεια της, στο παιδί της.  

 

87. ο. Ο κακός άρχοντας: Το παραμύθι έχεις ως θέμα έναν κακό άρχοντα που 

διέθετε τόσο μίσος, κακία και οργή που καθετί γύρω που ήταν όμορφο και 

ωραίο ήθελε να το καταστρέφει. Όπως και τα παιδιά εκείνης της περιόδου σε 

πολλές χώρες, ήταν άσχημα και δυστυχισμένα λόγω της ύπαρξης του. Αν και 

περίμεναν κάποιον καλό να έρθει να τον σκοτώσει, αυτό δεν συνέβη ποτέ. 

Όμως μια μέρα με τις δικές τους δυνάμεις, βλέποντας κάτι σαν σε όνειρο σε ένα 

όμορφο τοπίο και ανθρώπους γαλήνιους, σκέφτηκαν θετικά και ο κακός αυτός 

άρχοντας άρχισε να εξαφανίζεται, πράγμα που σημαίνει ότι γλίτωσαν μια για 

πάντα από την παρουσία του.  

 

88. (Αντιγόνη Τσάμη) Η δολοφονία του Κασίμ-Μπέη: Ιστοριογραφικό κείμενο 

με θέμα την ενέδρα που έστησαν οι Έλληνες με μπροστάρη τον Καπετάν Κώττα 

για να δολοφονήσουν τον Κασίμ-Μπέη, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος της 

περιοχής των Πρεσπών. Σε αυτό συνέβαλαν και δύο ταξιδιώτες από Πισοδέρι 

για Φλώρινα, Βαγγέλης Γουμπερίτσης και ο Χάλης. Έτσι κι έγινε. Ο Κώττας 

πήρε την εκδίκηση από τον Μπέη για το δημόσιο μαστίγωμα ενώπιον των 

συγχωριανών του, μαχαιρώνοντάς τον με την χατζάρα του. κανείς δεν είχε δει 

κάτι για το συμβάν, παρά τις όποιες προσαγωγές και δίκες έκαναν δύο μήνες 

μετά για αυτόν τον θάνατο.  

 

89. (Πάνος Παπασταμάτης) Το θρεφτάρι του παπά Θύμιου: Θέμα του 

πασχαλινού μυθοπλαστικού διηγήματος είναι το θρεφτάρι αρνί του παπά 

Θύμνιου, του μοναδικού ιερέα του χωριού. Αυτό, λοιπόν το τάιζε και το 

φρόντιζε μέρα-νύχτα μέχρι να έρθει η μέρα της Λαμπρής και να το σουβλίσει 

όπως έκανε τότε όλο το χωριό, όπως φάνηκε από το πέπλο καπνού που κάλυψε 

τον ουρανό. Ο παπάς Θύμνιος είχε μια κόρη, την οποία ήθελε ένα αντίζηλος 

στην εξουσία του χωριού, ο κοινοτάρχης, για να την παντρευτεί. Η κόντρα αυτή 

μεταξύ των δύο αρχόντων του χωριού είχες αποτέλεσμα την κλοπή του αρνιού 

του παπά, ο οποίος κατέστρωσε ολόκληρο σχέδιο για να το βρει και τελικά το 
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είχε κλέψει ο μελλοντικός γαμπρός του. Τότε ο παπάς ενέδωσε σε αυτή την 

πράξη και συμφώνησε στον γάμο που τόσο λαχταρούσαν ο Λιάτσος, 

υπενωτάρχης (κοινοτάρχης) και η παπαδοπούλα.  

 

90. (χωρίς όνομα συγγραφέα) Ναούμης πάει στη Φλώρινα: Κείμενο 

ιστοριογραφίας, που έχει ως θέμα την ηγετική προσωπικότητα του Ναούμη από 

το Κωνστενέτσι, που καλέστηκε από τον καϊμακάμη να παραστεί στη βραδιά 

του με πολλούς επίσημους καλεσμένους. Αν αρνιόταν είχε βάλει αγγελία 

θανάτου του, τον επικήρυξε, και γυρισμό πίσω στην Ελλάδα. Ωστόσο 

εμφανίστηκε πολύ αργότερα και μάλιστα έδειξε τον σκληρό και δυνατό 

χαρακτήρα του απέναντι στους μπέηδες, και διέταξε να φύγουν μακριά 

δίνοντας απειλές για όποιον δεν ακολουθούσε. Ήταν υπέρμαχος τη μη 

μουσουλμανοποίησης του πληθυσμού και χάρηκε όταν κανείς δεν ήθελε να 

γίνει Τούρκος. Ένα χρόνο αργότερα σκοτώθηκε αλλά η μνήμη του τιμάται για 

καιρό και μάλιστα έχει αφιερωθεί τραγούδι στη δράση του.  

 

91. (Σοφία Ηλιάδου-Τάχου) Οι φωτογραφίες: Πεζογράφημα στη μορφή και το 

περιεχόμενο με θέμα τις φωτογραφίες και τις μνήμες που ξυπνούν σε κάποιον 

βλέποντάς τες, ένα κουβάρι που ξετυλίγεται και δεν μπορεί κανείς να το λύσει, 

όταν η ψυχή του είναι βυθισμένη σε συγκεχυμένες σκέψεις.  

 

92. (Ελένη Ναούμ) Μελωδία μιας κοιλάδας: Το διήγημα έχεις ως κύριο θέμα την 

ζωή της πρωταγωνίστριας στο χωριό και αρχικά περιγράφει με λεπτομέρεια τον 

βαρύ χειμώνα της περιοχής και την σχέση που είχε με αυτό ο ερχομός του 

κοπαδιού με τις αγριόπαπιες. Στη συνέχεια, δίνει με πλούσιες εικόνες και 

επαρκείς διαλόγους και σκέψεις μια τυπική της μέρα, μετά την βόλτα στην 

εξοχή και τη σχέση που είχε με την μητέρα της, που συνεχώς την μάλωνε και 

την γιαγιά της που την προστάτευε. Τέλος αναφέρει και τα χατίρια που της 

έκανε ο παππούς της, την πήγαινε βόλτα, της αγόρασε πράγματα και η ίδια 

δηλώνει πως ευχαριστιόταν εκείνον τον τρόπο ζωής. 

 

93. (Δημήτρης Π. Ρίζος) Αίσθηση χρωμάτων: Η προσέγγιση του τοπίου γίνεται 

στο πεζογράφημα αυτό με τη λυρική ευαισθησία ενός ζωγράφου που αναδύει 

μέσα σε μια πανδαισία χρωμάτων, εικόνων, με ζεστές πινελιές τη γλυκιά 
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γαλήνη του Φλωρινιώτικου βουνού. Το βλέμμα ταξιδεύει μέσα σε πύρινα 

μονοπάτια όπου ο οργασμός της φύσης θεριεύει τη φαντασία και γεμίζει τη 

ψυχή αρμονικά συναισθήματα. Είναι οι στιγμές της απόλυτης γαλήνης, όπως 

αποδεικνύεται από τον πλούτο λογοτεχνικών προσδιορισμών, επιθετικών και 

γεμάτων θετικής φόρτισης λέξεων που βρίθει όλο το κείμενο μέχρι το τέλος.  

 

94. (Σοφία Ηλιάδου-Τάχου) Πεζογράφημα: Στο κείμενο αυτό διακρίνουμε 

έντονο το στοιχείο της λυρικότητας, με θέμα το φως και το σκοτάδι που 

παραλληλίζεται με τις μύχιες σκέψεις και συναισθήματα του κάθε ανθρώπου 

που κρύβει μέσα του και την ψυχοσύνθεση που παρομοιάζεται με αγάλματα 

που είναι νεκρά στο εσωτερικό του.  

 

95. (Γωγώ Κηπουροπούλου) Γυναίκα σε κοιτάω δεν μ’ ακούς; Πεζογράφημα-

ωδή προς το γυναικείο φύλο και πληθυσμό, καθώς κύριο του θέμα του είναι μια 

γυναίκα, η πρωταγωνίστρια με όνομα Τριανταφυλλιά ή Φίλη (παρατσούκλι) 

και περιγράφεται η ψυχοσύνθεση της, η κατάστασή της και γενικότερα 

λέγονται λίγα λόγια τον εαυτό της. Τυχαίνει όμως ένα ατύχημα, πέφτει σε 

κατάθλιψη και δυσκολεύεται να απαγκιστρωθεί από αυτή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ο δρόμος της ήταν μονότονος. Μέχρι την ημέρα των αποκριών το 

Φλεβάρη που διατάραξε την γαλήνη της και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την 

μετέπειτα ζωή της. Δεν φόρεσε κάποια στολή στον αποκριάτικο χορό που πήγε, 

καθώς ήθελε να ξανά βρει τον χαμένο εαυτό της, να αναγεννηθεί καθώς δέκα 

χρόνια πήγαν στράφι λόγω δικών της επιλογών και της ψυχολογίας της. Η 

μοναξιά ήταν η αρχή όλων αυτών, καθώς για έξι μήνες απομονώθηκε σε ένα 

σπίτι μέσα στο δάσος. Μετά από την περισυλλογή γύρισε δυνατή, 

αποφασισμένη και ζωντανή. Αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι με το τρένο. Εκεί 

έκανε γνωριμίες, τυχαίες με γυναίκες και άνδρες. Η γνωριμία με τον Στάθη, ένα 

ψυχολόγο την ταρακούνησε, καθώς ο ίδιος ήθελε να ξεψαχνίσει την αλλόκοτη 

συμπεριφορά της Γυναίκας (ή Φίλης). Δέθηκε στενότερα στη συνέχεια με τον 

Δανιήλ, στον άνθρωπο που ήθελε να αφήσει να διεισδύσει στον ψυχισμό της 

για πρώτη φορά, να νιώσει τον έρωτα γνωρίζοντας την ψυχή που έκρυβε πίσω 

από την ελαφρόμυαλη πλούσια κοπέλα. Μέσα από αυτή τη σχέση η Γυναίκα 

κατόρθωσε να πετύχει πολλά πράγματα και ουσιαστικά επηρέαζε σε μεγάλο 

βαθμό τον σύντροφό της. Ωστόσο ο Δανιήλ ήταν υπεύθυνος στην εξαφάνιση 
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του εαυτού της και την πιθανή κύλιση σε έναν νέο κύκλο κατάθλιψης, γιατί 

ένιωθε αδιαφορία και απελπισία για τα πάντα. Μετά την αποβίβαση από το 

τρένο, φτάνοντας στη Βενετία κάλεσε την αδερφή της για βοήθεια, ούσα μόνη, 

θλιμμένη και μελαγχολική. Τελικά μέσα από αυτή τη περιπέτεια δεν κατάφερε 

να ξεπεράσει τον «άρρωστο» εαυτό της, να ξεπεράσεις τους φόβους και να 

ζήσει μια πιο ευχάριστη ζωή με λιγότερες ανησυχίες και περισσότερο 

αυτοσεβασμό και ικανοποίηση. Είχε δώσει την υπόσχεση στον εαυτό της να 

διατηρήσει την ψυχική της ηρεμία σε καλά επίπεδα, με όλες τις δυνάμεις της. 

 

96. (Θεόδωρος Βόσδου) Το νόημα της πλεξούδας: Στο διήγημα αυτό, το θέμα 

που κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη είναι το νόημα που έχουν οι 

πλεξούδες στο κεφάλι των κοριτσιών. Ο συγγραφέας περιγράφοντάς τες σε ένα 

συγκεκριμένο κορίτσι, θεωρεί πως δίνουν μια παιδικότητα, μια ζωντάνια έναν 

αυθορμητισμό και κινήσεις γεμάτες ζωντάνια, δίχως να έχουν σκοτούρες και 

έγνοιες για αυτήν που τις έχει. Όταν όμως κόβονται από το κεφάλι, τότε σαν 

αυτόματα χάνονται και η άγουρη, ξέγνοιαστη μορφή της κοπέλας, την 

αθωότητα και στη θέση τους έρχονται η απότομη αλλαγή στην επόμενη 

κατάσταση, την ωριμότητα, την σοβαροφάνεια και την ανάληψη ευθυνών και 

υποχρεώσεων. Ο τρόπος λοιπόν κόμμωσης αυτός (πλεξούδα) διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στην συμπεριφορά και το χαρακτήρα που εμπνέει αυτή η 

εμφάνιση κάθε κοριτσιού. 

 

97. (Ρίτσα Βασιλειάδου) Οι δύο γριούλες: Το κύριο θέμα του διηγήματος αυτού 

είναι η καθημερινές συναντήσεις δύο ηλικιωμένων κυριών, γύρω στα 80, 

συγγενών μεταξύ τους, της Δομινίκης και της Κυρατσούς, που πηγαίνει η μία 

στο σπίτι της άλλης, έπιναν τον καφέ μετά την καθιερωμένη ιεροτελεστία και 

ξεκινούσε η κουβέντα, με τα ίδια λόγια και το ίδιο περιεχόμενο. Στο κείμενο 

διακρίνεται η κοινωνική και η πολιτισμική κατάσταση της περιόδου εκείνης, 

μέσα από τις ασχολίες που είχε η κάθε γριούλα, που η μία μελετούσα με την 

εγγονή της αρχαία ελληνικά και την προετοίμαζε για το σχολείο και η 

καθημερινή ρουτίνα και οι φιλικές ή οικογενειακές σχέσεις. Στο τέλος της 

επίσκεψης διάβαζαν αποσπάσματα από το Ιερό βιβλίο, που το έλεγαν, την 

Καινή Διαθήκη για να καταλάβουν αν οι ψυχές τους πάνε στον παράδεισο. 
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98. (Ι. Α. Νικολαΐδης) Ο παπά-Τασκένδης: Το θέμα της πρώτης ενότητας της 

συγκεκριμένης νουβέλας έχει ιστορικό υπόβαθρο, γιατί έχει αναφορές στον 

ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1941 και τις συνθήκες διαβίωσης σε ένα χωριό την 

περίοδο της κατοχής. Πρωταγωνιστής είναι ο Γιώργος, ένα παιδί που μόλις 

τελείωσε το σχολείο, και πήγαινε καθημερινά στην εκκλησία να μάθει την 

βυζαντινή μουσική, καθώς ο τωρινός ιερέας παπά-Νικόλας τον προόριζε για 

διάδοχό του. Μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα και την άφιξη του 

καθοδηγητή στο χωριό, ο Γιώργος αμόρφωτος συνολικά και απονήρευτος, 

κολακεύτηκε από το κήρυγμά του και θέλησε να τον ακολουθήσει στην πόλη. 

Όπως και έγινε, γράφτηκε στο κόμμα, ακόμα και με την άνοδο στην εξουσία 

του Μεταξά και ξεκίνησε τους επαναστατικούς αγώνες, που είχαν ως τίμημα να 

δεχτεί βία και να φυλακιστεί για καιρό παρακαλώντας να γυρίσει πίσω. Όταν 

τα κατάφερε, αν και με αμφιβολία, έγινε δεκτός από τους συγχωριανούς και 

διατυμπάνιζε ότι η ζωή εκεί ήταν πολύ καλύτερη από την «ζούγκλα» της πόλης.  

 

99. (Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου) Το κίτρινο: Το διήγημα είναι 

μια «ραψωδία» για το χρώμα κίτρινο και δίνονται πολλές σημασίες για την 

αγάπη αυτή της συγγραφέως (λόγω ζωντάνιας, λόγω του ήλιου, του χρυσού, 

κλπ.). όλη η ζωή της και το ντύσιμό της είχε σχέση με το κίτρινο. Το έβλεπε 

και αγαλλίαζε και ήταν χαρούμενη, γιατί ήταν το χρώμα του φωτός. Ωστόσο 

μια μέρα το μίσησε γιατί την ημέρα που πέθανε η μητέρα της, φορούσε ρούχο 

κίτρινου χρώματος και έτσι το συνέδεσε πλέον με δυσάρεστα και οδυνηρά 

συμβάντα. 

 

100. (Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου) «Με λένε Κώστα και την 

αδελφή μου την λένε Ανθήλη: Απόσπασμα από το βιβλίο της συγγραφέως «Τα 

τέσσερα φεγγάρια» με κεντρικό θέμα δύο αδέρφια τον Κώστα και την Ανθήλη, 

8 και 6-7 ετών αντίστοιχα που περιγράφονται αναλυτικά η ζωή τους στη 

Φλώρινα, η διαμονή τους με τον παππού και την γιαγιά, καθώς οι γονείς ήταν 

μακριά γιατί εργάζονταν, σε μια δύσκολη κοινωνικά, οικονομικά περίοδο, στην 

κατοχή με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1941-1944). Μέσα στο κείμενο 

αναδύονται όλες οι πτυχές της καθημερινότητας των δύο αδελφών, του 

χαρακτήρα και της συμπεριφοράς τους και την αγωνία, όταν καθυστερούσαν να 
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φτάσουν σπίτι και την προστασία που παρείχαν οι γιαγιά και παππούς, μέσα σε 

ένα έξοχο σπίτι και περιβάλλον, όπως επεξηγείται μέσα στο διήγημα.  

 

101. (Αντιγόνη Τσάμη) Μνήμες που σβήνουν: Στο κείμενο αυτό, η συγγραφέας 

τονίζει τις ανεξίτηλες μνήμες στο μυαλό κάθε ανθρώπου μετά από σπουδαία 

συμβάντα, όπως η κατάσταση στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο του 1941 και το 

πατριωτικό φρόνημα όλων και την αδούλωτη ελληνική ψυχή ειδικά στα σύνορα 

της Νίκης, όπου γεννιούνταν νέοι Μακεδονομάχοι και αγνοούσαν παντελώς 

γερμανικά αυτοκίνητα που κατευθύνονταν προς τη Σερβία. Ο σύλλογος του 

Αριστοτέλη πάντως, κρατούσε ζωντανή τη μνήμη, καθώς ύψωσε το ηθικό των 

Ελλήνων με την κατάρτιση χορωδιών σε πόλεις και χωριά με πατριωτικά 

τραγούδια. 

 

Εταιρία 

1. (Αχιλλέας Παπαϊωάννου) Τα μερμήγκια: Το διήγημα αυτό έχει ένα πολύ 

κρυφό και μέσα από καταστάσεις εξάγον νόημα. Ενώ ο ήρωας ασχολείται 

αρχικά με τα μυρμήγκια και τον τρόπο λειτουργίας και εργασίας, μέσα από 

αυτές τις απορίες, συναντά ανθρώπους και συνομιλούν για διάφορα σημαντικά 

θέμα της ζωής. Ο άνθρωπος αυτός δείχνει μέσα από όλα αυτά την αληθινή ψυχή 

και χαρακτήρα του, που παλεύει με τη συνείδησή του για όλα όσα πιστεύει και 

έχει κάνει, πράγμα που αποδεικνύεται από τις εξιστορήσεις και τα περιστατικά 

που έχουν συμβεί στον ίδιον ή την οικογένειά του.  

 

2. (Σπύρος Αλεξίδης) Ο Μίχος: Κοινό στο ίδιο περιοδικό243. 

 

3. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Η γυμναστική που προδίδει (συλλογή): Θέμα του 

αποσπάσματος από τη συλλογή διηγημάτων αποτελεί ένα δάσκαλος ξένος, 

Βασίλης Βαλτετσιώτης, που πήγε σε ένα σχολείο στην τουρκοκρατούμενη τότε 

Φλώρινα και του άρεσε πολύ το μάθημα της γυμναστικής όπου το είχε αναλάβει 

εξ ολοκλήρου. Μια μέρα ακούστηκαν από το σχολείο σε έναν χωροφύλακα και 

                                                           
243 Για το θέμα του πεζογραφικού έργου, βλ. σελ. 262.  
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κλητήρα που κάθονταν σε ένα καφενείο, περίεργα σφυρίγματα και 

παραγγέλματα παρέλασης, με τη σημερινή μορφή, από τον δάσκαλο, που αυτό 

πρόδωσε τα πατριωτικά του αισθήματα. Αμέσως τον υποπτεύτηκαν οι Τούρκοι, 

το μετέφεραν στον Μπέη, που ο ίδιος αργότερα απέλυσε τον δάσκαλο, παρά τις 

φιλότιμες προσπάθειες του Μητροπολίτη Φλώρινας να τον κρατήσει, καθώς 

δεν υπήρχε άλλος ντόπιος δάσκαλος για το σχολείο. Η απόφαση δεν άλλαξε και 

ο δάσκαλος με την γυμναστική που έδειξε τι νιώθει, επέστρεψε στην περιοχή 

του.  

 

4. (Πάνος Παπασταμάτης) Μια καινούρια ζωή: Κοινό κείμενο στο ίδιο 

περιοδικό.244 

 

5. (Στερίκος Κούλης) Ένα χαρτί μπογιατισμένο: Το διήγημα αυτό έχει ένα 

πολλαπλό μήνυμα μέσα από το θέμα που πραγματεύεται και αφορά τη ζωή, την 

αισιοδοξία και ελπίδα των ανθρώπων και αυτές οι αξίες δίνονται από 

παράλληλες ιστορίες με πρωταγωνιστές, έναν κουτσό που περνούσε τη ζωή του 

πίνοντας από καφενείο σε καφενείο και την Λίλη, που γελούσε με καθετί που 

έβλεπε και ήταν πάντα χαρούμενη και ζωηρή. Ανάμεσα σε αυτές τις ιστορίες, 

παρεμβάλλεται το κρέμασμα ενός χαρτιού μπογιατισμένου στον τοίχο ενός 

σπιτιού, όπου οι άνθρωποι με την επιγραφή «Χαρούμενοι οι Μποέμ», άφησαν 

πάνω σε αυτό τους εαυτούς τους και η μέρα τους γέμισε χαρά, όπως και όλα 

μέσα στο σπίτι ένιωθαν ωραία. Μια μέρα η Λίλη διαβάζοντάς αυτή τη φράση 

στο χαρτί, δάγκωσε τα χείλη της, γέλασε με νόημα, και έσκισε το χαρτί, κάτι 

που ξερίζωσε την ψυχή των ανθρώπων που τους εξέφραζε αυτή η φράση. Έτσι 

μέσα από αυτό το περιστατικό οι άνθρωποι γνώρισαν πραγματικά τον εαυτό 

τους, σχεδιάζοντας να τον κρατήσουν, γιατί είναι απαραίτητοι τέτοιοι στον 

κόσμο.  

 

6. (Κώστας Δαγκίτσης) Το μετάλλιο: Κοινό με το περιοδικό του Αριστοτέλη245 

 

 

                                                           
244 Για το θέμα βλ. σελ. 259.  
245 Για το θέμα, βλ. παραπάνω, σελ. 219 
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7. (Σωτήρης Ζήκος) Προ των πυλών: Ένα διήγημα με θέμα την εισαγωγή 

ανθρώπων σε φυλακή ή σε ένα κτίριο όπου κρατούνται αιχμάλωτοι. Ο 

συγγραφέας περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια, την ατμόσφαιρα, τα 

συναισθήματα αυτών που βρίσκονται εντός των τειχών αλλά και αυτών που 

πρόκειται να διαβούν την μεγάλη πύλη. Ακόμα, μας δίνει την εικόνα του 

κτιρίου, με τις πύλες του, πώς είναι εξωτερικά και γενικότερα τη διαδικασία 

που ακολουθείται όταν μπαίνεις κάποιος ή όταν υπάρχει εντολή εξόδου. Τα 

αρνητικά συναισθήματα, σκέψεις και η απαισιοδοξία το μέλλον τους είναι 

κυρίαρχα. Στη συνέχεια περιγράφεται η ζωή των τροφίμων από μέσα, με  τα 

περίεργα κουδουνίσματα που ακούγονταν κάθε τρεις και λίγο και την 

συμπεριφορά των φρουρών. Ο ήρωας συνομίλησε με έναν από αυτούς και αφού 

το εξήγησε τι του λείπει περισσότερο, ο πρωταγωνιστής απάντησε η γυναίκα 

του, παρά τις ερωτήσεις-παγίδες που του έστησε. Ο φρουρός τον οδήγησε στο 

μπουντρούμι, όπου κρατούσαν την γυναίκα του, που είχε έρθει να αναζητήσει 

τον άνδρα της. Μετά την πρώτη έκπληξη, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για αλήθεια 

και η συγκίνηση από τους δύο πλευρές δέσποζε. Αφού έμαθε για τα 

βασανιστήρια που πέρασε, θέλησε να την αγκαλιάσει, κάτι που έκανε μια νύχτα 

κρυφά, ώστε να βρεθεί και πάλι κοντά έπειτα από 13 χρόνια που βρισκόταν στη 

φυλακή.  

 

8. (Γεώργιος Μεγαλομάσταρος) Τα καβάκια: Διήγημα με θέμα την σημασία και 

περιγραφή της λέξης «καβάκια» μαζί με τις αναμνήσεις και εμπειρίες του 

συγγραφέα από αυτά. Σήμαινε εξοχικό κέντρο ή βρύση που υπήρχε εκείνην την 

εποχή στη Φλώρινα και όλοι επισκέπτονταν αυτά τα μέρη. Στη συνέχεια 

αναλύει διεξοδικά την παρέα που είχε εμπλακεί ο συγγραφέας και τους λόγους 

για τους οποίους του επέτρεπαν να εισέλθει και τον αγάπησαν για αυτούς.  

 

9. (Αντιγόνη Τσάμη) Ο μόδεστος και οι ληστές: Το διήγημα περιστρέφεται 

γύρω από τη δράση και τους σκοπούς του Αγιοταφίτη αρχιμανδρίτη Μόδεστου, 

που ήταν ξακουστός για τη τιμιότητα, το έργο και την ιεροσύνη του σε πολλά 

μέρη. Το καλοκαίρι του 1904 είχε πάει στα χωριά των Πρεσπών, φέρνοντας ένα 

λείψανο ενός αγίου, για να ενθαρρύνει και να ευλογήσει τους πιστούς του 

Πισοδερίου, πείθοντας τους να δώσουν χρήματα για ιερό σκοπό (εθνικό και 

εκπαιδευτικό). Έτσι θα τους έδινε και κουράγιο για τον Μακεδονικό Αγώνα 
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που ήταν σε εξέλιξη, μέσω της ομιλίας του που ήταν μελιστάλαχτη. Στον δρόμο 

για την εκκλησία, τον σταμάτησαν κάποιοι Τουρκαλβανοί για να τον 

ληστέψουν, γιατί γνώριζαν πως κουβαλούσε και διαχειριζόταν μεγάλες 

ποσότητες χρήματος. Εκείνη τη στιγμή, ο αρχιμανδρίτης εντελώς ατάραχος, 

συνομίλησε και μάλιστα με πολύ ευγένεια με τους ληστές, λέγοντάς τους μια 

ιστορία, από τον Πανάγειο Τάφο που είχε βρεθεί. Η ιστορία είχε κοινά με την 

πραγματικότητα εκείνη, με μια ληστεία που είχαν συλλάβει τον αρχιμανδρίτη 

και πως ο αρχηγός τυφλώθηκε, καθώς επρόκειτο να ληστέψει χρήματα που 

πήγαιναν για τόσο ιερό σκοπό και που μόνο με την συγχώρεση και την ευλογία 

του Θεού θα γινόταν πάλι καλά. Οι ληστές παρακολουθήσαν εμβρόντητοι την 

ιστορία και νομίζοντας ότι θα πάθουν κάτι παρόμοιο, φοβούμενοι την οργή του 

Θεού, όχι μόνο δεν ξαναζήτησαν το υπέρογκο ποσό χρημάτων, αλλά έδωσαν 

και τον οβολό τους για να συνεισφέρουν και αυτή στον ιερό σκοπό του 

Αρχιμανδρίτη, παρότι ήταν Μουσουλμάνοι.  

 

10. (Σωτήρης Ζήκος) Οι χειροκροτητές: Το διήγημα αναφέρεται στα 

χειροκροτήματα που ακούγονται σε μια παράσταση ή σόου, όταν κάνει ένας 

καλλιτέχνης μια γκριμάτσα, ένα νούμερο ή απαγγέλει τα λόγια του. 

Ευρισκόμενος ή όχι στην σκηνή, αν και αρχικά επικρατεί σιγή, μετά οι θεατές 

ξεσπούν σε γέλια, φωνές, κραυγές, και χειροκροτήματα, εκφράζοντας τον 

θαυμασμό τους.  

 

 

11. (Θανάσης Κυρκόπουλος) 3+1 ραντεβού με την Μαρία: Ένα αισθηματικό 

διήγημα, που αναφέρεται στην αγάπη του πρωταγωνιστή της ιστορίας και 

εκφράζεται με πολλές σκέψεις, συνειρμούς αλλά και λυρισμό που μέσα από 

ταξίδια και εικόνες δείχνει τη δύναμή της.  

 

12. (Γεώργιος Χατζήτζώτζιας) Γενικόν Τεφτέριον (απόσπασμα): Μείγμα 

πραγματικών ιστορικών μαρτυριών με θέμα την προσφυγιά από έναν 

συγγραφέα, τον Ν. Χατζή Τζώτζια, που ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους που 

εγκατέλειψαν την πατρίδα του. Αποτελεί πρώιμο συγγραφικό στάδιο στον 

λογοτεχνικό χώρο και αναφέρεται ως η αυγή στη νεότερη φλωρινιώτικη και δη 

πεζογραφική λογοτεχνία.  
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13. (Μίμης Αναχτάρης) Σκουπιδιάρης ή κλητήρας: Κοινό με το περιοδικό του 

Αριστοτέλη246. 

 

14. (Ιωάννα Κέκκου) Πράσινο στην ομίχλη: Στο πεζογράφημα κύριο θέμα 

αποτελεί η λυτρωτική επιρροή και ευεργεσία της βροχής και το χρώμα της 

ομίχλης στην διαγραφή της μνήμης για σκληρά πράγματα δίνοντας μια 

προσμονή και αισιοδοξία ότι θα όλα κυλίσουν ομαλά στη ζωή. 

 

15. (Ιωάννα Κέκκου) Άτιτλο: Το διήγημα έχει ως θέμα τον έρωτα μιας πόρνης, 

που ήθελε να τον ζήσει, παρά την αμαρτία που ένιωθε μέσα της. Επιθυμούσε 

να βρει διαφυγή στη φύση και στα τριγύρω, δέντρα, πουλιά που την κάνουν να 

τα βλέπει όλα θαυμάσια. Ωστόσο μια μέρα βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στα 

δενδρύλλια.  

 

16. (Σωτήρης Ζήκος) Ψηλά, στο χείλος του γκρεμού: Ένα διήγημα με 

αλληγορικό χαρακτήρα και θέμα τα σκαμπανεβάσματα στην ψυχοσύνθεση του 

ανθρώπου που παρομοιάζονται με μασκαράδες και εμφανίζονται πότε στο 

βουνό, πότε στη θάλασσα. Στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή του βλέμματος σε 

μια απέραντη θάλασσα, μήπως δει η ηρωίδα τον αγαπημένο της και να χαρεί 

ακόμα και με θάνατό του, κατεβαίνοντας αυτό τον δύσκολο ψυχικό γκρεμό. 

 

17. (Δότα Σορβάνη) Σε πρώτο πρόσωπο: Ένα διήγημα με πολλαπλά αλληγορικά 

νοήματα και θέμα την αγάπη και την αποτύπωσή της σε χρώματα, που 

φαίνονται μέσα από την έκφραση συναισθημάτων της πρωταγωνίστριας. 

Αναφέρονται οι αναμνήσεις, το μυστήριο, η μυσταγωγία, η σιωπή και τα όνειρα 

για τον έρωτα που υπάρχει δοσμένα μέσα σε ένα άκρως λυρικό και 

συναισθηματικά δεμένο πλαίσιο. 

 

18. (Γιάννης Δ. Τσομπάνος) Η έγκυος που λαχτάρησε: Ένα διήγημα με 

πραγματικές προεκτάσεις που έχει ως θέμα την λαχτάρα μιας εγκύου, για μια 

σούπα με κρέας από αρκούδα που ήθελε, όταν την μύρισε από το απέναντι σπίτι 

                                                           
246 Για θέμα, βλ. σελ. 262.  
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που το μαγείρευαν η γυναίκα κάποιων κυνηγών. Ενώ ήταν αμαρτία, εκείνη την 

εποχή, μια γυναίκα να φάει κρέας από αρκούδα και δεν θα μπορούσε να 

μεταλάβει θεία κοινωνία, η μητέρας της εγκύου γυναίκας, της έκανε το χατίρι, 

ώστε να μην υπάρξει καμία επιπλοκή με την εγκυμοσύνη. 

 

19. (Δότα Σορβάνη) Η πόλη και αυτός: Διήγημα που αναφέρεται σε μία πόλη 

όπου ζει ένας άντρας και περιγράφεται η ψυχική του κατάσταση με λυρικό 

τρόπο, κάνοντας συνειρμούς και εκδηλώνοντας στο τέλος την αγάπη και την 

νοσταλγία για αυτά που έζησε. 

 

20. (Λιλή Πανίδη-Γαζίνου) Μια αληθινή ιστορία: Ιστορικό διήγημα (μοιάζει με 

ιστοριογραφία) που αναφέρεται χρονικά στην μάχη της Φλώρινας στις 12 

Φεβρουαρίου 1948 και έχει ως θέμα κάποιες αναμνήσεις, πραγματικές, της 

συγγραφέως. Πιο αναλυτικά, αφού περιγράφει την ατμόσφαιρα πολέμου που 

επικρατούσε με τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, εξιστορεί ένα γεγονός 

που της έμεινε  ως τραυματική εμπειρία να μην ξανά αντικρίσει νεκρό για πολύ 

καιρό. Αυτός ο λόγος οφείλεται στην εμπειρία που έζησε με μια μαθητευόμενή 

της, ούσα η συγγραφέας δασκάλα στο επάγγελμα, την Μαρία ένα 16 κορίτσι, 

που εμφανίζονταν ντυμένη με ένα μαντήλι στο κεφάλι, και πάντοτε θλιμμένη 

και πολύ σοβαρή. Αυτή η κοπέλα όταν η κουβέντα πήγαινε στον πόλεμο, 

έσκυβε το κεφάλι της κάτω και εξέφραζε τον φόβο της. Μια μέρα ήρθε να βρει 

τη δασκάλα της, για να τη βοηθήσει να εντοπίσει ανάμεσα σε άλλα πτώματα, 

την αδερφή σε περίπτωση που ήταν νεκρή. Αφού ταλαιπωρήθηκαν για να 

φτάσουν στο σημείο, η Μαρία διαπίστωσε, μετά χαράς, ότι η αδερφή της δεν 

βρισκόταν εκεί. Μετά από αυτό το συμβάν, η δασκάλα και η μαθητευόμενή της 

δεν συναντήθηκαν και έχουν χάσει επαφή. 

 

21. (Σπύρος Αλεξίδης) Ασυνάρτητα για ένα προσεχές (;) μυθιστόρημα: Ένα 

απόσπασμα μυθιστορήματος, που παραπέμπει ειδολογικά σε διήγημα, παρά την 

αναφορά στον τίτλο ως μια «περίληψη μυθιστορήματος» που περιέχει 

συνειρμούς ασυνάρτητους νοηματικά μεταξύ τους. Τα θέματα τους είναι 

ποικίλα, εκτείνονται από την φυσιολατρία και την αγάπη του πρωταγωνιστή 

της ιστορίας για τον κήπο, φροντίζοντας τα λαχανικά και τα λουλούδια, στα 

μαθητικά χρόνια, όπου ένα συμμαθητής του ήταν καλός στο σχέδιο μέχρι την 
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αφοσίωση των ανθρώπων στη δουλειά της τυπογραφίας, τις συζητήσεις 

εγγονών με παππούδες και εικόνες μουσικής από την Ιταλία. Γενικότερα όλες 

οι σκέψεις έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη και την πιστή αφοσίωση 

που έχει κανείς με αυτό που λατρεύει και ασχολείται με ένα ύφος λυρικό που 

μέσα του υπάρχουν ματαιοδοξία, η ανωτερότητα ή μη της ψυχής σε δύσκολες 

καταστάσεις και ανθρώπινες αξίες της ζωής. Ανάλογου θεματικού 

περιεχομένου με σκόρπιες αντιλήψεις και εκφράσεις του συγγραφέα αποτελεί 

και το υπόλοιπο κείμενο, με εκφάνσεις βιωματικού χαρακτήρα του συγγραφέα, 

που για τον αναγνώστη είναι κάπως ασύνδετες και χωρίς αλληλουχία.  

 

22. (Πέτρος Χρηστίδης) Το γυάλινο μάτι (ή 1/2000 του δευτερολέπτου): Θέμα 

του διηγήματος αποτελεί η προσπάθεια διείσδυσης του καλλιτέχνη ζωγράφου 

εν προκειμένω, μέσω του ματιού στο απέναντι πρόσωπο. Στο κείμενο δίνονται 

λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά του ματιού (ζελατίνη, χημικές διαδικασίες) 

και ποσοτικά δεδομένα της ταχύτητας και του χρόνου, όπου το ένα μάτι μέσα 

από όλες τις εξωτερικές συνθήκες (φως) μπορεί να αναγνώσει μια άλλη 

φυσιογνωμία. Το λανθάνον νόημα αφορά ένα συνειρμό αγάπης για ένα 

πρόσωπο του συγγραφέα με όλα τα συναισθήματα που την κατακλύζουν, όπως 

ο φόβος, η αβεβαιότητα η ακινησία, κλπ. 

 

23. (Σωτήρης Ζήκος) Το κορίτσι και ο κόμπος: Κοινό στο ίδιο περιοδικό247. 

 

24. (Πέτρος Βότσης) Το τηλέφωνο: Κοινό στο ίδιο περιοδικό248. 

 

25. (Γεώργιος Χατζήτζώτζιας) Γενικόν Τεφτέριον (Όνειρο): Ένα απόσπασμα 

αφιερωμένο στις αναμνήσεις του ήρωα και τις ευχές που έστελνε στους φίλους 

του στις γιορτές, είτε στην ίδια είτε στην ξένη γλώσσα, καθώς το πρόβλημα 

είναι ίδιο, το συναίσθημα επίσης ίδιο. Αναφέρει την προσκόλληση στο 

παρελθόν, που πρέπει να ξεφύγει.  

 

                                                           
247 Για θεματική περιοχή, βλ. σελ. 264.  
248 Για θέμα, βλ. σελ. 264. 
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26. (Γεώργιος Χατζήτζώτζιας) Γενικόν Τεφτέριον (Οδοιπορικό):Ξεκινάει αυτό 

το «ημερολόγιο» συμβάντων με το οδοιπορικό που έκανε ο συγγραφέας με την 

γυναίκα του, τα δύο παιδιά του και την αδερφή του από το χωριό Τσάπαρι, 

μένοντας σε φίλους για λίγες μέρες, διασχίζοντας και άλλα χωριά και πόλεις 

φτάνοντας μέχρι την Τουρκία, με καζάνια και άλλα τέτοια άβολα μεταφορικά 

μέσα, με μεγάλη ταλαιπωρία. Στη συνέχεια, περιγράφεται ανά μέρα το ταξίδι 

αυτό, οι άνθρωποι που συνάντησαν αλλά και τα πράγματα που κουβαλούσε η 

οικογένεια με τις κακουχίες της πείνας και της κούρασης να γίνονται όλο και 

πιο έντονες. Η δυστυχία είναι ολάκερα φανερή σε όλη αυτή την καταγραφή στο 

τεφτέρι καθώς τονίζεται ότι όχι μόνο δημεύτηκαν τα υπάρχοντά τους, αλλά η 

συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες ήταν απαράδεκτη και το στρίμωγμα 

που είχαν στο τρένο, όπου τοποθετήθηκαν όλοι άνθρωποι μαζί με τα έπιπλα. 

Αφού πέρασαν αρκετές μέρες, αποβιβάστηκαν από τα βαγόνια και τους έκαναν 

απολύμανση πριν μετακομίσουν στη νέα τους κατοικία, στον νέο τους τόπο, 

που την βρήκαν μετά από δύο μέρες, που έμειναν άστεγοι μέχρι να 

τακτοποιηθεί και να ελεγχθεί κάθε οικογένεια που έφτανε. Ο συγγραφέας κάνει 

επίσης, μια καταγραφή των οικογενειών και τον ονομάτων των μελών τους, που 

έμειναν σε εκείνες τις περιοχές, κάνοντας σαφείς υπαινιγμούς και την 

οικονομική εκμετάλλευση που ένιωσαν από τους υπευθύνους των κατοικιών 

και των περιοχών. 

 

27. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Μακεδονικές Ιστορίες (Ο γάμος στα χωριά): 

Κεντρικό θέμα όλων των παρακάτω διηγημάτων στις Μακεδονικές Ιστορίες 

είναι τοπικά και λαογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία. Στο συγκεκριμένο, το 

θέμα του κειμένου είναι οι γάμοι στα χωριά και οι επιπτώσεις που έχει κανείς 

αν θελήσει να φύγει από τον άνδρα που η γυναίκα δεν διάλεξε για σύζυγο. Στην 

προκειμένη περίπτωση, μια γυναίκα παντρεύτηκε χωρίς τη θέλησή της ένα 

μικρό παιδί, μόνο και μόνο επειδή συμφώνησε ο πατέρας της με τον πεθερό, 

που την ήθελε για να δουλεύει στα χωράφια της. Αυτή όμως μια μέρα έφυγε 

από το σπίτι για να συζήσει με έναν άλλον, που αγαπούσε αλλά όσο ήταν 

παντρεμένη αυτός έλειπε καθώς υπηρετούσε την πατρίδα. Ο πεθερός και ο 

νόμιμος σύζυγος απευθύνθηκαν στον εισαγγελέα για να διαλευκάνει την 

υπόθεση και αυτός τους κάλεσε όλους στο γραφείο για να τους ανακοινώσει τι 
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ορίζει ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο απόσπασμα, παρατηρούμε την 

ηθική, τις αντιλήψεις της εποχής περί γάμου και της σχέσης ανδρών-γυναικών.  

 

 

28. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Μακεδονικές Ιστορίες (Η δασκαλίτσα): Θέμα του 

διηγήματος είναι η διαγωγή και συμπεριφορά ενός ανθυπασπιστή, του 

Παπαπαναγιωτόπολου, απέναντι σε μια μικρή δασκάλα του χωριού Νεγότσανη, 

εν έτι 1914, η οποία θα ελεγχόταν από τις «ανακρίσεις» ενός ταγματάρχη και 

ενός υπίατρου που είχαν λάβει εντολές από την Μεραρχία να επισκεφθούν το 

σπίτι αυτής της δασκαλίτσας. Έτσι και συνέβη μια μέρα, οι δύο στρατιωτικοί 

επισκέφθηκαν το σχολείο όπου διέμενε η δασκάλα μαζί με τη μητέρα για να 

την ρωτήσουν σχετικά με την συμπεριφορά και την αισθηματική ιστορία 

μεταξύ αυτής και του ανθυπασπιστή. Η δασκάλα απαντούσε με αναφιλητά και 

λυγμούς από ντροπή στις ερωτήσεις, δείχνοντας μάλιστα και τα γράμματα που 

της είχαν σταλεί από τον ανθυπασπιστή, όπου εκεί εξομολογούταν τον έρωτά 

του. Ωστόσο, οι σχέσεις του διακόπηκαν λόγω της μεγάλης προίκας, που 

ζητούσε και προφασιζόταν ότι οριζόταν από τον νόμο, ο ανθυπασπιστής. Με 

τη διαβεβαίωση των στρατιωτικών, που καθησύχασαν την δασκάλα, 

ενημέρωσαν ότι το θέμα θα λήξει θετικά με τον επικείμενο γάμο των δύο. 

 

29. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Μακεδονικές Ιστορίες (Δεν ξέρω): Διήγημα με θέμα 

τις αντιπαλότητες συγχωριανών μέσα σε ένα χωριό για πολιτικά, οικονομικά 

και κοινωνικά θέματα της περιοχής που όμως στον κοινό εχθρό ενώθηκαν και 

δεν πρόδωσαν ο ένας τον άλλον. Η μία «παράταξη» είχε ως πρώτους τον 

πρόεδρο του χωριού, τον εισπράκτορα και ταμία της εκκλησίας και του 

σχολείου και οι άλλοι με μπροστάρη τον Τρύφωνα περιείχε στην ομάδα την 

φτωχή οικονομικά τάξη των χωρικών. Όταν συγκεντρώθηκαν, μετά από 

απειλές και τσακωμούς στην αυλή της εκκλησίας, στο δάσος για να κόψουν 

ξύλα να προμηθεύσουν το σχολείο για τον βαρύ χειμώνα, δέχτηκαν επίθεση και 

ληστεία από Τούρκους, που ήθελαν να παραλάβουν τρεις από τους μαζεμένους 

συγχωριανούς. Ενώ οι ληστές επέμεναν και απειλούσαν με μαχαιρώματα, 

αυτούς να παραδοθούν, οι κάτοικοι τήρησαν όλοι σιγή ιχθύος αναφέροντας 

«δεν ξέρω». Ακόμα και με υπό την απειλή του θανάτου και παρά τις τεράστιες 

διαφορές τους, ήταν ένα σώμα. Και αφού δεν βρήκαν οι ληστές τους τρεις, 
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σκότωσαν όλους έναν-έναν και άφησαν έναν ηλικιωμένο για να ενημερώσει 

τους υπόλοιπους για το συμβάν. 

 

30. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Μακεδονικές Ιστορίες (Η μεγάλη αμαρτία): Το 

διήγημα έχεις ως κεντρικό νοηματικό άξονα την μεγάλη αμαρτία ενός αντάρτη, 

του Τούση, και γύρω από αυτές αποκαλύπτονται στοιχεία από τη ζωή και την 

αντάρτικη δράση εκείνη την περίοδο, έναντι των Τούρκων αλλά και των 

Βουλγάρων. Στην καλύβα, σαν οχυρό που ζούσε, μέσα στην λίμνη είχε πάει 

ένας παπάς για να τον εξομολογήσει και να μεταλάβει. Αυτός ενώ αρνιόταν 

συστηματικά, με την κουβέντα άρχισε να λέει στον παπά τις αμαρτίες που είχε 

κάνει, όπως οι φόνοι, οι ληστείες, οι εκβιασμοί, οι απαγωγές, όλα στα πλαίσια 

όμως της αντάρτικης ζωής, αλλά και την μεγαλύτερη κατ’ αυτόν, όταν είχε πει 

γάλα την Μ. Παρασκευή. Ο ιερέας κατάφερε να τον πείσει ότι δεν ήταν τόσο 

βαριά η αμαρτία του, λόγω της μάχης που έδινε για την πατρίδα και του έδωσε 

να μεταλάβει. Μετά από αυτό, και ακόμα υπό το βάρος της αμαρτίας, ο Τούσης 

αποφάσισε να εγκαταλείψει τον αγώνα, και ενώ όλοι στην αρχή ξαφνιάστηκαν, 

σεβάστηκαν την απόφασή του και ένας προσφέρθηκε να τον μετακίνησε με 

βάρκα στην άλλη όχθη της λίμνης. Εκεί όλα κυλούσαν ήσυχα, πέφτουν σε 

ενέδρα Βουλγάρων, και άρχισε η ανταλλαγή πυροβολισμών, όπου εκεί ο 

Τούσης στην προσπάθεια να σώσει τους συντρόφους του, βούλιαξε στον βάλτο 

και σε συνδυασμό με τον «βούρκο» της αμαρτίας που κουβαλούσε χάθηκε μέσα 

στη λίμνη. 

 

31. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Μακεδονικές Ιστορίες(Νάκης Κολίντσας): Το 

διήγημα έχεις ως θέμα την ιστορία του Νάκη Κολίντσα, ενός μικρομπακάλη 

από το Μεγάροβο, την περίοδο 1906, που ανακρίθηκε στο πέρασμά του από 

ένα σημείο από Τούρκους αξιωματικούς, που τον υποπτεύτηκαν για αντάρτη ή 

κάποιο τσιράκι τους. Όταν εμφανίστηκαν ξαφνικά οι λησταντάρτες άρχισαν να 

σκοτώνονται από τους Τούρκους, και βλέποντας το πένθος των Ελλήνων, ο 

Νάκης, ήθελε να προειδοποιήσει τους υπόλοιπους, πέφτοντας όμως ο ίδιος σε 

δεινή θέση, ως τον θάνατο. Οι εφημερίδες την επομένη έγραψαν για αυτόν και 

την ενέργεια που έκανε στη μάχη αυτή. Αργότερα στη γειτονιά του Νάκη, 

γινόταν γάμος και είχαν καλεστεί Τούρκοι αξιωματικοί, οι οποίοι αν και 

δίστασαν στην αρχή, καθώς ένα Ρουμάνος του είπε ότι πρόκειται για ενέδρα, 
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καθησυχάστηκαν και χόρεψαν με την νύφη και τον γαμπρό, όταν ξαφνικά το 

μάτι του Μπέη πέφτει σε κάτι ύποπτο και αρχίζει να θυμώνει και κατέστρεψε 

τον γάμο, καθώς συνέλαβε τους πάντες για να τους οδηγήσει στον στρατώνα. 

Προσπαθούσε ο μουχτάρης (πρόεδρος) να πείσει τον Μπέη ότι δεν υπήρχαν 

αντάρτες μεταμφιεσμένοι σε καλεσμένους, όπως είχε στο μυαλό του από τις 

πληροφορίες. Αφού συμφώνησε να συνεχιστεί ο γάμος, με ένα πιστοποιητικό 

έγγραφο, διέταξε την επόμενη μέρα να μεταφερθεί ο μονόφθαλμος, που ήταν 

ύποπτος στο γραφείο του. Ωστόσο όταν πήγε διέκρινε ότι άλλος άνθρωπος από 

εκείνον που είδε χθες, ήταν ο πατέρας του Νάκη. Τόσο πολύ νευρίασε ο Μπέης 

που κάποιες μέρες αργότερα, ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο δάσος, μετά 

την υπόσχεση ότι θα τον εκτελέσει.  

 

32. (Κώστας Δαγκίτσης) Το μετάλλιο: Κοινό με το περιοδικό «Αριστοτέλη». 

 

33. (Κώστας Δαγκίτσης) Η κλώσσα: Κοινό με το περιοδικό «Αριστοτέλης». 

 

34. (Κώστας Δαγκίτσης) Πάμε για ψωμί: Κοινό με το περιοδικό «Αριστοτέλης». 

 

35. (Κώστας Δαγκίτσης) Τα κοκόζια: Κοινό με το περιοδικό «Αριστοτέλης».  

 

36. (Κώστας Δαγκίτσης) Ο δάσκαλος: Κοινό με το περιοδικό «Αριστοτέλης». 

 

37. (Κώστας Δαγκίτσης) Το κορίτσι μας: Κοινό με το περιοδικό «Αριστοτέλης».  

 

38. (Πάνος Παπασταμάτης) (Αγναντέματα, Διηγήματα) – Η σιγή χρυσός: 

Κοινό με το περιοδικό «Αριστοτέλης». 

 

39. (Πάνος Παπασταμάτης) Ο σπουδαγμένος: Κοινό με το περιοδικό 

Αριστοτέλης». 

 

40. (Πάνος Παπασταμάτης) (Περιηγήσεις και στοχασμοί, Διηγήματα) – Μια 

καινούρια ζωή: Το διήγημα έχει ως θέμα την ξενιτιά των ανθρώπων της 

Φλώρινας με προορισμό τους την Μελβούρνη , κάτι που δείχνει το μεγάλο 

μεταναστευτικό κύμα στην Αυστραλία από Έλληνες. Συγκεκριμένα, αναλύεται 



[232] 

 

η ιστορία του Δημήτρη και της Θωμαής από το Μεσονήσι και περιγράφονται 

οι σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων σε συγκινητικές στιγμές 

αποχωρισμού και αποχαιρετισμού αγαπημένων προσώπων, οι οποίοι επέλεξαν 

μια καινούρια ζωή με οικονομική άνεση μακριά από κακουχίες.  

 

41. (Θεόδωρος Βόσδου) Οι θεοί αγαπούν: Το διήγημα έχει θρησκευτικό, 

κοινωνικό και εξομολογητικό περιεχόμενου, αναφορικά με ιστορίες αγάπης, με 

πρωταγωνιστές έναν Εβραίο, τον Αλμπέρτο και μια Χριστιανή την Χριστίνα. Η 

ερωτική εξομολόγηση του προς αυτή, όταν βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, 

προερχόμενοι και οι δύο από τη γενέτειρά τους, τη Φλώρινα, ήταν ενάντια στις 

θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Για αυτό, άλλωστε προηγήθηκε αυτού η 

εξομολόγηση και η προσευχή του στη Συναγωγή, για να συγχωρεθεί, για κάτι 

όπως η εκδήλωση αγάπης, που όπως τόνισε και ο ίδιος δεν ήταν κακό, αλλά δεν 

συμβάδιζε με τον εβραϊκό νόμο.  

 

42. (Νετζατή Τζουμαλί) Πικρός καπνός (Κεφάλαιο 1ο): Στο μυθιστόρημα αυτό, 

που αποτελεί μέρος τριλογίας και γράφτηκε αρχικά στην τουρκική γλώσσα, ο 

κεντρικός νοηματικός άξονας αφορά την οικονομική, κοινωνική κατάσταση 

της εποχής στην Τουρκία, με πλήθος πολιτισμικών αξιών, κουλτούρας 

αναφορικά με την εργασία, τον γάμο κλπ. Πρωταγωνιστής είναι ο Φερίτ 

Ταστσί, μεροκαματιάρης άνθρωπος, που εξιστορεί πολλά γεγονότα τη ζωής 

από την τωρινή του κατάσταση, την επιστροφή του στο χωριό και την 

κωμόπολη μετά τη λήξη της στρατιωτικής του θητείας και την γνωριμία-έρωτά 

του με την γυναίκα, Μπινάζ. Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο κεφάλαιο ο συγγραφέας 

παρουσιάζει τον Φερίτ απελπισμένο και απεγνωσμένο με την ανεργία του στα 

χωράφια εκείνη την εποχή, καθώς επέκειτο η πώληση του καπνού με δέσμευση 

από την κυβέρνηση, πράγμα που αποτελούσε τροχοπέδη για τους 

εμπλεκόμενους με αυτή τη δουλειά, καθώς αν δεν προχωρούσε θετικά η 

διαδικασία, η εργασία στα καπνά και τις υπόλοιπες καλλιέργειες θα έμενε 

στάσιμη. Η κατάσταση του ήρωα περιγράφεται με λυρικό και πλούσια 

διανθισμένος με εικόνες και συναισθήματα, από το καφενείο που βρισκόταν, 

τον ταβερνιάρη δίπλα του, το κομμωτήριο απέναντί του και γενικότερα την 

πλατεία και τους δρόμους της κωμόπολης. Οι σκέψεις και οι αντιδράσεις σε 



[233] 

 

αυτή την είδηση δίνεται παραστατικά από τον συγγραφέα όπως και η 

ατμόσφαιρα με το κλίμα που επικρατούσε. Προηγήθηκε αυτού, με αναχρονία, 

η γνωριμία και η σύναψη στενών σχέσεων και γάμου του ήρωα με την 

αγαπημένη, που πέρασε πολλές δυσκολίες λόγων της οικογένειας της γυναίκας 

του. Η δυσκολία εύρεσης εργασίας και η δύσκολη εν τέλει θετική μέχρι να έρθει 

κατάληξη στην δημιουργία οικογένειας από τον Φερίτ ήταν συγκοινωνούντα 

δοχεία και ο συγγραφέας πολύ εύστοχα δίνει τις λεπτομέρειες από την ζωή και 

τη συμπεριφορά του ήρωα σε αυτές τις καταστάσεις.  

 

43. (Νετζατή Τζουμαλί) Κεφάλαιο 3ο (Πικρός καπνός): Στο 3ο κεφάλαιο του 

μυθιστορήματος, ως θέμα μπορούμε να αναγνωρίσουμε την μοναξιά και την 

αγανάκτηση της Μπινάζ όταν ο πατέρας την έκλεισε μέσα στο σπίτι μέχρι και 

επίσημα με θρησκευτικό γάμο παντρευτεί με τον άντρα της, κάτι που 

αποδεικνύεται από την περιγραφή του σπιτιού εσωτερικά και εξωτερικά, με 

πολλά δωμάτια διαρθρωμένο και χωρίς πολλά παράθυρα και πόρτες, και 

φυσικά από την αγωνία της μέχρι να δει τον άντρα της αναγνωρίζοντάς τον από 

τα βήματα να περνάει έξω από το σπίτι της. Επιπλέον, δίνεται με κάθε 

λεπτομέρεια η καταπίεση των γονέων της προς την Μπινάζ για το θέμα του 

συζύγου της, που αυτή περίμενε καρτερικά να τον συναντήσει να 

συνομιλήσουν με γλυκό τρόπο. 

 

44. (Αχιλλέας Παπαϊώαννου) Τα μεργμήγκια: Κοινό στο ίδιο περιοδικό. 

 

45. (Χρήστος Κάπος) Αρραβώνας στο χωριό: Το διήγημα έχει σαφές θέμα 

πολιτισμικά έθιμα των χωριών το έτος 1910 και ειδικότερα αυτό το γάμου και 

του αρραβώνα των παιδιών από μικρή ηλικία. Η ιστορία αφορά τον Μπάρμπα-

Γιάννη και την γυναίκα του, που συζητούσαν τις ανησυχίες τους για το πότε θα 

παντρέψουν τον 16χρονο γιο της και με ποια νύφη, καθώς εκείνη την εποχή 

αυτοί αποφάσιζαν. Αφού κατέληξαν σε μία αποκλείοντας όλες τις άλλες 

συγχωριανές τους, τη μοναδική αξιόλογη κοπέλα για τις ανάγκες τους, πέντε 

χρόνια μεγαλύτερη του παιδιού τους, πάντρεψαν το γιο τους, που δίχως να 

καταλάβει και να φέρει αντίρρηση, αποδέχτηκε την κατάσταση, για να μην 

ντροπιάσει την οικογένειά του. 
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46. (Χρήστος Κάπος) Η ξενητιά του αγρότη: Το θέμα του διηγήματος είναι το 

πώς οι κακές αποφάσεις των γονέων καταστρέφουν τη ζωή των παιδιών τους, 

καθώς αυτά δεν μπορούσαν να φέρουν αντίρρηση. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, ένας πατέρας που τα είχε όλα στη ζωή του, με την απληστία του, 

θέλησε να επεκτείνει την περιουσία του αγοράζοντας από έναν αντίζηλο 

συγχωριανό του ένα αμπέλι, που όμως δεν είχε όλα τα χρήματα να το κάνει. 

Δανείστηκε από έναν Εβραίο τοκογλύφο και για να τον ξεπλήρωσε ανάγκασε 

και υποχρέωσε τον νιόπαντρο γιο του να ξενιτευτεί στην Αμερική για δουλεία 

και να του στέλνει κάποια χρήματα για το δάνειο του. Μετά από κόπο, ο γιος 

του έφυγε, ωστόσο έζησε πολλά χρόνια εκεί, γύρω στα 40. Πίσω στο χωριό η 

γυναίκα του, αν και έκλαψε πικρά, αργότερα γέννησε το παιδί τους, το 

μεγάλωσε χωρίς την πατρική φροντίδα και όταν επέστρεψε ο πατέρας στον 

τόπο, τον αναγνώρισε δύσκολα και αυτός είχε γίνει υπερόπτης από τη ζωή του 

στη ξένη χώρα. Το χρέος ο πατέρας δεν το ξεπλήρωσε, διότι πέθανε, ο γιος του 

δεν ήταν δαχτυλοδεικτούμενος για καλό λόγο, ως ο πρώτος του χωριού, όπως 

ονειρευόταν ο πατέρας και ο γάμος κατέληξε από όνειρο και χαρά σε εφιάλτη.  

 

47. (Γεώργιος Μεγαλομάστορας) Σονάτα σε Φα ματζόρε -του ονείρου-

(Κεφάλαιο 9ο): Στο διήγημα θέμα διακρίνεται η συνάντηση του ήρωα της 

ιστορίας με τον Δημήτρη στην πρωτομαγιά του 1934 που ήταν πολύ σπουδαία. 

Στην αρχή περιγράφει τις συνθήκες που τελούνταν η γιορτή της πρώτης μέρας 

του Μάη και το μέρος όπου συγκεντρωνόταν ο κόσμος, με γλαφυρότητα και 

λυρισμό ως ωδή στα πλούσια ελέη της φύσης, που χαρακτηρίστηκε ως καμβάς 

ζωγραφικής. Με την επιστροφή του ήρωα για το σπίτι, μετά το γλέντι της 

Πρωτομαγιάς έγινε η γνωριμία με τον Δημήτρη, έναν άγνωστο τότε, βιολιστή, 

που έπαιζε καταληκτικά το όργανο και γέμισε με ευχάριστες μελωδίες όλη την 

γειτονιά. Συνεπαρμένος και μαγεμένες από αυτή τη θεσπέσια αρμονία, πήγε και 

κάθισε κοντά στον βιολιστή για να την απολαύσει εντονότερα. 

 

48. (Γεώργιος Μεγαλομάστροας) Κεφάλαιο 10ο (Σονάτα σε Φα ματζόρε): Στη 

συνέχεις της ιστορίας στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η κουβέντα που 

έπιασαν οι δύο πλέον φίλοι, ο ήρωας με τον βιολιστή. Και ενώ ήταν ακόμα 

αποσβολωμένος από την δεξιοτεχνία του καλλιτέχνη, μίλησαν για τα μουσικά 
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ακούσματα του ήρωα, τα μουσικά όργανα που έχει παίξει και γενικότερα τη 

σχέση με το είδος, που τόσο ενδιαφέρον είχε επιδείξει.  

 

49. (Σπύρος Αλεξίδης) Ο Μίχος: Κεντρικό θέμα και πρόσωπο του διηγήματος 

αυτού είναι ο Μίχος και η παρέα του από το σχολείο, που συνεχώς είχαν το 

μυαλό τους στο διάλειμμα και την διασκέδαση παρά στο διάβασμα. 

Προσπαθούσαν όλοι να βοηθήσουν τον φίλο τους, να εκδηλώσει τα αισθήματά 

του σε ένα κορίτσι και μετά τον παρηγόρησαν όταν έλαβε απάντηση, 

πηγαίνοντας μαζί του να πιούν ποτά και να ξεχάσουν. Φαίνεται η ανεμελιά και 

ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας της νεολαίας εκείνη την περίοδο. 

 

50. (Μίμης Αναχτάρης) Σκουπιδιάρης ή κλητήρας: Το θέμα του διηγήματος 

είναι η οικογένεια του Δημήτρη, τα επαγγέλματα των γονέων του και το παππού 

του με περιγράφονται με λεπτομέρεια καθώς και οι επιλογές επαγγελματικού 

προσανατολισμού που έχει, να γίνει δηλαδή σκουπιδιάρης ή κλητήρας σε 

δημαρχείο. Τελικά συμφώνησε και η μάνα του, συζητώντας με τον δήμαρχο και 

έγινε σκουπιδιάρης.  

 

51. (Γιώτα Σεχίδου) Η Καλάμιτυ που μισούσε τ’ άλογα (Ενότητες 1η – 

Μυθολογίες): Στην ενότητα 1 του μυθιστορήματος, παρατηρούμε ως θέμα τη 

παρέα δύο κοριτσιών, φίλων μεταξύ τους, την Καλάμιτυ και την Κρίστα και 

την συνομιλία που έχουν για τη ζωή τους στον ερωτικό τομέα και μέσα από τη 

συζήτηση εξάγουν συμπέρασμα για το μέλλον και δίνει μερικές συμβουλές με 

άκομψο τρόπο η μία στην άλλη.  

 

52. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 2η – Οι μάγκες: Στην επόμενη ενότητα η 

συγγραφέας ασχολείται με συλλόγους ή ομάδες ατόμων, όπως π.χ. Το τμήμα 

ερευνών αγκομαχητών και εξηγεί τη δράση τους στα υπόλοιπα μέλη ή ακόμα 

και στον έξω κόσμο όσον αφορά νέες γνωριμίες μεταξύ ανθρώπων, επαφή 

κ.λπ., χαρακτηρίζοντας τους μάγκες. 

 

53. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 3η – Η φλόγα δε σβήνει ποτέ: Θεματικός άξονας 

της ενότητας αυτής είναι η δράση των μελών της παρέας και η περιγραφή του 

τμήματος ερευνών όπου πιθανώς βρίσκονταν η Καλάμιτυ και η φίλης της. 
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54. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 4 – Ανταρσίες ζευγαριών: Στην ενότητα αυτή, το 

θέμα είναι η περιγραφή του Φρίντυ και η πλούσια σε αξιόποινες πράξεις δράση 

του, όπως το ανατίναγμα πτηνών μέσα από μπουκάλια, η προπαγάνδα, όπως 

κατηγορήθηκε κ.ά. Ήταν θλιβερός και φοβερά εκνευριστικός για τους άλλους 

στην παρέα του κάτι, που ήταν άκομψο σε παρέα με κορίτσια και ζευγάρια.  

 

55. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 30η (Αλλαγή): Στην ενότητα το θέμα του 

αποσπάσματος αποτελεί ο θάνατος της Καλάμιτυ και αλλαγή που 

συντελέστηκε στην παρέα μετά την είδηση αυτή και ειδικότερα στην φίλης της 

Κρίστα, που την επηρέασε σε μεγάλο βαθμό. Προσπαθώντας να γράψουν όλοι 

τον επικήδειο της λόγο πέφτουν σε ατοπήματα και η κατάσταση χάνεται από 

τον έλεγχο, μέχρι να ηρεμήσουν έχοντας στη θύμισή τους τα γεγονότα.  

 

56. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 55η (Παραδρομές): Στην ενότητα, θεματικός 

νοηματικός άξονας αποτελεί η επαναστατική οργάνωση ΤΕΑ και η δράση της 

με όλους τους στόχους, και όπως παραδέχονται τα μέλη της έχει αρχίσει και 

φθίνει, όντας ένα πρόσφορο έδαφος σε ιδεολογικό επίπεδο για να συγκροτούν 

οργανώσεις μέσω αυτού οι πολιτικές δυνάμεις. Επίσης γίνεται αναφορά στη 

Λούλου, η οποία πιστή στις λογικές θεωρήσεις λέγοντας για την αγνότητα του 

αγωνιστή, τα πανό ενοχής και την καταδίκη της ριζικής φαντασίας. 

 

57. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 57η (Τα χαράκια): Στη συγκεκριμένη ενότητα 

περιγράφεται η ζωή της παρέας στο σχολείο, τις συνήθειες του, τα κουλούρια 

και λιχουδιές που αγόραζαν από πλανόδιους αλλά και τους τρόπους επίλυσης 

των διαφορών ή όταν διαφωνήσουν με άλλους συμμαθητές, καταφεύγοντας σε 

βίαια και κατακριτέα μέσα.  

 

58. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 61η (Καμπύλες με συνετές αναπνοές): Στην 

ενότητα αυτή, το θέμα της είναι η πολυποίκιλη ερωτική ζωή του Φρίντυ και οι 

κατακτήσεις του δοσμένα με άκομψο και χυδαίο τρόπο και πλούσια σε 

λεπτομέρειες.  

 



[237] 

 

59. (Σωτήρης Ζήκος) Το κορίτσι και ο κόμπος: Ένα διήγημα με κεντρικό θέμα 

του ένα κορίτσι που είχε μανία να παίζει όλη την ώρα με έναν κόμπο ενός 

άσπρου μαντηλιού. Όσο δεν τον ξεμπέρδευε τόσο περισσότερο παθιαζόταν και 

ήθελε να τον λύσει. Γενικά ψυχοσωματικά ήταν απαθής, δεν ένιωθε 

συγκινήσεις ούτε φόβο ή τρόμο ακόμα και έπειτα από ακραίες καταστάσεις 

σεξισμού, σεξουαλικής παρενόχλησης ή και βιασμού σε πρώιμο στάδιο από 

άλλα άτομα, που προσπαθούσαν να κατανοήσουν την παραξενιά του 

χαρακτήρα της. Δεν δεχόταν φιλοφρονήσεις και ενώ ήταν κοινωνική, δεν 

δενόταν ποτέ συναισθηματικά με κάποιον, παρά μόνο είχε τον καημό του 

κόμπου της.  

 

60. (Πέτρος Βότσης) Το τηλέφωνο: Διήγημα με κύριο θεματικό περιεχόμενο το 

τηλέφωνο του παπα-Φίλιππα, ενός μοναχικού ιερέα από τον Σκοπό της 

Φλώρινας, που μετά την ανακάλυψη και την «διείσδυση» της νέας τεχνολογίας 

στα σπίτια (τηλεοράσεις, τηλέφωνα, κλπ.), έκρινε πως σταμάτησαν οι συχνές 

διαπροσωπικές επαφές των ανθρώπων, όπως είχε συνηθίσει αυτός τόσα χρόνια. 

Το τηλέφωνο που αναγκάστηκε να τοποθετήσει στο σπίτι του ύστερα από 

παρότρυνση του προέδρου του χωριού, για να ενημερώνεται για τα θέματα τα 

εκκλησίας και του λειτουργήματός του, άρχισε να τον ενοχλεί αφάνταστα 

ύστερα από τις πολλές κλήσεις που δεχόταν ακόμα και για μικρά ζητήματα. 

Έτσι μια μέρα, τον είχε κάλεσε ο ψάλτης της εκκλησίας, και νομίζοντας πως 

συνομιλούσε με τον Θεό, ύστερα από μια σειρά λογικών σκέψεων που έκανε, 

κατέληξε πως το τηλέφωνο του ήταν χρήσιμο και το κράτησε για τον σκοπό 

που το είχε μέσα στο σπίτι του, για την επικοινωνία εξ αποστάσεως με τους 

συγχωριανούς του.  

 

61. (Ανδρέας Ταζογλίδης) Το χρονικό μιας καταστροφής: Στη μία και μοναδική 

νουβέλα του περιοδικού, ο συγγραφέας έχει να παρουσιάσει στην αρχή τους 

ήρωες-πρωταγωνιστές του χωριού με τις δουλειές που έκανε ο καθένας στο 

σπιτικό κάποιο καυτό καλοκαίρι στη Φλώρινα. Η δράση δίνεται σταδιακά, 

πρώτα με την περιγραφή των καιρικών συνθηκών, και των επιρροών του στη 

ζωή των ανθρώπων, δεύτερον στην ησυχία που επικρατούσε στο χωριό εκείνες 

τις ημέρες και στη συνέχεια αναλύονται οι αγροτικές ή δουλειές του σπιτιού 
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που ασχολούνταν κάθε νοικοκυριό με αρκετή λεπτομέρεια. Ώσπου φτάνει στο 

σπίτι της Φανής, στο οποίο μέσα από κάθε σκηνή προμηνύεται ότι έχει συμβεί 

κάτι δυσάρεστο. Μέσα από μια ανατριχιαστικά πιστή περιγραφή του χώρου 

πιθαμή προς πιθαμή, έξω από το σπίτι και καθώς προχωρούσε στα στενά του 

χωριού, παρατήρησε με έκπληξη τη μεγάλη ερήμωση του χωριού, μην 

μπορώντας να συνειδητοποίησε το πώς οικογένειες με πολλά μέλη έφυγαν και 

τα σπίτια έγιναν χαλάσματα με το πέρασμα του χρόνου.  

 

62. (Μίμης Σουλιώτης) Φλώρινα, Πλάγιο φως: Στο διήγημα κυρίαρχα στοιχεία 

αποτελούν η περιγραφή της πόλης της Φλώρινας, με τις φυσικές ομορφιές της, 

την πολύγλωσση κοινωνία που υπήρξε με τη χρήση και πολλών τοπικών 

διαλέκτων και οι λόγοι που αξίζει κανείς να την επισκεφθεί. Τονίζεται η αξία 

του τόπου και πως για να τον εξερευνήσει κανείς πρέπει να τον περπατήσει, για 

να ακούσει τα λόγια των ανθρώπων, με τη μουσικότητα και το ηχόχρωμα. 

Μέσα από ένα περιηγητικό ταξίδι στα αξιοθέατα και σημαντικές τοποθεσίες 

προς επίσκεψη αλλά και τις μικρές ιστορίες των ντόπιων μαζί με αναμνήσεις 

σπουδαίων καλλιτεχνών της Φλώρινας, ο συγγραφέας δελέαζε τον αναγνώστη 

να βρεθεί στην πόλη για να εξερευνήσει την ομορφιά.  

 

63. (Πέτρος Βότσης) Ο φωτογράφος: Το διήγημα έχεις ως θέμα ένα λαογραφικό 

ίσως στοιχείο της Φλώρινας αναφορικά με τα επαγγέλματα, έναν γυρολόγο 

φωτογράφο δηλαδή, που γυρνούσε από χωριό σε χωριό και έφτιαχνε παλιές 

φωτογραφίες ανδρόγυνων σαν όταν ήταν από τον γάμο τους, με τεχνικές 

επεξεργασίας εικόνων τότε το 1995. Ο φωτογράφος αυτός, στην τελευταία 

στάση της περιοδείας του, στη Σέτινα, απέκτησε πλούσια πελατεία από τις 

κυρίες που τον πλησίασαν, καθώς όλες ενθουσιάστηκαν στην ιδέα να φτιαχτούν 

φωτογραφίες του γάμου τους, που δεν είχαν τις παλαιότερες εποχές, απλά και 

μόνο με την συνένωση δύο άλλων άσχετων φωτογραφιών μία τους ανδρός και 

μία της γυναίκας. Ωστόσο, λόγων κάποιων ιδιαίτερων περιστάσεων, ορισμένες 

κυρίες δεν είχαν είτε φωτογραφίες του άντρα τους είτε είχαν αλλάξει συζύγους, 

με αποτέλεσμα όταν έγιναν αντιληπτές από τους συζύγους, να ξεσπούσαν 

αντιπαραθέσεις και παρεξηγήσεις μεταξύ τους, φτάνοντας στο ακόμα και στο 

σημείο να χωρίσουν ή να μαλώσουν πολύ έντονα. 
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64. (Ελευθερία Μπαγκουρανίδου-Βασιλειάδου) Το κίτρινο: Κοινό με το 

περιοδικό «Αριστοτέλης». 

 

65. (Ντόνικα Ομάρη) Η σγουροπλέξουδη: Το παραμύθι (μεταφρασμένο από τα 

αλβανικά) έχει θέμα τη ζωή τεσσάρων αδερφών που ζούσαν αρμονικά στο 

χωριό τους για αρκετά χρόνια. Μια μέρα άρχισε να παντρεύονται με τη σειρά 

και έμεινε χωρίς γυναίκα ο μικρότερος. Αυτός δεν παντρευόταν από ντροπή, 

καθώς ήταν ερωτευμένος με μια νεράιδα που έβλεπε κάθε μέρα να λούζεται και 

να χτενίζεται στη λίμνη όταν πήγαινε αυτός εκεί με τα πρόβατα. Ωστόσο αυτή 

την σγουροπλέξουδη νεράιδα δεν μπορούσε να την πλησιάσει κανείς 

άνθρωπος, καθώς μετά την μικρή εμφάνιση της έξω από τη λίμνη, χανόταν 

μέσα και δεν μπορούσε κανείς να τη δει.  

 

66. (Ντόνικα Ομάρη) Η Φανίτσα: Το θέμα του διηγήματος είναι η φανίτσα, ένα 

φίδι που πήρε για γυναίκα του ο ένας εκ των τριών γιων του βασιλικά, ο οποίος 

είχε καημό να παντρέψει όλα τα του παιδιά πριν πεθάνει. Έτσι και έγινε. Ενώ 

την Φανίτσα, όλη την αντιπαθούσαν στην αρχή, αργότερα άρχισαν οι γυναίκες 

των υπόλοιπων γιων του βασιλιά να την μιμούνται στη μαγειρική, ωστόσο δεν 

τα κατάφερναν και είχαν νευριάσει γιατί δεν μπορούσαν να της μοιάσουν. Αυτή 

όμως είχε κάποια μυστικά που την έκαναν ξεχωριστή και διαφορετική από τις 

υπόλοιπες. 

 

67. (Λιλή Πανίδου-Γαζίνου) Η εγγονή του βασιλιά Φίλιππου: Το παραμύθι έχεις 

ως κεντρικό νόημα τη σχέση του βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο με την 

εγγονή του Ολίνα, η οποία έμεινε νωρίς ορφανή από την μητέρας της. Ο 

βασιλιάς είχε συνεχώς την έγνοια της, την νοιαζόταν απεριόριστα και της έκανε 

όλα τα χατίρια, γεμίζοντάς την δώρα και παιχνίδια. Μια μέρα η μικρή εγγονή 

ζήτησε από τον παππού κάτι τολμηρό ως δώρο: να την παίρνει μαζί της στις 

εκστρατείες και τα ταξίδια που κάνει για να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς και 

ανθρώπους. Αν και στην αρχή ο βασιλιάς ήταν σκεπτικός λόγω της 

επικινδυνότητας ενός τέτοιου εγχειρήματος, την πήρε μαζί του στις Πρέσπες, 

όπου εκεί χαλάρωνε και συναντούσε ηγεμόνες άλλων περιοχών. Εκεί η 

παραμονή για την μικρή Ολίνα έτυχε τεράστιας υποδοχής και όλοι οι άνθρωποι 
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της συμπεριφέρθηκαν, κάτι που έμεινε αξέχαστο και έγινε πιο σοφή 

επιστρέφοντας στο βασίλειο.  

 

68. (Πέτρος Βότσης) Το γουμάρι του Ντέντο-βάνε: Κεντρικό θέμα του 

διηγήματος είναι το γουμάρι (γαϊδούρι) ενός γέρου που ασχολούταν με την 

ξυλεία, του Ντέντο(παππού)-Βάνε. Μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, το 

γαϊδούρι του ντέντο-Βάνε είχε κουραστεί και φαινόταν ότι ήταν έτοιμο να 

πεθάνει. Αποφάσισε λοιπόν, να το πουλήσει σε γύφτους, οι οποίοι αγόραζαν 

τέτοια ηλικιωμένα και ξεπεσμένα γαϊδούρια, έχοντας όμως πονηρές προθέσεις 

και σκοπούς για να εξοικονομήσουν χρήματα, όπως φάνηκε στη συνέχεια. Ο 

ντενο-βάνες, αφού ήταν απαραίτητο στη δουλειά του το γαϊδούρι, πήγε στο 

ζωοπάζαρο της Φλώρινας να αγοράσει ένα πιο νέο. Εκεί συνάντησε τους 

τζαμπάζηδες, που πούλησε το παλιό του, και εκείνοι του πρόσφεραν ένα 

γαϊδούρι, νέο έξυπνο και με όρεξη, που όμως έμοιαζε καταπληκτικά στο παλιό 

δικό του. αφού συμφώνησαν για την αγορά, στην πορεία προς το σπίτι του, ο 

Ντεντο-βάνες κατάλαβε πώς οι γύφτοι πούλησαν το παλιό του γουμάρι, που 

του είπαν ότι είχε ψοφήσει, για καινούριο, εκνευρίζοντας τον γέρο, 

μετανιώνοντας που εμπιστεύτηκε τους απατεώνες γύφτους.  

 

69. (Ιωάννα Κέκκου) Το θερμοκήπιο: Στο διήγημα αυτό, η συγγραφέας 

παρομοιάζει την αγάπη και τον έρωτα ενός άντρα προς μια γυναίκα με τη βροχή 

και το θερμοκήπιο που μέσα του έχει κρυμμένα τα λουλούδια και τα 

προστατεύει. Οι αναμνήσεις από ένα βράδυ και την ηλεκτρισμένη ερωτική 

ατμόσφαιρα, έφερναν στο μυαλό της γυναίκας ο άνεμος και το σκούπισμα των 

φύλλων από τα δέντρα, καθώς και η οι συνθήκες που επικρατούν μετά από 

βροχόπτωση.  

 

70. (Ανδρέας Ανδρέου) Ένα παραμύθι από την Άνω Υδρούσα της Φλώρινας 

(το παραμύθι και της πεθεράς): Κεντρικό θέμα του παραμυθιού, που 

προέρχεται από προφορικές αφηγήσεις παππούδων, είναι η κακή διαμονή μιας 

νύφης με στο σπίτι των πεθερικών, καθώς δεν της έδιναν φαγητό και έμενε 

νηστική. Μια μέρα ο αδερφός της ήρθε να μείνει μαζί της, σκαρφίζοντας ένα 

ψέμα. Παρατήρησε την ίδια κατάσταση με το φαγητό που δεν έτρωγε η αδερφή 



[241] 

 

της και μέσα από μια κουβέντα με τα πεθερικά της ένα ξημέρωμα, τους έκαναν 

να αλλάξουν γνώμη, ώστε η συμβίωση τους να γίνει πιο αρμονική. 

 

71. (Σωτήρης Ζήκος) Σάντα Ρόζα: Στο διήγημα ως θέμα διακρίνουμε μια 

διαφημιστική καμπάνια για ένα κρασί, ονόματι, Σάντα Ρόζα, που 

πρωταγωνιστές ήταν ένας άνδρας, ο Ανδρέας και μια γυναίκα η Μαίρη. Στην 

αρχή ο συγγραφέας περιγράφει τις σκηνές ρεαλιστικά, σαν να συμβαίνουν στην 

πραγματικότητα και όχι στο σενάριο, τις μύχιες σκέψεις και συναισθήματα του 

Ανδρέα που ένιωθε για την Μαίρη, και γενικότερα για την ερωτική 

ατμόσφαιρα. Ωστόσο, πίσω από αυτά κρύβονταν οι αναμνήσεις από τον πρώτο 

έρωτα με την Σοφούλα και η όλη η μελαγχολία και νοσταλγία, που παρατήρησε 

ο σκηνοθέτης οφειλόταν στο γιατί δεν του συμβαίνει ένα τέτοιο κλίμα και 

συγκίνηση μιας τρυφερής αγάπης στη ζωή του.  

 

72. (Θανάσης Κυρκόπουλος) Babylon: Ένα διήγημα αφιερωμένο στον έρωτα και 

την αληθινή αγάπη, που συμβολίζεται ως Βαβυλώνα, με πλήθος εκφραστικών 

μέσων, επιθέτων ανάλογου ύφους και εικόνες μέσω αναμνήσεων και σκέψεων 

του συγγραφέα. 

 

73. (Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου) Ο κυρ Νικόλας, ο λύκος και 

η κυρά Μαρία η αλεπού: Βλάχικο παραμύθι με πρωταγωνιστές τον κυρ 

Νικόλα, τον λύκο, και την κυρά Μαρία την αλεπού, που ήταν αντρόγυνο. Ως 

θέμα έχεις τις πονηριές της αλεπούς αλλά και την χαμηλή νοημοσύνη του 

λύκου, που τον κορόιδευε όσες φορές ήθελε μέχρι γίνει το χατίρι της. Για 

παράδειγμα, αυτό συνέβη όταν βρήκαν ένα δοχείο με μέλι στο δάσος και η 

αλεπού το ήθελε μόνο για τον εαυτό της. Σκαρφίζεται ένα σχέδιο, ότι την 

καλούσαν να βαφτίζει και σιγά σιγά άδειαζε το περιεχόμενο του δοχείου με το 

μέλι. Μια μέρα την ανακάλυψε ο άντρας της και ζήτησε να φάει το μέλι, που 

είχε εξαφανιστεί. Άρχισε να την κυνηγάει για να την φάει, ώσπου αυτή με την 

κουτοπονηριά της κατάφερε πάλι να ξεφύγει και ένα δέντρο να πέσε στο κεφάλι 

του λύκου.  

 

74. (Αντιγόνη Τσάμη) Το κορίτσι που πνίγηκε στο βαλτόνερο: Ένα 

μυθοπλαστικό διήγημα, που για θέμα έχει την εξαφάνιση ενός κοριτσιού σε ένα 
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βαλτότοπο από τους γονείς όταν πήγαν στην εξοχή του Πισοδερίου μια μέρα 

σαν εκδρομή να χαρούν τη φύση. Η περιπέτεια της Ζωής, του μικρού κοριτσιού 

ξεκίνησε αφού απομακρύνθηκε από τους γονείς, θαμπωμένοι από κάποια 

όμορφα λουλούδια, βυθίστηκε σε έναν βάλτο που την δεν την σκότωσε όμως, 

αλλά την ξέβρασε σε ένα όμορφο μέρος. Εκεί η Ζωή είδε κάποιες επιγραφές 

σχετικά με έναν νέο, που έλεγε ότι όποια τον κλάψει για 40 μέρες, θα την 

παντρευόταν. Η Ζωή μπήκε στον πειρασμό και πράγματι ήταν εκεί 39 μέρες 

άγρυπνη δίπλα του. την τελευταία μέρα την επισκέφθηκε μια τσιγγάνα και 

ζήτησε άσυλο, να την φιλοξενήσει. Ωστόσο η πονηριά της τσιγγάνας έκανε τη 

Ζωή να χάσει τη θέση καθώς η ίδια παντρεύτηκε τον πρίγκηπα όταν εκείνος 

ξύπνησε. Η Ζωή όμως αν και ήταν έτοιμη να αυτοκτονήσει για αυτήν την 

αδικία, αποκάλυψε στον νεαρό τι πραγματικά συνέβη και στο τέλος όλα 

κύλισαν ομαλά, με τον δικό τους γάμο και την επιστροφή της στους γονείς της 

που είχαν ανησυχήσει πολύ. 

 

75. (Αλέκος Κορτσάρης) Ο Σπύρος ο Μαύρος: Το διήγημα ως θέμα έχει την 

ξενιτιά των Ελλήνων, και δη των Φλωρινιωτών στην Αυστραλία, όπως την 

έζησε στο ταξίδι του για ένα συνέδριο ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, που είχε 

πάει για συνέδριο. Εξηγείται αναλυτικά η κατάσταση και η ζωή των 

ξενιτεμένων και η λαχτάρα να επιστρέψουν κάποια στιγμή στην πατρίδα. 

Γνωρίζουν τα εθνικά θέματα εκείνης της περιόδου, όπως και ένας από αυτούς 

ο Σπύρος ο Μαύρος, που μαχόταν για τα ελληνικά δίκαια και ήταν ενάντια σε 

κινήματα που υπονόμευαν την πατρίδα του. 

 

76. (Βασίλης Καραγιάννης) Επιτέλους θα φάω σκόρδα: Ένα λαογραφικό 

κείμενο που πραγματεύεται την ελεύθερη γνώμη και βούληση του λαού για 

διάφορα θέματα, όπως συμβαίνει και στον σύλλογο των πνευματικών 

ανθρώπων (ποιητών, κλπ.) της πόλης. Ο συγγραφέας παρομοιάζει αυτή την 

διαδικασία με την ελεύθερη κατανάλωση σκόρδου, που γενικά αποφεύγεται 

από πολλούς λόγω της οσμής του, και για αυτό σκοπεύει να διατυμπανίσει τα 

συμπεράσματα που θα εξαχθούν από αυτές τις εργασίες της πνευματικής 

κίνησης. 
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77. (Mile Nedelksowski) Πτώμα χωρίς ιδιοκτήτη: Απόσπασμα σλαβικού 

διηγήματος που έχει ως θέμα τον πνιγμό ενός κοριτσιού, που το πτώμα της ήταν 

αγνώστου ταυτότητας και στοιχείων. Βρέθηκε στην όχθη ενός ποταμού στο 

Μοναστήρι και ο γέρος Μίγιο που την βρήκε ήθελε να την κρατήσει για αυτόν. 

Οι άλλου γύρω του, μια μητέρα και ένας μεγαλόσωμος άντρας τον παρότρυναν 

να τον περάσουν στις αρχές, που ήταν στα σύνορα μήπως προήλθε από εκεί, 

την διπλανή χώρα. Μετά την αρνητική απάντηση που έλαβαν, αποφάσισαν να 

την τοποθετήσουν σε τάφο της δικής της περιοχής καθώς έτσι ορίζει ο νόμος 

σε αυτές τις περιπτώσεις. Παρά τις αντιρρήσεις του Μίγιο, που επιθυμούσε να 

αναλάβει το πνιγμένο κοριτσάκια, συμφώνησε να γίνει όπως αποφάσισε η 

πλειοψηφία.  

 

78. (Αλέκος Κορτσάρης) Η Γεωργία: Το διήγημα έχει ως κεντρική 

πρωταγωνίστρια και θέμα του την Γεωργία, μια αγέρωχη, δυναμική και συνάμα 

«καθαρή» στην ψυχή γυναίκα, που έζησε σε δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια 

στην πόλη της. Έδειχνε αντίσταση σε ότι δεν της άρεσε και το επάγγελμά της 

έκανε όλα τα αγόρια να γίνονται άντρες, τους ευχαριστούσε και στη συνέχεια 

του εφοδίαζε για τη μελλοντική ζωή της. Στο κείμενο γίνονται αναφορές για 

τον χαρακτήρα, τη δουλειά, τη συμπεριφορά και την ηθική της.  

 

79. (Αντώνης Νεδελκόπουλος) Εξομολόγηση: Το διήγημα ασχολείται νοηματικά 

με τις παιδικές αναμνήσεις του ήρωα που είχε όταν κάθισε σε μια γέφυρα. Όλα 

ξετρύπωναν απλά και ωραία όταν τα ζούσε, ωστόσο δεν υπάρχουν πια. 

Παρατηρούμε πολλά στοιχεία πολιτισμού εκείνης της εποχής, με τον 

παγωτατζή, με τα καφενεία, την πλατεία, τα παιχνίδια της γειτονιάς (π.χ. με 

καπάκια μπουκαλιών), κλπ. Όλα είχαν μετατραπεί σε πλαστικά, άοσμα και ξένα 

πράγματα, καθώς είχε χαθεί μια για πάντα η εικόνα του χωριού που είχε στο 

μυαλό του πριν κάμποσα χρόνια.  

 

80. (Αντώνης Νεδελκόπουλος) Πατέρας: Αυτοβιογραφικό κείμενο με θέμα την 

απώλεια του πατέρα της πρωταγωνίστριας που μέσω της περιγραφής των 

συναισθημάτων, σκέψεων και αναμνήσεων της, κάνει την ψυχική της ηρεμία 

δύσκολη δίνοντας ένα δραματικό τόνο στα τεκτενόμενα.  
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81. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Στα κρύα της λίμνης: Κοινό με το περιοδικό του 

Αριστοτέλης». 

 

82. (Κωστάκης Λούστας) Οι δύο λεύκες: Παραμύθι με κύριο νοηματικό άξονα 

την προσωποποίηση δύο πανύψηλων δέντρων (λεύκες), που βρίσκονταν κοντά 

στην Ακρόπολη και κοιτούσαν τον κόσμο από ψηλά. Συνομιλούσαν και είχαν 

αναπτύξει θαυμάσια σχέση με μια βρύση με δροσερό νερό δίπλα τους, έναν 

ποταμό, μια γέφυρα κ.ά. Μια μέρα όμως οι λεύκες έλειπαν, κάποιος πήγε και 

τις ξερίζωσε με συνέπεια να βυθίσουν στη στεναχώρια τους υπόλοιπους 

κοντινούς τους φίλους.  

 

83. (Κωστάκης Λούστας) Δον Κιχώτης: Το θέμα του διηγήματος είναι ένα 

καπέλο που βρέθηκε εντελώς τυχαία στο κεφάλι του ήρωα, ο οποίος το 

περιγράφει λεπτομερώς κάνοντας συνεχώς αναδρομές ευχάριστες ή 

δυσάρεστες. Μάλιστα το παρομοιάζει με τον Δον Κιχώτη, δίνοντας έναν πιο 

μεταφορικό τόνο στην περιγραφή του.  

 

 

84. (Ανδρέας Ταζογλίδης) Το μαχαίρι: Κεντρικό θέμα του διηγήματος αποτελεί 

η προσπάθεια πειθούς της μάνας προς τον γιο της να δραπετεύσει από τον χώρο 

που τον είχαν τοποθετήσει, δίνοντας ένα μαχαίρι για να τελειώσει τη δουλειά 

του ευκολότερα. Η αρπαγή του ήρωα από το σπίτι και η μεταφορά του από δύο, 

έναν άντρα και μια γυναίκα, προς το μέρος όπου θα απομονωνόταν παράλληλα 

με τις συνεχείς σκέψεις και τύψεις που ένιωθε ώστε να χρησιμοποιούσε το 

κρυμμένο μαχαίρι του για να ελευθερωθεί συνθέτουν το σκηνικό και τη δράση 

του κειμένου. 

 

 Στο περιοδικό «Αριστοτέλης», από την παραπάνω θεματική ανάλυση 

προκύπτει πως τα θέματα των  
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4.2. Κατηγοριοποίηση μυθοπλασιακών και μη μυθοπλασιακών πεζογραφικών 

λογοτεχνικών κειμένων 

Πίνακας μυθοπλαστικών και μη μυθοπλαστικών πεζογραφικών λογοτεχνικών κειμένων  

 Αριστοτέλης      

Μυθοπλαστικά πεζογραφικά κείμενα  
 

Μη μυθοπλαστικά πεζογραφικά 
κείμενα 
 

1) Στα μπουντρούμια    1)Ει ο Θεός μεθ' ημών  

2) Ένας καλός λογαριασμός  2)Περιπέτεις κεφαλής  

3) Ο τυφλός δάσκαλος   3)Στο τζαμί της λίμνης  

4) Πες πώς με γνώρισες αυτή τη παραμονή 4)Κούρδοι και χωροφύλακοι 

5) Στις τελευταίες του στιγμές  5)Η πολιτεία φάντασμα 

6) Οι αγαπημένοι   6)Δύο στρατόπεδα*  

7) Ανήσυχη μέρα   7)Η μουγγή   

8) Ξαφνικά άλλαξα   8)Ο πνιγάρης πασάς   

9) Το άρρωστο παιδάκι και η τριανταφυλλιά 9)Ο θάνατος του Μίκη Ζέζα 

10) Στα κρύα της λίμνης   10)Ο τουρβάς του Ντίνα  

11) Ο σπουδαγμένος    11)Η δασκάλα της Μποδγάνιτσας 

12) Η κλώσσα   12)Ένας Φίλιππος  

13) Η τρελή Νούσια   13)Τι διηγείται ένας κότσιφας  

14) Το κορίτσια μας   

14)Ο νοσοκόμος του 33ου 
15)Συντάγματος 

15) Ο καϋμένος ο Τζαν   16)Η δολοφονία του Κασίμ-Μπέη 

16) Η θεία μου η Πόπη   17)Ναούμης πάει στη Φλώρινα 

17) Επιστροφή στα σύνορα  
18)Ο παπά-
Τασκένδης   

18) Κάποιος τα βλέπει όλα  19)Μνήμες που σβήνουν  

19) Το τέρας του ποταμού  20)Ο αράπης της Καμάρας 

20) Το ταξίδι της Εβελίνας  21)Το οικογενειακό νυχτέρι  

21) Οι δύο γριούλες   

22)"Με λένε Κώστα και την 
αδελφή μου Ανθήλη" 

22) Τα καράβια*   23)Κυνηγετικές περιπλανήσεις 

23) Τσοπάνοι και τσελιγκάδες  24)Θείον Όραμα  

24) Τσοπάνοι και τσελιγκάδες β΄  25)Ο Καλλίνικος  

25) Το πεύκο που αγάπησε τη θάλασσα 
26)Δάσκαλος στους 
27)Σαρακατσαναίους 

26) Αίσθηση χρωμάτων   28)Τα "Ιλιάτσκα"  

27) Τα θέλησε και ο μακαρείτης  29)Τα παιχνίδια της γειτονιάς 

28) Η ωραιότερη προσευχούλα     

29) Τα λογάκια του Θεού     

30) Χριστουγεννιάτικο όνειρο     

31) Κάθε Λαμπρή      

32) Καλή χρονιά παιδί μου     

33) Στο Χριστό στο κάστρο     

34) Το θρεφτάρι του παπά Θύμιο     

35) Ο βλαμμένος      
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36) Παρακαλώντας τη βροχή     

37) Το κτήμα       

38) Το μετάλλιο      

39) Το όραμα που έσβησε     

40) Πάμε για ψωμί       

41) Τα κοκόζια      

42) Οι άνθρωποι του θείου Σταύρου    

43) Ο δάσκαλος      

44) Το πάθος της πολιτείας     

45) Η προϊσταμένη      

46) Ένα σκυλάκι πολυτελείας      

47) Η κυρία λουλού      

48) Η απόπειρα      

49) Τα πέντε νεροκολόκυθα     

50) Το σκυλάκι με την αχυρένια ουρά    

51) Ο παληός λοκατζής      

52) Η άσπρη τσάντα      

53) Οι τρεις κυνηγοί      

54) Στο χωριό της γιαγιάς      

55) Η "ανάληψη" της Βίας     

56) Ο χειμώνας του 2085     

57) Οι Σαρακατσανέοι      

58) Ο κακός άρχοντας      

59) Μελωδία μιας κοιλάδας     

60) Γυναίκα σε κοιτάω δεν μ' ακούς    

61) Το νόημα της πλεξούδας     

62) Ένας ήρως      

63) Η σιγή χρυσός      

64) Ο Γιάννης και τα λαχταριστά μήλα    

65) Ο σκύλος και ο λαός     

66) Vanitas       

67) Το πονόψυχο αλογάκι      

68) Η τρελούτσικη ηλιαχτίδα     

69) Η ανόητη καμινάδα      

70) Οι φωτογραφίες      

71) Πεζογράφημα      

72) Το κίτρινο      

 

Πίνακας μυθοπλασιακών και μη μυθοπλασιακών πεζογραφικών λογοτεχνικών κειμένων 

 Εταιρία       

Μυθοπλαστικά πεζογραφικά κείμενα  
 

 
Μη μυθοπλαστικά πεζογραφικά 
κείμενα 
 

1)Άτιτλο    

1) Η γυμναστική που 
προδίδει  
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2)Σάντα Ρόζα   

2) Γενικόν 
Τεφτέριον   

3)Babylon    

3) Μια αληθινή 
ιστορία  

4)Η έγκυος που λαχτάρησε   
4) Γενικόν Τεφτέριον 

(Οδοιπορικό)  

η Καλαμίτυ που μισούσε τ' άλογα  
5) Νάκης 

Κολιντσας   

5) Ενότητα 30η ( Αλλαγή)  
6) Γενικόν Τεφτέριον 

(Όνειρο)  

6) Η σγουροπλέξουδη   

7) Αρραβώνας στο 
χωριό  

7) Πατέρας    

8) Η 
δασκαλίτσα   

8) Ο μόδεστος και οι ληστές   
9) Επιτέλους θα φάω 

σκόρδα  

9)Οι Θεοί αγαπούν   10) Τα καβάκια   

10)Το τηλέφωνο   

11) Ο γάμος 
στα χωριά   

11)Δεν ξέρω*       

12)Η μεγάλη αμαρτία       

13)Μια καινούρια ζωή       

14)Πικρός πυκνός       

15)Κεφάλαιο 3ο (Πικρός καπνός)      

16)Η ξενητιά του αγρότη      

17)Ο Μίχος        

18)Σκουπιάρης ή κλητήρας      

19)Οι μάγκες       

20)Η φλόγα που δε σβήνει ποτέ      

21)Ανταρσίες ζευγαριών      

22)Παραδρομές       

23)Τα χαράκια       

24)Ενότητα 61η (Καμπύλες με συνετές αναπνοές)    

25)Το κορίτσι και ο κόμπος      

26)Το χρονικό μιας καταστροφής      

27)Η Φανίτσα       

28)Το γουμάρι του Ντέντο-Βάνε      

29)Ο Σταύρος Ο Μαύρος*      

30)Πτώμα χωρίς ιδιοκτήτη      

        

31)Η Γεωργία       

32)Το μαχαίρι       

33)Η εγγονή του βασιλιά Φίλιππου     

34)Ο κυρ Νικόλας, ο λύκος και η κυρά Μαρία η αλεπού   

35)Το κορίτσι που πνίγηκε στο βαλτόνερο     

36)Σονάτα σε Φα ματζόρε - του ονείρου     

37)Κεφάλαιο 10 (Σονάτα)       

38)Ο φωτογράφος       
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39)Ένα παραμύθι από την Άνω Υδρούσα της Φλώρινας   

40)Εξομολόγηση       

41)Τα μερμήγκια       

42)Ένα χαρτί μπογιατισμένο      

43)Προ των πυλών       

44)Οι χειροκροτητές       

45)Πράσινο στην ομίχλη      

46)Ψηλά, στο χείλος του γκρεμού      

47)Σε πρώτο πρόσωπο       

48)Η πόλη και αυτός       

49)Ασυνάρτητα για ένα προσεχές μυθιστόρημα    

50)Το γυάλινο μάτι (ή 1/2000 του δευτερολέπτου    

51)Φλώρινα, πλάγιο Φως      

52)Το θερμοκήπιο       

53)Οι δύο λεύκες       

54)Δον Κιχώτης       

 

4.3. Επεξεργασία θεμάτων 

 

Στο περιοδικό «Αριστοτέλης», σύμφωνα με τα κριτήρια διάκρισης 

μυθοπλασιακών από μη μυθοπλασιακών κειμένων, και τον ορισμό ότι «μυθοπλασία 

είναι η σύνθεση ενός πλαστού μύθου, δηλαδή ενός μύθου επινοημένου από τον 

συγγραφέα, με φαντασιακά στοιχεία», παρατηρούμε πως τα μυθοπλασιακά 

πεζογραφικά λογοτεχνικά κείμενα της έρευνας, αποτελούν την πλειονότητα και 

μάλιστα απαντώνται 72 φορές, σε σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό, από ότι υπάρχουν τα μη 

μυθοπλασιακά κείμενα (κυρίως ιστοριογραφίας και λαογραφίας), με 29 αναφορές. Στο 

περιοδικό «Εταιρία», αντίστοιχα, τα μυθοπλαστικά πεζογραφικά κείμενα υπερτερούν 

και σε αυτή την πηγή της έρευνας σε σχέση με τα κείμενα που δεν έχουν μυθοπλαστικό 

χαρακτήρα, με αναλογία 54 τα μεν και 11 αναφορές τα δε.  

4.4. Θεμάτική άνάλυση περιεχομένου 
 

Αριστοτέλης 

 

 Στο περιοδικό «Αριστοτέλης»  βάση τα όσα κείμενα συλλέχθηκαν και ανήκουν 

στο είδος της πεζογραφίας, λογοτεχνικής και μη λογοτεχνικής, ανεξαρτήτως της 

ειδολογικής τους κατηγορίας και στηριζόμενοι στην νοηματική ανάλυση του καθένα 
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ξεχωριστά, εξάγουμε τις εξής κατηγορίες – θέματα που επαναλαμβάνονται  ως μοτίβα 

περιεχομένου σε όλα τα έργα. Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες που είμαστε 

σε θέση να ταξινομήσουμε συνοπτικά είναι οι:  

α) Ιστορικό περιεχόμενο με αφορμή ή πλαίσιο κάποιο πόλεμο (Μακεδονικός 

Αγώνας, Βαλκανικοί πόλεμοι, Παγκόσμιοι πόλεμοι, τοπικές μάχες) 

1. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Ει ο Θεός μεθ’ημών 

2. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Στα μπουντρούμια (Κεφάλαιο Α΄) 

3. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Περιπέτειες κεφαλής  

4. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Το τζαμί της λίμνης 

5. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Κούρδοι και χωροφύλακοι 

6. (Στρατής Μυριβήλης) Η πολιτεία φάντασμα 

7. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Δύο στρατόπεδα  

8. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Ένας καλός λογαριασμός  

9. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Η μουγγή  

10. (Νίκος Γ. Κοεμτζόπουλος) Ο πνιγάρης πασάς 

11. (Παύλος Τσάμης) Ο θάνατος του Μίκη Ζέζα  

12. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Ο τυφλός δάσκαλος  

13. (Παύλος Τσάμης) Ο τουρβάς του Ντίνα  

14. (Παύλος Τσάμης) Η δασκάλα της Μπογδάνιτσας 

15. (Παύλος Τσάμης) Ένας Φίλιππος:  

16. (Πέλλα Αλμπάνη) Τι διηγείται ένας κότσιφας 

17. γ. Ο νοσοκόμος του 33ου Συντάγματος  

18. (Αντιγόνη Τσάμη) Η δολοφονία του Κασίμ-Μπέη  

19. (χωρίς όνομα συγγραφέα) Ναούμης πάει στη Φλώρινα  

20. (Ι. Α. Νικολαΐδης) Ο παπά-Τασκένδης  

21. (Αντιγόνη Τσάμη) Μνήμες που σβήνουν  

β) Κείμενα αισθηματικού ή ερωτικού περιεχομένου/ιστορίες αγάπης 

1. (Πάνος Παπασταμάτης) Πες πώς με γνώρισες αυτή την παραμονή 

2. (Αχιλλέας Παπαϊωάννου) Στις τελευταίες του στιγμές 

3. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Οι αγαπημένοι 
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4. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Ανήσυχη μέρα 

5. (Δημήτρης Σουλιώτης) Ξαφνικά άλλαξα 

6. η. (Μαίρη Προδρομίδου) Το άρρωστο παιδάκι και η τριανταφυλλιά 

γ) Οικογενειακές στιγμές (γάμος, αρραβώνας, κ.ά.) 

1.  (Γεώργιος Χ. Μόδης) Στα κρύα της λίμνης: 

2 (Πάνος Παπασταμάτης) Ο σπουδαγμένος 

2. (Κώστας Δαγκίτσης) Η κλώσσα 

3. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Η τρελή Νούσια 

4. (Χρήστος Μουχτάρης) Ο καϋμένος ο Τζαν 

5. (Ερατώ Μέλλου) Ο αράπης της Καμάρας 

6. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Το οικογενειακό νυχτέρι 

7. (Τ.Ι.Λ.) Η θεία μου η Πόπη 

8. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Διηγήματα) α. Επιστροφή από τα σύνορα 

9. ε. Κάποιος τα βλέπει όλα 

10. στ. Το τέρας του ποταμού 

11. θ. Το ταξίδι της Εβελίνας 

12. (Ρίτσα Βασιλειάδου) Οι δύο γριούλες 

13. (Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου) «Με λένε Κώστα και την 

αδελφή μου την λένε Ανθήλη 

δ) Φυσιολατρικές περιπλανήσεις/Περιγραφή φυσικού τοπίου 

1. (Βασίλειος Μπαζόπουλος) Κυνηγετικές περιπλανήσεις (ταξίδι τρίτο) 

2. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Τα καράβια 

3. (Γιάννης Ζήρας) Τσοπάνοι και τσελιγκάδες 

5. (Γιάννης Ζήρας) Τσομπάνοι και τσελιγκάδες (Β΄ Μέρος): 

6. (Μαίρη Προδρομίδου) Το πεύκο που αγάπησε τη θάλασσα 

7. (Δημήτρης Π. Ρίζος) Αίσθηση χρωμάτων 

ε) Θρησκευτικό περιεχόμενο  

1. (Μαίρη Προδρομίδου) Η ωραίοτερη προσευχούλα 

2. (Μαίρη Προδρομίδου) Τα λογάκια του Θεού 
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στ) Επετειακά/εορταστικά έργα 

1. (Πάνος Παπασταμάτης) Το θέλησε και ο μακαρίτης 

2. (Χρήστος Μουχτάρης) Χριστουγεννιάτικο όνειρο 

3. (Ανδρέας Καρκαβίτσας) Θείον Όραμα 

4. (Ι.Γ.Τ.) Κάθε Λαμπρή 

5. (Θεόδωρος Βόσδου) Καλή χρονιά παιδί μου 

6. (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης) Στο Χριστό στο κάστρο 

7. (Πάνος Παπασταμάτης) Το θρεφτάρι του παπά Θύμιου 

ζ) Έργα κοινωνικής και οικονομικής ζωής   

1. (Πάνος Παπασταμάτης) Ο βλαμμένος 

2. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Παρακαλώντας τη βροχή 

3. (Χάρης Γρηγορίου) Το κτήμα 

4. (Κώστας Δαγκίτσης) Το μετάλλιο 

5. (Χρήστος Μουχτάρης) Το όραμα που έσβησε 

6. (Κώστας Δαγκίτσης) Πάμε για ψωμί 

7. (Κώστας Δαγκίτσης) Τα κοκόζια 

8. (Βασίλης Μοσχοβίτης) Οι άνθρωποι του θείου Σταύρου 

9. (Κώστας Δαγκίτσης) Ο δάσκαλος 

10. (Χρήστος Μουχτάρης) Το πάθος της πολιτείας 

11. (Χρήστος Μουχτάρης) Η προϊσταμένη 

12. (Πάνος Παπασταμάτης) Ένα σκυλάκι πολυτελείας 

13. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Η κυρία λουλού 

14. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Η απόπειρα 

15. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Τα πέντε νεροκολόκυθα 

16. (Νίκος Α. Τούλιος) Το σκυλάκι με την αχυρένια ουρά 

17. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Ο παληός λοκατζής 

18. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Η άσπρη τσάντα 

19. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Οι τρεις κυνηγοί 

20. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Στο χωριό της γιαγιάς 

21. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Η «ανάληψη» της Βίας 

22. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Ο χειμώνας του 2085 
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23. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Οι Σαρακατσανέοι 

24. (Ανδρέας Παπακωνσταντίνου) Ο κακός άρχοντας 

25. (Ελένη Ναούμ) Μελωδία μιας κοιλάδας 

26. (Γωγώ Κηπουροπούλου) Γυναίκα σε κοιτάω δεν μ’ ακούς; 

27. (Θεόδωρος Βόσδου) Το νόημα της πλεξούδας 

η) Μικροί/παιδικοί ήρωες 

1. (Γερμανός Χρηστίδης) Ένας μικρός ήρως 

2. (Πάνος Παπασταμάτης) Η σιγή χρυσός: 

3. (Μαίρη Προδρομίδου, παιδικά παραμύθια) α. Ο Γιάννης και τα 

λαχταριστά μήλα 

θ) Τοπικές/πολιτιστικές παραδόσεις 

1. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Ο Καλλίνικος 

2. (Χρήστος Μουχτάρης) Δάσκαλος στου Σαρακατσαναίους 

3. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Τα «Ιλιάτσκα» 

4. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Τα παιχνίδια της γειτονιάς 

5. (Ιφιγένεια Διδασκάλου) Ο σκύλος και ο λαός: (Παράδοση-λαογραφικό 

περιεχόμενο) 

ι) Υπερφυσικές/φανταστικές καταστάσεις (εκφράσεις ψυχισμού ηρώων) 

1. (Πάνος Παπασταμάτης) Vanitas 

2. (Μαίρη Προδρομίδου) Το πονόψυχο αλογάκι 

3. (Μαίρη Προδρομίδου) Η τρελούτσικη ηλιαχτίδα 

4. (Μαίρη Προδρομίδου) Η ανόητη καμινάδα 

5. (Σοφία Ηλιάδου-Τάχου) Οι φωτογραφίες 

6. (Σοφία Ηλιάδου-Τάχου) Πεζογράφημα 

7. (Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου) Το κίτρινο 

 

Ετάιρίά 
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Στο περιοδικό «Εταιρία», έχοντας ως βάση τις προηγούμενες θεματικές 

κατηγορίες, μπορούμε να χωρίσουμε τα πεζογραφικά λογοτεχνικά κείμενα που 

εντοπίστηκαν εδώ ως εξής: 

 

α) Ιστορικό περιεχόμενο με αφορμή ή πλαίσιο κάποιο πόλεμο (Μακεδονικός 

Αγώνας, Βαλκανικοί πόλεμοι, Παγκόσμιοι πόλεμοι, τοπικές μάχες) 

1. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Η γυμναστική που προδίδει (συλλογή) 

2. (Γεώργιος Χατζήτζώτζιας) Γενικόν Τεφτέριον (απόσπασμα) 

3. (Λιλή Πανίδη-Γαζίνου) Μια αληθινή ιστορία 

4. (Γεώργιος Χατζήτζώτζιας) Γενικόν Τεφτέριον (Οδοιπορικό) 

5. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Μακεδονικές Ιστορίες(Νάκης Κολίντσας) 

β) Κείμενα αισθηματικού ή ερωτικού περιεχομένου/ιστορίες αγάπης 

1. (Ιωάννα Κέκκου) Άτιτλο 

2. (Σωτήρης Ζήκος) Σάντα Ρόζα 

3. (Θανάσης Κυρκόπουλος) Babylon 

γ) Οικογενειακές στιγμές (γάμος, αρραβώνας, κ.ά.) 

1. (Γιάννης Δ. Τσομπάνος) Η έγκυος που λαχτάρησε 

2. Γεώργιος Χατζήτζώτζιας) Γενικόν Τεφτέριον (Όνειρο)  

3. (Χρήστος Κάπος) Αρραβώνας στο χωριό 

4. (Γιώτα Σεχίδου) Η Καλάμιτυ που μισούσε τ’ άλογα (Ενότητα 1η – Μυθολογίες) 

5. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 30η (Αλλαγή) 

6. (Ντόνικα Ομάρη) Η σγουροπλέξουδη 
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7. (Αντώνης Νεδελκόπουλος) Πατέρας 

δ) Θρησκευτικό περιεχόμενο  

1. (Αντιγόνη Τσάμη) Ο μόδεστος και οι ληστές 

2. (Θεόδωρος Βόσδου) Οι θεοί αγαπούν 

3. Πέτρος Βότσης) Το τηλέφωνο 

ε) Έργα κοινωνικής και οικονομικής ζωής  

1. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Μακεδονικές Ιστορίες (Η δασκαλίτσα) 

2. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Μακεδονικές Ιστορίες (Δεν ξέρω) 

3. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Μακεδονικές Ιστορίες (Η μεγάλη αμαρτία) 

4. (Πάνος Παπασταμάτης) (Περιηγήσεις και στοχασμοί, Διηγήματα) – Μια 

καινούρια ζωή 

5. (Νετζατή Τζουμαλί) Πικρός καπνός (Κεφάλαιο 1ο) 

6. (Νετζατή Τζουμαλί) Κεφάλαιο 3ο (Πικρός καπνός) 

7. (Χρήστος Κάπος) Η ξενητιά του αγρότη 

8.  (Σπύρος Αλεξίδης) Ο Μίχος  

9. (Μίμης Αναχτάρης) Σκουπιδιάρης ή κλητήρας 

10. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 2η – Οι μάγκες 

11. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 3η – Η φλόγα δε σβήνει ποτέ 

12. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 4 – Ανταρσίες ζευγαριών 

13. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 55η (Παραδρομές) 

14. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 57η (Τα χαράκια) 

15. (Γιώτα Σεχίδου) Ενότητα 61η (Καμπύλες με συνετές αναπνοές) 

16. (Σωτήρης Ζήκος) Το κορίτσι και ο κόμπος 

17. (Ανδρέας Ταζογλίδης) Το χρονικό μιας καταστροφής 
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18. (Ντόνικα Ομάρη) Η Φανίτσα 

19. (Πέτρος Βότσης) Το γουμάρι του Ντέντο-βάνε 

20. (Αλέκος Κορτσάρης) Ο Σπύρος ο Μαύρος 

21. (Βασίλης Καραγιάννης) Επιτέλους θα φάω σκόρδα 

22. (MileNedelksowski) Πτώμα χωρίς ιδιοκτήτη 

23. (Αλέκος Κορτσάρης) Η Γεωργία 

24. (Ανδρέας Ταζογλίδης) Το μαχαίρι 

25. (Σωτήρης Ζήκος) Προ των πυλών 

η) Μικροί/παιδικοί ήρωες 

1. (Λιλή Πανίδου-Γαζίνου) Η εγγονή του βασιλιά Φίλιππου 

2. (Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου) Ο κυρ Νικόλας, ο λύκος και 

η κυρά Μαρία η αλεπού 

3. (Αντιγόνη Τσάμη) Το κορίτσι που πνίγηκε στο βαλτόνερο 

θ) Τοπικές/πολιτιστικές παραδόσεις 

1. (Γεώργιος Μεγαλομάσταρος) Τα καβάκια 

2. (Γεώργιος Χ. Μόδης) Μακεδονικές Ιστορίες (Ο γάμος στα χωριά) 

3. Γεώργιος Μεγαλομάστορας) Σονάτα σε Φα ματζόρε -του ονείρου-

(Κεφάλαιο 9ο) 

4. (Γεώργιος Μεγαλομάστροας) Κεφάλαιο 10ο (Σονάτα σε Φα ματζόρε) 

5. (Πέτρος Βότσης) Ο φωτογράφος 

6. (Ανδρέας Ανδρέου) Ένα παραμύθι από την Άνω Υδρούσα της Φλώρινας 

(το παραμύθι και της πεθεράς) 

7. (Αντώνης Νεδελκόπουλος) Εξομολόγηση 

ι) Υπερφυσικές/φανταστικές καταστάσεις – Εκφράσεις ψυχισμού ηρώων 
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1. (Αχιλλέας Παπαϊωάννου)Τα μερμήγκια 

2. (Στερίκος Κούλης) Ένα χαρτί μπογιατισμένο 

3. (Σωτήρης Ζήκος) Οι χειροκροτητές 

4. (Ιωάννα Κέκκου) Πράσινο στην ομίχλη 

5. (Σωτήρης Ζήκος) Ψηλά, στο χείλος του γκρεμού 

6. (Δότα Σορβάνη) Σε πρώτο πρόσωπο 

7. (Δότα Σορβάνη) Η πόλη και αυτός 

8. (Σπύρος Αλεξίδης) Ασυνάρτητα για ένα προσεχές (;) μυθιστόρημα 

9. (Πέτρος Χρηστίδης) Το γυάλινο μάτι (ή 1/2000 του δευτερολέπτου) 

10. (Μίμης Σουλιώτης) Φλώρινα, Πλάγιο φως 

11. (Ιωάννα Κέκκου) Το θερμοκήπιο 

12. (Κωστάκης Λούστας) Οι δύο λεύκες 

13. (Κωστάκης Λούστας) Δον Κιχώτης 

Αριστοτέλης  

 Τα περισσότερα πεζογραφικά λογοτεχνικά κείμενα στο περιοδικό 

«Αριστοτέλης» έχουν ως θεματική τους την οικονομική και κοινωνική ζωή των 

ανθρώπων (27) και αφορούν προσωνύμια ανθρώπων στις περιοχές τους, περιγραφή της 

οικονομικής εξαθλίωσης, κοινωνική καταξίωση, ομαδικές δράσεις με κοινό σκοπό, την 

μετανάστευση νέων ανθρώπων για αναζήτηση καλύτερης ζωής, τις σχέσεις ανθρώπων 

με άψυχα όντα, τη σχέση ντόπιων-προσφύγων σε μια περιοχή, πάθος για διαμονή σε 

πόλη εν συγκρίσει με το χωριό, σχέσεις μεταξύ εργατικού προσωπικού μιας 

επιχείρησης, την ζωή των ζώων μέσα από την οπτική ενός σκύλου 

(ανθρωπομορφισμός), τη φιλοξενία ευκρινών και επιφανών ανθρώπων από απλούς και 

τίμιους, τις προλήψεις σχετικά με τις γεννήσεις, τις εξαπατήσεις μεταξύ συγχωριανών, 

το στήσιμο παγίδας από μία άγνωστη, τα χόμπι της εποχής, την ζωή των ηλικιωμένων 

κυριών μαζί με τις συνήθειές τους, την απόκρυψη αληθειών μεταξύ οικογενειών, την 

κοινωνική θέση των γυναικών και τις αντιλήψεις-προκαταλήψεις των ανθρώπων για 

την νεότητα. Ακολουθούν τα πεζογραφικά κείμενα ιστοριογραφίας (21) που έχουν ως 

υπόβαθρο κάποιος σημαντικό ιστορικό γεγονός ή περίοδο, και συχνότερα αυτό είναι 
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κάποιο από τις δράσεις του Μακεδονικού Αγώνα, του Βαλκανικού ή Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Συνοπτικά, έχουν ως θεματική, την εμψύχωση στρατιωτών πριν την μάχη, 

τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ή κράτησης σε φυλακές, την δολοφονία του Παύλου 

Μελά, την μεταφορά της κεφαλής του από συντρόφους τους με μυστικότητα σε 

ασφαλές μέρος, τη σχέση Τούρκων, Βουλγάρων με τους Έλληνες, την εξουσία και την 

επιβολή τους στους αιχμαλώτους, την θρησκευτική, πολιτική και κοινωνική 

αντιπαράθεση των αντιμαχόμενων πλευρών, σε απλά και καθημερινά ζητήματα, τη 

δράση ιατρών, ιερέων και πολλών σημαντικών ανθρώπων που συνέδραμαν με την 

υποστήριξή τους στους Αγώνες, δολοφονίες Τούρκων αξιωματούχων, τις μνήμες που 

επανέρχονται από τα τραυματικά περιστατικά. Το περιεχόμενο που αναφέρεται σε 

οικογενειακές στιγμές όπως σχέσεις μεταξύ μελών, γάμοι και αρραβώνες, επαφές 

φίλων αριθμεί 14 πεζογραφικά κείμενα, άλλα μυθοπλαστικού και άλλα μη 

μυθοπλαστικού χαρακτήρα. Συναντά κανείς, λογοτεχνικά κείμενα για γάμους της 

εποχής μαζί με όλες τις τιμές και παραδόσεις, τη λαχτάρα γονέων να σπουδάσουν τα 

παιδιά, τις ξεκαρδιστικές στιγμές παππούδων με τα εγγόνια τους, την ανεμελιά μιας 

κόρης σε μια οικογένεια, που η ίδια τις δίνει χαρακτηρισμούς, την «υιοθεσία» ενός 

κοριτσιού από μία οικογένεια προσφύγων, τους συγγενείς που έρχονται από το 

εξωτερικό για να σμίξουν με την οικογένεια τους, αρπαγή νύφης πριν τον γάμο, 

λαογραφία σχετικά με το οικογενειακό νυχτέρι, η αποδοχή μιας ιερόδουλης μέσα σε 

μια οικογένεια, με όλες τις επιπτώσεις προς το πρόσωπό της, περιπέτειες ενός 

αντρόγυνου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, καθημερινές προστριβές μεταξύ δύο 

συζύγων, συνήθειες ηλικιωμένων κυριών, τις στιγμές στην καθημερινότητα μεταξύ 

δύο αδερφών. 

 Οι κατηγορίες των υπερφυσικών/φανταστικών καταστάσεων που περιέχουν 

έκφραση συναισθημάτων και ψυχικού κόσμου των ηρώων, με θεματικές των κειμένων 

να κυμαίνονται μεταξύ έξαρση του λυρισμού, της ψυχοσύνθεσης των ηρώων, 

αναπολήσεις στιγμών, καταστάσεις όπου τα άψυχα όντα αποκτούν φωνή, υπόσταση 

και λογισμό (πράγματα, ζώα, καιρικά φαινόμενα), ωδές για χρώματα, που 

αντιπροσωπεύουν σημαντικές προσωπικές στιγμές και των εορταστικών έργων, που 

γίνονται κατά τη διάρκεια Χριστουγέννων ή του Πάσχα και τα κείμενα περιέχουν 

καθημερινές στιγμές μεταξύ ζευγαριών, οικογενειών, συγχωριανών και παιδικές ευχές, 

έχουν 7 αναφορές ανάμεσα στα πεζογραφικά λογοτεχνικά έργα. Τα πεζογραφικά 

κείμενα με θεματική φυσιολατρικές περιπλανήσεις που περιλαμβάνουν λεπτομερείς 
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περιγραφές του φυσικού τοπίου και άλλα που έχουν αισθηματικό περιεχόμενο έχοντας 

ως κύρια βάση μια ιστορία αγάπης, ανεκπλήρωτη ή σε ισχύ, απαντώνται 6 φορές. Τα 

πεζογραφικά έργα, κυρίως μη μυθοπλαστικού χαρακτήρα που έχουν ως θεματική 

τοπικές/πολιτιστικές παραδόσεις ή ήθη και έθιμα, όπως η συμπεριφορά των 

Σαρακατσανέων και γενικότερα η καταγωγή των Βλάχων, τα γιατροσόφια της 

Καστοριάς, τα παλιά παιχνίδια της γειτονιάς και λαϊκοί μύθοι με ζώα, υπάρχουν 5 

φορές, ενώ οι κατηγορίες κειμένων με πρωταγωνιστές μικρούς παιδικούς ήρωες, 

κυρίως σε παραμύθια ή σε διηγήματα που εμφανίζονται να αντεπεξέρχονται σε 

δυσκολίες ή να ζητούν βοήθεια, εμφανίζονται 3 φορές, με τη θεματική  του  

θρησκευτικού περιεχόμενου να βρίσκεται σε μόλις 2 λογοτεχνικά έργα.  

Εταιρία  

 Τα πεζογραφικά λογοτεχνικά κείμενα στο περιοδικό «Εταιρία» που 

κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το περιεχόμενο τους, σε μεγαλύτερο ποσοστό έχουν ως 

θέμα καταστάσεις της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των ηρώων (25). Αυτά τα 

λογοτεχνικά έργα, αφορούν την τιμιότητα και το κύρος που επιβάλλεται να έχει ένα 

στρατιωτικός απέναντι σε μια κοπέλα ώστε να μην εκθέσει στην κοινωνία, τη 

συσπείρωση ανθρώπων που είναι εχθροί μεταξύ τους, παρά τις αντιπαλότητες μεταξύ 

συγχωριανών για κοινωνικά, πολιτικά θέματα, την ενοχή και την μεταμέλεια 

ανθρώπων που πολεμούσαν, όντας βαθιά θρησκευόμενοι, την ξενιτιά των ανθρώπων 

της επαρχίας, την κοινωνική, οικονομική κατάσταση στην Τουρκία, τις επικίνδυνες 

προεκτάσεις που παίρνουν οι γονείς με τις αποφάσεις τους για τον μέλλον των παιδιών, 

ο τρόπος σκέψης και δράσης της νεολαίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός των 

παιδιών που γινόταν πάντοτε με απόφαση των γονέων, διάφορες καταστάσεις μεταξύ 

ατόμων μιας παρέας, την επαγγελματική «εξάρτηση» των ανθρώπων της επαρχίας από 

τα ζώα τους για να πραγματοποιήσουν της αγροτικές δουλειές, την εκμετάλλευση 

αθώων και ηλικιωμένων ανθρώπων, την ανθρωπιά και παροχής βοήθειας κατοίκων σε 

μια ξένη, τον αδαμάντινο χαρακτήρα γυναικών σε μεταπολεμικές περιόδους με το 

κοινωνικό έργο που προσέφεραν, την απαράμιλλη θέληση των αιχμαλώτων για 

απόδραση με κάθε μέσο. Οι υπερφυσικές/φανταστικές καταστάσεις, που διαθέτουν 

περίσσεια έκφραση του ψυχισμού των ηρώων αριθμούν σε 13 πεζογραφικά 

λογοτεχνικά κείμενα. Έχουν, πιο συγκεκριμένα, θεματική την παρατήρηση του τρόπου 

εργασίας των μυρμηγκιών από τον ήρωα με ταυτόχρονη παράθεση συνειρμών για την 

προσωπική ζωή, την αισιοδοξία, την ελπίδα, που δίνονται μέσα από ένα μπογιατισμένο 
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χαρτί σε έναν πίνακα, την περιγραφή των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια 

χειροκροτημάτων από θεατές, την λυτρωτική λειτουργία της βροχής για αποφυγή 

επώδυνων καταστάσεων, την παρομοίωση του ψυχικού κόσμου του ήρωα με το 

παραμονή στο χείλος ενός γκρεμού, τους συνειρμούς που δίνονται μέσα από την 

περιγραφή του ματιού, τις φυσικές ομορφιές ενός τόπου, τις προσωποποιήσεις δέντρων 

όπου μέσω αυτών εκφράζονται γνώμες για την ζωή στην πόλη. Οι κατηγορίες με τις 

οικογενειακές στιγμές, τον γάμο ή τις φιλικές σχέσεις, όπου μεταξύ άλλων 

συγκαταλέγονται θεματικές με εγκύους, λαογραφικά έθιμα γάμου και αρραβώνα στο 

χωριό το 1910, τη σειρά που πρέπει να παντρεύονται τα αδέρφια, που ξεκινά από τον 

μεγαλύτερο και τελειώνει στον μικρότερο, την απώλεια πολύ στενών συγγενικών 

προσώπων,  καθώς επίσης και με τις τοπικές/πολιτιστικές παραδόσεις με τα ήθη ή τα 

έθιμα, που έχουν θέματα, τοπικούς ιδιωματισμούς και τη σημασία την κοινωνία, 

λαογραφικά ήθη και έθιμα του γάμου, οι εκδηλώσεις εορτασμού της Πρωτομαγιάς, το 

επάγγελμα του φωτογράφου, μέσα από ένα μυθοπλαστικό περιεχόμενο, τις προφορικές 

αφηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων σχετικά με την σχέση πεθερικών και νύφης, 

λαογραφικά στοιχεία για την παλιά γειτονιά. Τα πεζογραφικά λογοτεχνικά κείμενα με 

θεματική ιστορικά συμβάντα ή εποχές, απαντώνται 5 φορές και ασχολούνται με την 

ανταρσία Ελλήνων προς τους Τούρκους που εκδηλωνόταν με «παράνομες» μαθητικές 

παρελάσεις από δασκάλους, το οδοιπορικό της προσφυγικής ζωής και περιγραφής των 

συνθηκών, τη μάχη της Φλώρινας, τη σχέση Μοναστηριωτών-Φλωρινιωτών, με όλη 

τη δράση τους. Τα πεζογραφικά κείμενα αισθηματικό περιεχόμενο με ιστορίες αγάπης 

είναι μόλις 3 και ασχολούνται με έρωτες που δημιουργήθηκαν μετά από μια 

διαφημιστική καμπάνια μεταξύ ηθοποιών, ανεκπλήρωτους έρωτες, με θρησκευτικό 

περιεχόμενο είναι επίσης 3 και έχουν ως θεματική την μεγάλη δράση, συμπεριφορά και 

ήθος ενός Αρχιμανδρίτη, που δόθηκε ολόψυχα στον Μακεδονικό Αγώνα, 

προσφέροντας αμέριστη συμπαράσταση στους αγωνιστές, οι σχέσεις ανθρώπων από 

διαφορετικές θρησκείες (Εβραίος-Χριστιανή), η περιγραφή ενός παπά σε ένα χωριό 

της Φλώρινας και η σχέση του με το ποίμνιό του και περιεχόμενο με μικρούς παιδικούς 

ήρωες ή απευθύνονται σε αυτούς, υπάρχουν επίσης 3 αναφορές, όπως το παραμύθι της 

εγγονής του βασιλιά Φίλιππου, δοσμένο μέσα από μια μυθοπλαστική αφήγηση, οι 

καθημερινές στιγμές ενός λύκου και μιας αλεπούς, και η περιπέτεια της μικρής ζωής 

που εισήλθε μέσα σε ένα βαλτόνερο.  
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Κεφά λάιο 5 

5.1. Κριτική αξιολόγηση του πεζογραφικού λογοτεχνικού έργου 

ορισμένων συγγραφέων στα περιοδικά «Αριστοτέλης» και 

«Εταιρία» 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η προσπάθεια ταξινόμησης των συγγραφέων, σε 

κάθε περιοδικό ξεχωριστά, ανάλογα με το θέμα και το είδος που ασχολήθηκε ο καθένας 

τους, τα στοιχεία που τους διέκριναν στα έργα τους και τα λογοτεχνικά τους 

χαρακτηριστικά.  

Αριστοτέλης 

1) Γεώργιος Χ. Μόδης: Ο τόπος στον οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα είναι η 

Μακεδονία. Τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στα γεγονότα και προχωρούν στον 

δρόμο της μοίρας τους είναι οι Μακεδόνες. Τόπος και πρόσωπα δημιουργούν ένα 

κλίμα, καθαρά, Μακεδονικό. Τα γεγονότα έχουν χρώμα άλλοτε πολεμικό και άλλοτε 

ειρηνικό. Τα πρόσωπα έχουν ιδιότητες πότε ηρωικές και πότε ταπεινές. Η εποχή στην 

οποία κάνει τις αναφορές  του ο λογοτέχνης, είναι αγωνιστική, πολεμική, ηρωική. 

Είναι αγώνας σκληρός, για απελευθέρωση και πάλη για επιβίωση. Την πολεμική, 

συνάμα ηρωική αυτή ατμόσφαιρα, διαπιστώνουμε σε κάθε σελίδα του μεγάλου του 

έργου που αρχίζει από το 1878-1908 και τελειώνει με την νίκη στο Βίτσι-Γράμμο, τον 

Αύγουστο 1949.  

Ένα οικογενειακό γεγονός, μια ατομική ή οικογενειακή τραγωδία, μια ωμή 

πραγματικότητα, ένα πολεμικό επεισόδιο μεταρσιώνεται και γίνεται μια ηθογραφική, 

δραματική, λυρική, συγκινητική ιστορία. Τα θέματα των ιστοριών του ή των 

μυθοπλασιών του αν και συγκλίνουν, τις περισσότερες φορές, στην ίδια ιστορική βάση 

– τον ένδοξο Μακεδονικό Αγώνα –, όμως πουθενά δεν παρουσιάζουν άσκοπες 

επαναλήψεις, αλλά απεναντίας, δημιουργούν μια αδιάσπαστη και συνεχή γραμμή από 

γεγονότα και επεισόδια, δημιουργούν μνήμη, την εθνική μνήμη, που την εμπλουτίζει ο 

λογοτέχνης με την προσωπική του εμπειρία, προβάλλοντας πρόσωπα και γεγονότα της 

δικής του εποχής με έναν τρόπο πολύ ρεαλιστικό. Οι ήρωες του, από την φύση τους 

απλοϊκοί, αγνοί, ακέραιοι, γεμάτοι καλοσύνη και ανθρωπιά, προβάλλουν σαν αληθινά 
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σύμβολα μέσα στην φρίκη του πολέμου και μέσα στην δίνη του μεγάλου χαλασμού. 

Κάθε σελίδα και μια συγκίνηση, ένας θαυμασμός, ένα άγριο μεγαλείο, μια εθνική 

ανάταση. Ο αγωνιστής, πατριώτης, πεζογράφος και χαρακτηρολόγος, Μόδης, 

«ζωγραφίζει» με τα εντονότερα χρώματα σκηνές ειδεχθείς και τερατώδεις, οι οποίες 

αντί να προγραφούν ανηλεώς, αποκλεισμένες από την σφαίρα της τέχνης, γίνονται 

περισσότερο άξιες ιδιαίτερης μελέτης249. Και είναι αλήθεια, πως οι σκηνές και οι 

εικόνες, που μας προξενούν βαθύτερη εντύπωση, συμβαίνει να είναι εκείνες που 

εμπνέονται από το φρικώδες. Και ο λόγος είναι πως η δύναμη του λογοτέχνη σε αυτές 

τις σκηνές φαίνεται.  

 

2) Μαίρη Προδρομίδου: Είναι η μοναδική συγγραφέας, που ασχολήθηκε κατεξοχήν με 

το παιδικό παραμύθι και μάλιστα δημιούργησε δεκαπέντε συνολικά, που τα 

δημοσίευσε στο περιοδικό. Η θεματολογία της ποικίλη, είναι βγαλμένη από την 

καθημερινή ζωή της εποχής, και μέσω των πολλών εκφραστικών μέσων που 

χρησιμοποιεί θέλει να δώσει μια παραστατικότητα, ζωντάνια, στον μικρό αναγνώστη 

που θα τα μελετήσει. Οι προσωποποιήσεις άψυχων ή άλογων όντων, όπως φυτά, ζώα, 

κλπ. έρχονται να μεταβιβάσουν στον αναγνώστη ότι όλα στη φύση έχουν «ζωή» και 

καρδιά και έχουν ανάγκες, σκέψεις, συναισθήματα και έρχονται να τεθούν ισάξια 

απέναντι στους ανθρώπους. Οι ήρωες της είναι μικρά παιδιά, πολλά απλά και ήμερα 

ζώα, δέντρα, φυσικά τοπία βασιλιάδες και ό,τι μπορεί να πάρει σάρκα και οστά από τη 

φύση. Αυτά απασχολούν τα παραμύθια της, που ενώ στο περιεχόμενό τους κρατούν 

απαράμιλλο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ατονούν ως προς το τέλος και την 

κορύφωση, προκειμένου αυτό να μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη.  

 

3) Ιφιγένεια Διδασκάλου: Η εργογραφία της Ιφιγένειας Διδασκάλου αναφέρεται 

συνήθως πάνω στην μακεδονική λαογραφία, με έναν τρόπο αφήγησης που 

χαρακτηρίζεται απλός και περιγραφικός. Εκτός από την λαογραφικά στοιχεία που 

συνέλεξε και απέδωσε στα έργα της, χρησιμοποιούσε στοιχεία της ιστοριογραφίας της 

Αρχαίας Μακεδονίας. Ο τρόπος γραφής της χαρακτηρίστηκε ως ομαλός, και παρόλο 

που χρησιμοποιούσε ομοιοκαταληξία που συνήθως ενοχλεί, κατόρθωνε να αποδώσει 

με λυρικότητα τους στίχους, που θα μπορούσαν να εκφραστούν σε ένα τραγούδι. 

                                                           
249Περιοδικό Αριστοτέλης: Ο Γ.Χ. Μόδης, η ζωή και το έργο του.τ. 85-86 σελ, 20-30. 
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Ευαίσθητη σε όλα της τα κείμενα, βρίσκει τη λύτρωση της στον χώρο της δημιουργίας, 

που έχει το βάρος του πόνου, της χαράς, της αγωνίας, από τον ωραίο μύθο της αγάπης, 

της νοσταλγίας, της μητρότητας, του πλουτισμού και της σκέψης.  

 

4) Πάνος Παπασταμάτης: Πεζογράφος που χρησιμοποιεί κατά κόρον απλές ιστορίες 

ανθρώπων, από καθημερινές σκηνές με έναν τόνο λυρισμού σε συνδυασμό με τα 

ρεαλιστικά στοιχεία Αντλεί θέματα από την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, 

στην οποία έζησε, με στερεότυπα, μετανάστευση ή ξενιτιά νέων ανθρώπων, με την 

υποχρέωση των γονιών να σπουδάσουν τα παιδιά τους, ώστε να έχουν αντίκρυσα στην 

κοινωνία, τις αντιλήψεις περί νεκρών που συνομιλούν με συζύγους που άφησαν πίσω 

τους ζωντανές, κ.ά. γενικότερα αγγίζει μια ευρεία γκάμα θεμάτων, που έχουν κάνει την 

εμφάνισή τους στη ζωή και τα βιώνουν οι άνθρωποι και αποκρυσταλλώνουν 

σημαντικές αξίες της εποχής εκείνης και πεποιθήσεις του απλού κόσμου.  

 

 

5) Ανδρέας Παπακωνσταντίνου: Η θεματολογία του Ανδρέα Παπακωνσταντίνου στα 

διηγήματά του, αφορούν κοινωνικές καταστάσεις, προερχόμενες από ένα βαρύ 

ιστορικό πλαίσιο, ενταγμένες μέσα σε ένα λογοτεχνικό κλίμα, με προκαταλήψεις, 

προλήψεις ανθρώπων και ηρωισμούς εθνικής υπερηφάνειας και πατριωτισμού. 

Επιπλέον, αφήνει μέσα στα έργα του ένα πέπλο μυστηρίου να πλανάται, ένα 

θρησκευτικό ή υποβόσκον νόημα να νοείται, ώστε το ενδιαφέρον του αναγνώστη να 

μείνει αναζωπυρωμένο.  

 

6) Κώστας Δαγκίτσης: Γλωσσολόγος με εξαιρετική λογοτεχνική πένα, ως πρόσφυγας 

παρουσιάζει στα διηγήματά του, που είναι μεγάλα σχετικά σε έκταση, καταστάσεις 

καθημερινής ζωής, οικογενειακές στιγμές, σχέσεις γονέων με τα παιδιά τους. 

Επιπλέον, στα έργα του διαχέεται έντονο το πολιτισμικό στοιχείο της Φλώρινας, η 

κουλτούρα με ορισμένα λαογραφικά στοιχεία, η βιωματικότητα, ο τρόπος επιβίωσης, 

η δράση τοπικών μη επίσημων συλλόγων με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων, τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια ή την περίοδο του 

εμφυλίου. Επιπλέον, ως συνέπεια αυτών, εξαίρεται η ξενιτιά των Φλωρινιωτών για 

αναζήτηση πιο άνετης και ήσυχης ζωής, και η απαιτητική δουλειά των δασκάλων, 

που μέσα από τις τεχνικές του αποκτά βαθύ νόημα και αποκαλύπτεται έμμεσα η 

σχέση των ντόπιων με τους πρόσφυγες που είχαν καταφτάσει στην πόλη, μέσα από 
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πολλές πτυχές. Με ένα λεξιλογικό και υφολογικό πλούτο περιγράφει τη «θεομηνία» 

και τις απρόβλεπτες και αναπότρεπτες καταστροφές, στο περιβάλλον από τις καιρικές 

συνθήκες. Γενικότερα ο ρεαλισμός κυριαρχεί έντονα, το βιωματικό στοιχείο, η 

απλότητα στον λόγο του, με διάφορες αφηγηματικές τεχνικές έργο, που προδίδει και 

την μεγάλη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό της πόλης.  

 

7) Παύλος Τσάμης: Γεννημένος στο Πισοδέρι Φλώρινας και γόνος Μακεδονομάχων, 

σαφώς επηρεασμένος από την καταγωγή του στο έργο του, αποτυπώνει ορισμένα 

στοιχεία σε όλα τα κείμενα. Το περιεχόμενο των διηγημάτων του αφορά Μακεδονικές 

Ιστορίες, πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως τον θάνατο του Παύλου Μελά, 

την μεταφορά της κεφαλής του σε μια τσάντα, μάχες επιφανών ανθρώπων του 

ελληνισμού στη Μακεδονία, δράση ανταρτών, τη σχέση Μακεδόνων-

Μοναστηριωτών αλλά και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής, κοινωνικά, 

οικονομικά, πνευματικά αλλά και πολιτισμικά.   

 

 

8) Χρήστος Μουχτάρης: Τα θέματα περιστρέφεται γύρω από κάποιες καθημερινές 

ανάγκες, πόθους ανθρώπων της επαρχίας για μια καλύτερη ζωή, κοινωνικές σχέσεις 

μεταξύ μελών της οικογένειας. Στα διηγήματά του, διακρίνεται η σαφής διαφορά στις 

κοινωνικές τάξεις της εποχής, στο οικονομικό επίπεδο, η φτώχεια που μάστιζε τον 

λαό και η λαχτάρα για μια διέξοδο στα προβλήματα με εργασία σε άλλες πόλεις ή 

περιοχές.  

 

9) Σοφία Ηλιάδου-Τάχου: Τα κείμενα της συγγραφέως στο περιοδικό έχουν 

περιεχόμενο τις αναμνήσεις, τις σκέψεις και την αναπόληση των ανθρώπων σε 

στιγμές της ζωής τους μαζί με συναισθήματα που κρύβονται στον εσωτερικό κόσμο. 

Διακρίνεται στη γραφή της έντονα ο λυρισμός, η ποιητική διάθεση και το στοιχείο 

του ασυνήθιστου με τον τρόπου που παρουσιάζεται.  

 

 

10) Θεόδωρος Βόσδου: Τα θέματα στα διηγήματά του περικλείουν διάφορες περιστάσεις 

της κοινωνικής ζωής, την παιδική αφέλεια, την λαχτάρα κάποιων γυναικών να 

αποκτήσουν παιδί αλλά και έχουν εξομολογητικό χαρακτήρα, με θρησκευτικές 
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προεκτάσεις, κάνοντας νύξεις για την ελεύθερη γάμος αλλόθρησκων ατόμων, πάντα 

ενταγμένο σε τοπικό επίπεδο, όντας ο ίδιος από την Φλώρινα.  

 

11) Γιάννης Ζήρας: Λόγω της μικρής του συμμετοχής στο περιοδικό, δεν μπορούμε να 

εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τον τρόπο γραφής του, ωστόσο γίνεται 

αντιληπτή η προτίμηση στα κείμενα που έχουν αναφορές σε φυσικά τοπία, με 

τσοπάνους και τσέλιγκες, που είναι οι άρχοντες της επαρχίας. Ίσως η καταγωγή ή οι 

καταβολές να προέρχονται από ένα τέτοιο περιβάλλον και να δείχνει ιδιαίτερο ζήλο, 

καθώς δημοσίευσε κι άλλες ενότητες αυτού του έργου.   

 

 

12) Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου (ή Ρίτσα Βασιλειάδου): Τα θέματα της έχουν να κάνει 

με την διαμονή μιας οικογένειας στη πόλη της Φλώρινας, και γενικότερα οι 

κοινωνικές σχέσεις της εποχής. Σε ένα της διήγημα διακρίνουμε τον υπέρτατο 

λυρισμό της, καθώς εξυμνεί το κίτρινο χρώμα, που υπάρχει παντού στη ψυχοσύνθεση 

της. Σε άλλο πεζογραφικό της έργο (διήγημα, ως προς το είδος) έχει αναφορές στην 

ζωή των ηλικιωμένων ανθρώπων, τις συνήθειες τους, διακρίνεται η κοινωνική και η 

πολιτισμική κατάσταση της περιόδου που δημοσιεύεται. 

 

13) Πέλλα Αλμπάνη: Αντλεί τα θέματα της από την ιστοριογραφία, ενταγμένα στη 

χρονική περίοδο από το 1900 και μετά, στην περιοχή του Κοσυφοπεδίου, και 

αφηγείται ιστορίες με θρησκευτικές διαφορές μεταξύ Χριστιανών και 

Μουσουλμάνων.  

 

14) Χάρης Γρηγορίου: Από τη μοναδική του δημοσίευση, καταλαβαίνουμε για τη γραφή 

του πως είναι γλαφυρή, ουσιαστική και ρεαλιστική με θέμα την οικονομική και 

κοινωνική ζωή, τα δάνεια και την έχθρα των ανθρώπων όταν ανάμεσά τους 

μπαίνουν τα συμφέροντα πάσης φύσεως.  

 

 

15) Ι.Γ.Τ. Από το ένα κείμενο πεζογραφίας, διακρίνουμε τα ενδιαφέροντα του 

συγγραφέα, που αφορά στο πώς να μην λιγοψυχάει ο καθένας σε δύσκολες 

καταστάσεις, καθώς μέσα από το διήγημα του εξάγονται διδακτικά συμπεράσματα.  
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16) Γεωργία Κηπουροπούλου: Από το ένα διήγημά της, διαφαίνεται πως στη γραφή 

μια ωδή προς το γυναικείο φύλο και πληθυσμό, μέσα από ένα έντονα ρεαλιστικά και 

λογοτεχνικά στοιχεία. 

 

 

17)  Ν. Γ. Κοεμτζόπουλος: Έντονα ιστοριογραφικά στοιχεία στην γραφή του παρμένα 

από την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη (1812) και εξιστορούνται 

περιστατικά διωγμών κατά κρυπτοχριστιανών μέσα από τα «μάτια» και των δύο 

αντιμαχόμενων πλευρών τότε.  

 

18) Ερατώ Μέλλου: Λαογραφικά στοιχεία διακρίνονται στην γραφή της, με έντονα 

στερεότυπα της περιοχής της Θεσσαλονίκης για το έθιμο του γάμου, την περίοδο 

της Οθωμανοκρατίας.  

 

 

19)  Βασίλης Μοσχοβίτης: Ο συγγραφέας μέσα από το διήγημά του, προσπαθεί να 

εμφυσήσει στον αναγνώστη την απώλεια των ηθικών αξιών, όπως της ανθρωπιάς 

και εξάγει συγκρίσεις και κοινωνικά συμπεράσματα για τη σημερινή (εκείνη την 

περίοδο) ανθρώπινη συμπεριφορά. Δίνει σημασία σε άψυχα όντα που 

«ζωντανεύουν» με την προσωποποίηση, τις μεταφορές και δίνει υπόσταση στις 

μαριονέτες του ήρωα, που ορισμένες φορές του κρατούν συντροφιά, κάνοντας σαφή 

υπαινιγμό για τα παραπάνω.  

 

20) Βασίλης Μπαζόπουλος: Η θεματολογία αντλείται από τις περιοχές της 

Φλώρινας και του φυσικού πλούτου που διαθέτει. Ο συγγραφέας κάνει μια 

περιπλάνηση που σχετίζεται με τους κυνηγούς, προσπαθώντας να πείσει τους 

αναγνώστες για την επίσκεψη στον τόπο του. Η γραφή του είναι περισσότερο 

αποκτά προσπάθεια προσέλκυσης, παρά τα στοιχεία ρεαλισμού, και ότι εντάσσεται 

σε αυστηρά λογοτεχνικά πλαίσια, έχοντας μια λυρικότητα και γλαφυρή προσέγγιση 

στα λεγόμενά του.  

 

 

21) Ελένη Ναούμ: Η θεματική της συγγραφέως από την επεξεργασία του κειμένου 

της αντλείται από την βουκολική ζωή, την διαμονή στην ύπαιθρο και την επαρχία, 
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κάτι που στη γραφή της είναι διακριτό, όπως η ζωντάνια, η βιωματική προσέγγιση 

και ο ρεαλισμός σε υπέρτατο βαθμό.  

 

22) Ι. Α. Νικολαΐδης: Ο μοναδικός συγγραφέας με νουβέλα, δημοσιευμένη στο 

περιοδικό. Έγραψε για ιστορικά γεγονότα, επηρεασμένος από τον ελληνοϊταλικό 

πόλεμο  του 1941 και τις βάναυσες συνθήκες διαβίωσης στην περίοδο της κατοχής. 

Έχει πολλά αφηγηματικά στοιχεία στο κείμενό του με έντονο του στοιχείο του 

ρεαλισμού, με ψήγματα εκφραστικών μέσων που παραπέμπουν σε μυθοπλασία, 

παρότι αναφέρεται σε πραγματικό χωρο-χρονικό πλαίσιο.  

 

 

23) Αχιλλέας Παπαϊωάννου: Συγγραφέας, με πλούσιο συγγραφικό ταλέντο και 

ιδιαίτερο στυλ γραφής, τα θέματα εναπόκεινται σε νεανικούς ανεκπλήρωτους 

έρωτες που δίνονται μέσα από αναμνήσεις, στοχασμούς και φιλοσοφία. Κάνει 

επίσης νύξεις για την συνείδηση των ανθρώπων, το ψυχικό σθένος που χρειάζονται 

οι άνθρωποι για να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις.  

 

24) Δ. Π. Ρίζος: Μέσα από την ματιά ενός ζωγράφου, αποτυπώνεται η λογοτεχνική 

γραφή του Δ.Π. Ρίζου, που ασχολείται στο πεζογράφημά του με την προσέγγιση 

ενός Φλωρινιώτικου τοπίου, μέσα από λυρικότητα και ευαισθησία και 

εμπλουτισμένο με πλήθος εικόνων, μεταφορικού λόγου, σουρεαλιστικών στοιχείων 

που συνθέτουν το πλαίσιο της γραφής γεμάτο με αρμονία και συναισθήματα.  

 

 

25) Δημήτρης Σουλιώτης: Παρότι ειδικεύτηκε στα ποιήματα, μπορούμε να 

διακρίνουμε πως ακόμα και στα πεζά του δημιουργήματα, ένα από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του, το οποίο αναδεικνύεται εύκολα από τα γραφόμενά του ήταν η 

περιπαικτική του διάθεση, η ειρωνεία και ο αυτοσαρκασμός παράλληλα με μια 

οξύτατη και διεισδυτική ματιά στα γεγονότα και τα πρόσωπα. Δεν άφηνε να περάσει 

τίποτα ασχολίαστο. Ο άριστος χειρισμός του προφορικού αλλά κυρίως του γραπτού 

του λόγου, το ερωτικό σχεδόν παιχνίδι με τις λέξεις και τα νοήματα έδιναν μια 

απαράμιλλη γοητεία στο γράψιμο και την ομιλία του. 
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26) Τ. Ι. Λ.: Τα θέματα του ήταν από την καθημερινή ζωή και την κοινωνική 

αποδοχή ορισμένων επαγγελμάτων από τον περίγυρο. Όλα αυτά δίνονται με τη 

μορφή σκέψεων, αποριών ή έκφρασης του εσωτερικού κόσμου των ηρώων του σε 

ρεαλιστικό περιβάλλον.  

 

 

27) Νίκος Τούλιος: Ένας συγγραφέας που γράφει έχοντας όλα του κειμένου μια 

διδαχή, έναν ρεαλιστικό παρότι μέσα στη μυθοπλασία, τόνο και επιχειρεί συγκρίσεις 

της ζωής και του θανάτου, θίγοντας κάποια φορά στο κείμενο του τα αισθήματα 

περί ζώων και ασφάλειας της ζωής.  

 

28) Αντιγόνη Τσάμη: Έχει γράψει πολλά μη μυθοπλαστικά κείμενα πεζογραφίας 

με λαογραφικά στοιχεία, διηγήματα, μυθιστορήματα, ποιήματα ακόμα και 

παραμύθια που έχουν ως θέμα τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και το Μακεδονικό 

αγώνα, μιας και η ίδια προέρχεται από οικογένεια Μακεδονομάχων. Την εφηβεία 

της την έζησα μέσα στον πόλεμο και όλες αυτές τις εμπειρίες τις μεταφέρει στα 

βιβλία της. Η ιστορικότητα και τα σκληρά γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα είναι 

αποτυπωμένα στα κείμενά της, απεικονίζονται με ρεαλιστικό τρόπο χωρίς στοιχεία 

ρομαντισμού ή λυρισμού. Τα γράφει με βιωματικό τρόπο και τα εξιστορεί με πλήρη 

και πιστή λεπτομέρεια.  

 

 

29) Γερμανός Χρηστίδης: Ο Αρχιμανδρίτης υπήρξε μία εκκλησιαστική μορφή από 

τις σπάνιες για την εποχή εκείνη, καθώς συνδύαζε τον ακεραιότατο χαρακτήρα του, 

το γνωστό σε όλους ήθος του, με την ευρύτατη μόρφωση για την οποία διακρινόταν. 

Τον χαρακτήριζε η μεγάλη αγάπη που είχε στους ανθρώπους. Δεν ήταν καθόλου 

απόμακρος από το λαό της πόλης, γι’ αυτό και αυτός ο λαός τον αγάπησε 

πραγματικά πολύ. Επιπλέον, ό,τι καλό το επαινούσε, απ’ οπουδήποτε κι αν 

προερχόταν, ό,τι στραβό το καυτηρίαζε ∙ συχνά τα έβαζε με την εξουσία χωρίς να 

διστάζει και χωρίς να φοβάται καθόλου. Με τα βιβλία του και τον λόγο του 

συνέβαλε και στην ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου της νεολαίας του 

Μαυροχωρίου, τον τόπο καταγωγής του. Στη γραφή του διακρίνεται η αγάπη του 

για τα γράμματα, η αναφορά του στις συνθήκες της εποχής με πολύ ωραίο και 
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δομημένο λόγο μέσα σε ένα πλαίσιο γεμάτο ειλικρίνεια και σεβασμό ιδίως στα 

παιδιά που έτρεφε αλόγιστο.  

 

30) Στρατής Μυριβήλης: Ως αναδημοσίευση του έργου του, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε πως η αντιπολεμική θεματική του, το λυρικό και ποιητικό ύφος, η 

καλοδουλεμένη γλώσσα ενός μεγάλου τεχνίτη του λόγου είναι ευδιάκριτα και για 

αυτό κατατάσσουν τον Μυριβήλη ανάμεσα στους μεγάλους συγγραφείς μας. 

 

 

31) Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Από την επεξεργασία του αναδημοσιευμένου του 

έργου, παρατηρήθηκε πως παρά την εμμονή με την σκιαθίτικη κουλτούρα και 

πεζογραφία, την θεματολογία του, όταν δεν έκανε τέχνη τις παιδικές του 

αναμνήσεις, την έπαιρνε από τη ζωή των φτωχογειτονιών της Αθήνας. Το 

υπόστρωμα συνήθως είναι θρησκευτικό. Το εξωτερικό περιβάλλον περιγράφεται με 

αληθινή λατρεία προς τη φύση. Υπάρχει όμως και μια οξύτατη ψυχολογική 

περιγραφή, μια εύστοχη διείσδυση στα βάθη του ψυχικού κόσμου των ηρώων του, 

που έκανε τόση εντύπωση, τόσο στους μετέπειτα χρόνους όσο και στην εποχή του. 

 

32) Ανδρέας Καρκαβίτσας: Σε αυτή την αναδημοσίευση του συγκεκριμένου 

συγγραφέα, παρατηρούμε για την γραφή του ότι στα διηγήματά του πρέπει να 

εξαρθεί η συγκρότηση του θέματος σε ενότητα, η γνώση των απλών ανθρώπων και 

πάντως ο λαμπρός χειρισμός της γλώσσας, υποδειγματικός για τα χρόνια εκείνα, με 

πολλά ηθογραφικά στοιχεία, έργα στην κατεύθυνση του νατουραλισμού. Όταν 

αποφάσιζε να υψώσει τον τόνο και να συνθέσει ένα διήγημα, θα έκλεινε μέσα του 

τα σύγχρονα προβλήματα με μια φτωχή αλληγορία.  

 

Εταιρία 

Οι συγγραφείς που δημοσιεύουν στο περιοδικό αυτό και δεν έχουν ξανά 

αναφερθεί προηγουμένως, θα παρουσιαστούν ως προς την ποιότητα, τη γραφή τους και 

γενικότερα τη θεματική του συγγραφικού τους έργου με γνώμονα πάντοτε τα κείμενα 

που έδωσαν στη δημοσιότητα. 
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1) Γιώτα Σεχίδου: Έγραψε μυθιστορήματα, κεφαλαία εκ του ενός δημοσιεύονται στο 

περιοδικό. Σε ένα χρόνο που δεν μετράει για όλους το ίδιο, στο μυθιστόρημα της 

διακρίνονται πολλοί εραστές, βάσανα και ιδανικά παγκόσμια, να ταλαιπωρούν το 

Τμήμα Ερευνών Αγκομαχητών (ΤΕΑ), στο οποίο βρίσκονται όλοι, λίγο ή πολύ, 

ενταγμένοι. Στην γραφή της συναντούμε έρωτες, αίματα, σαρδανάπαλοι εγωισμοί και 

διάφορα άλλα ακόμα πιο καθημερινά αλλά ενταγμένα σε ένα σουρεαλιστικό πλαίσιο.  

 

2) Σπύρος Αλεξίδης: Ο συγγραφέας έχοντας γράψει και διήγημα και απόσπασμα για 

ένα μυθιστόρημα, η γραφή του περιέχει συνειρμούς ασυνάρτητους νοηματικά μεταξύ 

τους. Τα θέματα τους είναι ποικίλα, εκτείνονται από την φυσιολατρία και την αγάπη 

του πρωταγωνιστή της ιστορίας για τον κήπο, φροντίζοντας τα λαχανικά και τα 

λουλούδια, στα μαθητικά χρόνια, την αφοσίωση των ανθρώπων στη δουλειά τις 

συζητήσεις εγγονών με παππούδες και εικόνες μουσικής από διάφορα μέρη του 

κόσμου. Επίσης, τονίζει την ανεμελιά και την παιδικότητα των νέων την χρονική 

περίοδο που εκδίδονται τα κείμενα.  

 

 

3) Χρήστος Κάπος: Τα κείμενα του αντλούν την θεματολογία γενικότερα από τη 

λαογραφία, τις παραδόσεις και τα πολιτισμικά έθιμα των χωριών το έτος 1910 και 

ειδικότερα αυτό το γάμου και του αρραβώνα των παιδιών από μικρή ηλικία. 

Επιπλέον, ασχολείται με την αγροτική ζωή, την απληστία των ανθρώπων, και την 

ψυχρή αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων, χωρίς τον υπολογισμό των συνεπειών. 

Ο τρόπος γραφής του είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα, ενώ φαίνεται ότι 

εντάσσονται και αρκετά βιωματικά στοιχεία. 

 

4) Ιωάννα Κέκκου: Στα κείμενα της, διακρίνουμε πως στόχος της είναι να τονίσει την 

λυτρωτική επιρροή και ευεργεσία ενός καιρικού φαινομένου και το χρώμα της 

ομίχλης στην διαγραφή της μνήμης για σκληρά πράγματα δίνοντας μια προσμονή 

και αισιοδοξία για το μέλλον των ανθρώπων, σε τόνο σουρεαλιστικό και αρκετά 

λυρικό.  

 

 

5) Αλέκος Κορτσάρης: Ο συγγραφέας, προερχόμενος από τη Φλώρινα, έχει έντονο 

το βιωματικό στοιχείο στα διηγήματά του, ενώ τα θέματά του είναι η ξενιτιά των 
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Ελλήνων και δη των Φλωρινιωτών στην Αυστραλία, η κατάσταση και η ζωή των 

ξενιτεμένων και η λαχτάρα, προσμονή επαναπατρισμού. Επίσης, αγγίζει και 

ευαίσθητα θέματα όπως η δουλειά ορισμένων που δεν ήταν αποδεκτή από το 

κοινωνικό σύνολο, η ηθική και η εχθρική ατμόσφαιρα μεταξύ συγχωριανών. 

 

6) Θανάσης Κυρκόπουλος: Ο συγγραφέας, έχει την καλλιτεχνική και λογοτεχνική 

στόφα σε όλα τα κείμενα του, κάνοντας τα μερικές φορές αλληγορικά ή και 

δυσνόητα, καθώς τα θέματά του είναι αφιερωμένα στον έρωτα και την αληθινή 

αγάπη, που συμβολίζεται ως Βαβυλώνα, με πλήθος εκφραστικών μέσων, επιθέτων 

ανάλογου ύφους και εικόνες μέσω αναμνήσεων και σκέψεων του ίδιου.  

 

 

7) Κωστάκης Λούστας: Ο συγγραφέας ασχολείται κυρίως με το παραμύθι με κύριο 

νοηματικό άξονα της γραφής του, την προσωποποίηση δύο πανύψηλων δέντρων, 

ή κι άλλων άψυχων όντων, μετατρέποντάς όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 

πραγματικότητα, παρά το φανταστικό που πρέπει να περιέχει, λόγω του είδους που 

ανήκει.  

 

8) Γεώργιος Ι. Μεγαλομάστορας: Έχοντας δημοσιεύσει στο περιοδικό διηγήματα, 

μπορούμε αναλύοντάς τα να παρατηρήσουμε πως ασχολείται ο συγγραφέας με 

κοινωνικά θέματα, όπως η αγάπη και το δέσιμο ενός ανθρώπου με τη δουλειά, τη 

σημασία κάποιων τοπικών ιδιωματισμών και το νόημα που υποθάλπουν, οι 

συνθήκες διαβίωσης την χρονική περίοδο 1934 με αναφορές στον εορτασμό της 

Πρωτομαγιάς και τα έθιμα της. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο φυσιολατρίας με τα 

ανάλογα εκφραστικά μέσα να «στολίζουν» τα έργα του. 

 

 

9) Αντώνης Νεδελκόπουλος: Ο συγγραφέας στα έργα του αναδεικνύει πολλά 

πολιτισμικά στοιχεία της εποχής στη Φλώρινα όπως, τα παλιά επαγγέλματα της 

γειτονιάς, κλπ. Επίσης, μέσω δραματικού τόνου και κλίμα συγκίνησης, 

ανάλυσης, περιγράφει τις σκέψεις, τα συναισθήματα κα τις παιδικές αναμνήσεις 

των ηρώων του.  
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10) Ντόνικα Ομάρη: Αλβανίδα συγγραφέας που τα παραμύθια της μεταφράστηκαν 

με σκοπό να δημοσιευτούν στο περιοδικό. Αντλεί την έμπνευσή της και τη 

θεματολογία της από την τοπική παράδοση του γάμου και την κατά σειρά 

προτεραιότητας ηλικιακά, από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο αδερφό σε μια 

οικογένεια. Επιπλέον, δίνει και στοιχεία για τις γυναίκες που ήταν έτοιμες για 

νύμφευση, για τον χαρακτήρα που αρμόζει, ώστε να επιλέξουν σύζυγο και μέσω 

των τεχνικών της μυθοπλασίας αλλά και της παιδικής ατμόσφαιρας και του 

σκηνικού, εμπλουτίζει και μεταδίδει μηνύματα που απορρέουν από τις αξίες που 

πρέσβευε η εποχή. 

 

 

11) Δότα Σορβάνη: Μια συγγραφέας που κύριο μέλημά της στη συγγραφή αποτελεί 

η αγάπη, η νοσταλγία και η αποτύπωση παρόμοιων συναισθημάτων σε ποικίλες 

εκφάνσεις της ζωής μέσα από αλληγορία και λυρικό τρόπο, αφήνοντας και ένα 

μικρό νοσταλγικό στίγμα.  

 

12) Ανδρέας Ταζογλίδης: Για τον συγγραφέα μαθαίνουμε πως τα συγγραφικά του 

ενδιαφέροντα εστιάζουν στο τοπικό επίπεδο, τις μεταπολεμικές συνθήκες που 

επικρατούσαν στην περιοχή της Φλώρινας με αναλυτικές περιγραφές του τοπίου 

και της καταστροφής, χωρίς ίχνος υπερβολής, αλλά με ρεαλιστικό ύφος. Επίσης 

στο διήγημά του, το θέμα της απόδρασης του ήρωα με ένα μαχαίρι, αποδεικνύει 

τη θέληση αποφυγής δύσκολων καταστάσεων με οποιοδήποτε θεμιτό ή αθέμιτο 

μέσο μέσα στο τρομακτικό κλίμα του πολέμου.  

 

13) Νετατζή Τζουμαλί: Ένα ακόμα ξενόγλωσσο έργο, μυθιστόρημα από τα λίγα που 

δημοσιεύτηκαν, από έναν συγγραφέα τούρκικης καταγωγής, που μεταφράστηκε 

για τις ανάγκες του περιοδικού. Στις δύο ενότητες που υπάρχουν στα τεύχη του 

περιοδικού, ο Τζουμαλί ασχολείται θεματικά με την κοινωνική, οικονομική 

κατάσταση της χώρας του, εμπλουτισμένα με στοιχεία πολιτισμικών αξιών και 

κουλτούρας για τον γάμο, την εργασία, τις ανθρώπινες σχέσεις. Η γλαφυρή και 

η γεμάτη ένταση και λεπτομέρεια περιγραφή είναι από τις ιδιαιτερότητες της 

γραφής του.  
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14) Γεώργιος Ν. Χατζητζώτζιας: Ιστορικός συγγραφέας και λογοτέχνης, που τα 

βιώματά του από την προσφυγιά αποτυπώνονται με τον πλέον ξεκάθαρο και 

καλύτερο τρόπο στα έργα του, που αν και ο κύριος θεματικός του άξονας 

κινείται γύρω από το προσφυγικό ζήτημα, τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, η 

λογοτεχνικότητα με ευφάνταστες εκφράσεις, δοσμένες με αφηγηματικό τρόπο 

δεν λείπουν. Ο ρεαλισμός κυριαρχεί, η ωμή πραγματικότητα διαποτισμένη με 

έντονο συγκινησιακό κλίμα υπερτερεί.  

 

 

15) Μίμης Αναχτάρης: Ο συγγραφέας μέσα από το διήγημα καταθέτει στοιχεία για 

τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων της εποχής του, τις πιέσεις της 

οικογένειας αλλά και την μελλοντική του κατάσταση που θα έχουν στη ζωή 

τους.  

 

16) Ανδρέας Π. Ανδρέου: Ο καθηγητής-συγγραφέας με το συγγραφικό του ταλέντο, 

καταγράφει ένα παραμύθι που προέρχεται από προφορικές αφηγήσεις 

ηλικιωμένων από ένα χωριό της Φλώρινας και εντάσσει αρμονικά στα πρότυπα 

του είδους και έχει ως περιεχόμενο τις πεποιθήσεις και στάσεις των μελών ενός 

γάμου συνολικά, με τις σχέσεις πεθερικών-ζευγαριού να βρίσκονται σε πρώτο 

πλάνο και τους διαπληκτισμούς να έπονται, ως «φυσικό» επακόλουθο.  

 

 

17) Βασίλης Καραγιάννης: Ο συγγραφέας ασχολείται με τη λαογραφία της πόλης 

και στη θεματολογία του συγκαταλέγονται ζητήματα σχετικά με τους 

πνευματικούς ανθρώπους της πόλης. Κάνοντας πολλές αλληγορίες και 

παραλληλισμούς της κατάστασης με το σκόρδο, φτάνει μέσα από αυτό σε 

σαφείς αξιολογικές κρίσεις.  

 

18) Στερίκος Κούλης: Ο συγγραφέας μέσα από τη γραφή του επιλέγει να 

πραγματευτεί τις αξίες της ζωής, την αισιοδοξία και ελπίδα των ανθρώπων, 

τοποθετημένη σε πλαίσιο που μεταδίδονται πολλαπλά νοήματα, λόγω των 

παραλληλισμών διαφορετικών ιστοριών.  
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19) Λιλή Πανίδου-Γαζίνου: Η συγκεκριμένη συγγραφέας, ασχολούμενη με την 

ιστοριογραφία, γράφει για τη μάχη της Φλώρινας το 1948 και εστιάζει σε 

πραγματικές αναμνήσεις, ως ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι. Πλούσια περιγράφει 

την ατμόσφαιρα με μια εύστοχη λογοτεχνικότητα και ένα συνονθύλευμα 

πεζογραφικών τεχνικών.   

 

20) Γιάννης Δ. Τσομπάνος: Ο συγγραφέας μέσα από το έργο του, εξωτερικεύει τις 

αξίες της εποχής για την εγκυμοσύνη, την ηθική των πραγμάτων στις γυναίκες 

και τη συμπεριφορά που έπρεπε να αναδεικνύουν, όταν εισέρχονται σε τέτοιες 

καταστάσεις. Εξυμνεί κάποιες πτυχές της κουλτούρας και της λαογραφίας του 

τόπου και της εποχής.  

 

 

21) Πέτρος Χρηστίδης: Το υπερρεαλιστικό διήγημα του συγγραφέα του συγγραφέα 

μας καταδεικνύει ότι η γραφή του ανήκει στα μη ρεαλιστικά στοιχεία, κάνει 

διάφορους συνειρμούς που οδηγούν σε κάποιο βαθύ νόημα σύμφωνα με την 

σκέψη του. Συνταιριάζει όμως αρμονικά και με κομψό λογοτεχνικά τρόπο 

ασύνδετες νοηματικά και επιφανειακά καταστάσεις για να εξάγει γενικεύσεις.  

 

22) Mile Nedelkowski: Σλαβικής καταγωγής συγγραφέας που το έργο του 

δημοσιεύτηκε μεταφρασμένο στο περιοδικό. Έχει θέμα ένα φανταστικά 

δοσμένα αλλά σε πραγματικές βάσεις και συνθήκες (με τις σχέσεις Ελλήνων-

Σκοπιανών) περιστατικό και μέσα από αυτό αναδύονται τα ήθη και οι 

πεποιθήσεις των κατοίκων της περιοχής.  

 
Κεφά λάιο 6 

Συμπεράσμάτά – Συζήτηση 

 

 Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα αποτελέσματα, τη θεωρία και τον 

συνδυασμό της βιβλιογραφικής αυτής έρευνας είναι εξεχόντως σημαντικά και 
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παρέχουν μια σχετική ασφάλεια και τεκμηρίωση για την εγκυρότητά τους. Οι τρεις 

άξονες, πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η παρούσα εργασία, δηλαδή η ιστορική, η 

λογοτεχνική και η πεζογραφική σκοπιά αποτέλεσαν εφαλτήριο για την ουσία του 

πράγματος. Η συστηματική καταγραφή και αποδελτίωση όλων των πεζογραφικών 

μορφών λογοτεχνικής έκφρασης στην πόλη της Φλώρινας, μέσα από τα περιοδικά 

«Αριστοτέλης» και «Εταιρία», που ξεκινούν την «εκδοτική δράση» τους από το 1956, 

καθιστά ανυπέρβλητες δυσκολίες στο εγχείρημα και αντικειμενικά ενδέχεται να η μη 

ηθελημένη αποσιώπηση στοιχείων να οφείλεται στον τεράστιο όγκο πληροφοριών και 

λεπτομερειών του αντικειμένου που πρέσβευε η συγκεκριμένη έρευνα.   

 Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα αποτελέσματα της ιστορικο-

φιλολογικής αυτής έρευνας  έχουν στηριχθεί στους εξής άξονες: 

Α) Η συστηματική καταγραφή και αποδελτίωση όλων των πεζογραφικών μορφών 

λογοτεχνικής έκφρασης στην πόλη της Φλώρινας, μέσα από τα περιοδικά 

«Αριστοτέλης» και «Εταιρία». Έτσι αναδείχθηκαν οι συγγραφείς και τα κείμενά τους 

Β) Διαχωρισμός μυθοπλασιακών και μη μυθοπλασιακών κειμένων. Αποκλείστηκε η 

περαιτέρω ενασχόλησή μας με τα μη μυθοπλασιακά πεζογραφικά κείμενα, δηλαδή τα 

ιστοριογραφικά, λαογραφικά, κ. ά. 

Γ) Ειδολογικός προσδιορισμός των μυθοπλασιακών κειμένων. Προσδιορίστηκε το 

λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκουν. 

Δ) Θεματική ανάλυση των μυθοπλασιακών κειμένων κατά λογοτεχνικό είδος. 

Ε) Η κριτική αξιολόγηση των μυθοπλασιακών κειμένων συγγραφέων που δημοσιεύουν 

τα περισσότερα κείμενα στα περιοδικά. 

 

 Όσον αφορά το κομμάτι της έρευνας που σχετίζεται με την καταγραφή των 

συγγραφέων, στο περιοδικό του Αριστοτέλη, βρέθηκαν 32 διαφορετικά ονόματα που 

είχαν δημοσιεύσει έστω και ένα πεζογραφικό λογοτεχνικό κείμενο, μαζί με τις τρεις 

αναδημοσιεύσεις των έργων του Α. Παπαδιαμάντη, Σ. Μυριβήλη και Α. Καρκαβίτσα. 

Στο περιοδικό «Εταιρία», οι συγγραφείς που εντοπίστηκαν με τουλάχιστον μία 

δημοσίευση λογοτεχνικού έργου πεζογραφικής μορφής ήταν 23. Οι συγγραφείς με τις 

πιο συχνές δημοσιεύσεις στο πρώτο περιοδικό ήταν η Μαίρη Προδρομίδου, με 
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ενασχόληση την συγγραφή παιδικών παραμυθιών, η Ιφιγένεια Διδασκάλου, με 

ποικίλου τύπου θεματικές στα πεζογραφικά της έργα, ο Γεώργιος Μόδης, πεζογράφος 

– ιστοριογράφος, ο Πάνος Παπασταμάτης με δημοσιεύσεις από το ειδολογική 

κατηγορία των πεζογραφικών κειμένων, τα διηγήματα και ο Ανδρέας 

Παπακωνσταντίνου με δημοσιεύσεις διηγημάτων και παιδικών ιστοριών. Από το 

δεύτερο περιοδικό ξεχωρίζουν συγγραφείς με μεγαλύτερη συχνότητα δημοσίευσης, 

όπως ο Γεώργιος Μόδης, ξανά, με επτά δημοσιεύσεις, τις περισσότερες από 

οποιονδήποτε άλλον, ο γλωσσολόγος Κώστας Δαγκίτσης που έγραψε μόνο το 

πεζογραφικό είδος των διηγημάτων, ο Σωτήρης Ζήκος με πέντε διηγήματα και η Γιώτα 

Σεχίδου, με αποσπασματικές δημοσιεύσεις του μυθιστορήματός της. Ο Πάνος 

Παπασταμάτης εμφανίζεται και σε αυτό το περιοδικό, με κοινά πεζογραφικά έργα με 

το προηγούμενο περιοδικό και με τρεις δημοσιεύσεις ακολουθούν οι Σπύρος Αλεξίδης, 

Πέτρος Βότσης και Ιωάννα Κέκκου, με μυθοπλασιακού τύπου διηγήματα ο καθένας.  

 Η δεύτερη παράμετρος διερεύνησης των συγγραφέων μετά τη συχνότητα 

εμφάνισης, αποτέλεσε η ηλικία και ποιοι από αυτούς βρίσκονται εν ζωή ή έχουν 

πεθάνει. Στο περιοδικό «Αριστοτέλης», οι τέσσερις από τους 35 είναι εν ζωή, ενώ στο 

περιοδικό «Εταιρία» οι 11 από τους 23.  

Η τρίτη πτυχή της αναζήτησης στη ζωή και το έργο των συγγραφέων, 

αποτέλεσε το λογοτεχνικό είδος των έργων που δημοσιεύσαν. Στο πρώτο περιοδικό 

(σ.σ. «Αριστοτέλης») συνολικά εντοπίστηκαν, με βάση τα λογοτεχνικά κριτήρια 

επιλογής ενός είδους πεζογραφίας, 59 διηγήματα, (17 ιστοριογραφικά κείμενα που 

όμως είχαν λογοτεχνικό τρόπο παράθεσης των συμβάντων, βάσει των συμβάσεων της 

λογοτεχνίας), 16 παιδικά παραμύθια, (7 κείμενα λαογραφίας που κι αυτά βασίστηκαν 

σε λογοτεχνικούς τρόπους παρουσίασης), τηρώντας τους κανόνες γραφής του είδους, 

2 μυθιστορήματα και 1 νουβέλα. Λίγα από τα παραπάνω δεν είχαν κανέναν 

μυθοπλασιακό χαρακτήρα και μερικά που είχαν έστω και ένα ψήγμα τέτοιου τύπου, 

συγκαταλέχθηκαν στην έρευνα, καθώς ότι σαφής και ξεκάθαρος ο εντοπισμός 

λογοτεχνικών έργων πεζογραφίας βάσει μυθοπλαστικής φαντασίας. Το ύφος, οι 

γλωσσικές ιδιαιτερότητες, η πλοκή, η έκταση του πεζογραφικού έργου, η ανάπλαση 

των μυθιστορηματικών χαρακτήρων και ο τρόπος μαζί με τον χρόνο αφήγησης, 

αποτέλεσαν μερικά τέτοια κριτήρια ειδολογικής διάκρισης των διαφόρων 

λογοτεχνικών έργων των περιοδικών. Σε πολλά πεζογραφικά κείμενα, όπως για 

παράδειγμα στα κρύα τις λίμνης (Γεώργιος Μόδης), Το θέλησε και ο μακαρίτης (Πάνος 
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Παπασταμάτης), το κτήμα (Χάρης Γρηγορίου), ένας μικρός ήρως (Γερμανός 

Χρηστίδης), Δάσκαλος στους Σαρακατσαναίους (Χρήστος Μουχτάρης), ο θάνατος του 

Μίκη Ζέζα (Παύλος Τσάμης), Επιστροφή από τα σύνορα, ο παληός λοκατζής, 

(Ανδρέας Παπακωνσταντίνου), Ο Γιάννης και τα λαχταριστά μήλα, οι τρεις κυνηγοί, 

και όλα τα παιδικά παραμύθια (Μαίρη Προδρομίδου) οι φωτογραφίες (πεζογράφημα, 

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου), κ.ά. αναγράφεται επάνω πριν από το τίτλο, το είδος στο οποίο 

ανήκουν, δηλαδή οι εκδότες του περιοδικού έχουν σκοπό να κατατοπίσουν ειδολογικά 

και να γνωστοποιήσουν στον αναγνώστη το προσεχές κείμενο – λογοτεχνικό έργο που 

θα μελετήσει. Κάτι παρόμοιο ισχύει και στο δεύτερο περιοδικό (σ.σ. «Εταιρία»), όπου 

τα 54 πεζογραφικά λογοτεχνικά κείμενα ανήκουν στο είδος των διηγημάτων, τα 9 είναι 

μυθιστορήματα, ωστόσο, δημοσιεύονται κατά ενότητες ή κεφάλαια, τα 6 ανήκουν σε 

λαογραφικά και ιστοριογραφικά κείμενα που όμως τα περισσότερα έχουν εντός τους, 

ψήγματα μυθοπλασιακού χαρακτήρα, και υπάρχει και μία νουβέλα. Αυτό που είναι 

άξιο προσοχής και αναφοράς και στα δύο περιοδικά είναι ότι συχνότερα δημοσιεύονται 

διηγήματα, πιο σπάνια μυθιστορήματα σε κεφάλαια και το πεζογραφικό είδος της 

νουβέλας απαντάται μόνο μία φορά σε κάθε περιοδικό. Αυτό το φαινόμενο εξηγείται 

από το γεγονός πως το διήγημα έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που επιτρέπουν στον 

συγγραφέα να γράφει και να δημοσιεύει σύντομα, μέσα σε λίγες σελίδες τον 

μυθοπλασιακό τρόπο σκέψης του,, που δεν λαμβάνει αρκετό χώρο στο περιοδικό και 

τυγχάνουν μεγαλύτερη αποδοχή από το αναγνωστικό κοινό. Και σε αυτό το περιοδικό, 

σε μικρότερο όμως βαθμό, υπάρχουν ήδη πάνω από τον τίτλο των λογοτεχνικών 

κειμένων, η ειδολογική τους τοποθέτηση όπως  π.χ. η γυμναστική που προδίδει (Πάνος 

Παπασταμάτης), μια καινούρια ζωής (Πάνος Παπασταμάτης), ασυνάρτητα για ένα 

προσεχές μυθιστόρημα (Σπύρος Αλεξίδης), ανθολογία φλωριναίων πεζογράφων 

(τεύχος 20-21), αφιερωμένο σε πεζογραφικά κείμενα.  

 Η τέταρτη παράμετρος της αποδελτίωσης των πεζογραφικών λογοτεχνικών 

κειμένων αφορούσε την κατηγοριοποίηση του μυθοπλασιακού ή μη μυθοπλασιακού 

χαρακτήρα που εμπερίκλειε. Πιο συγκεκριμένα, στο περιοδικό «Αριστοτέλης» τα 

μυθοπλασιακά πεζογραφικά κείμενα κάθε λογοτεχνικού είδους είναι περισσότερα από 

τα μη μυθοπλασιακά, όπως και το ίδιο συμβαίνει και στο άλλο περιοδικό «Εταιρία», 

όπου τα μεν υπερτερούν κατά πολύ των δε πεζογραφικών κειμένων. Στην έρευνα, 

πραγματοποιήθηκε και θεματική ανάλυση των πεζογραφικών λογοτεχνικών κειμένων 

που εντάχθηκαν στο δείγμα της έρευνας, όπου και στα δύο περιοδικά συνοπτικά τα 
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θέματα ταξινομήθηκαν σε γενικές κατηγορίες αφορούν ιστορικά γεγονότα/περιόδους, 

οικογενειακές στιγμές, περιστατικά κοινωνικής και οικονομικής ζωής, αισθηματικές 

ιστορίες, φυσιολατρικές περιγραφές τοπίων διαφόρων τοπικών περιοχών, θρησκευτικό 

και επετειακό/εορταστικό χαρακτήρα,  τοπικές/πολιτιστικές παραδόσεις ή ήθη/έθιμα, 

μικρούς παιδικούς ήρως και υπερφυσικές/φανταστικές καταστάσεις με 

συναισθηματικές εκφράσεις.  

 Ένα μεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο του ερευνητικού μέρους τη εργασίας, είχε 

και η κριτική αξιολόγηση του έργου, της γραφής και τη χρήσης λογοτεχνικών ή μη 

λογοτεχνικών τρόπων στα πεζογραφικά κείμενά τους. Στο περιοδικό «Αριστοτέλης», 

τον τοπικό τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα, πλέον, έχουν γραφτεί και δημοσιοποιηθεί 

κριτικές αποτιμήσεις της εργογραφίας των πιο σημαντικών βάσει της 

αναγνωρισιμότητας και μελέτης των κειμένων τους από το αναγνωστικό κοινό. Πιο 

αναλυτικά, αυτοί οι συγγραφείς είναι οι Γεώργιος Χ. Μόδης, Πάνος Παπασταμάτης, 

Ιφιγένεια Διδασκάλου, Αντιγόνη Τσάμη, Γεώργιος Χατζή Τζώτζιας. 

Γεώργιος Χ. Μόδης: Ο πεζογράφος όχι μόνο είναι κύριος της τέχνης του και τα 

συνέπεια αληθέστατος και ειλικρινέστατος αλλά και ηθικότερα επενεργεί πάνω εκεί 

όπου ΄κάθε ένας εννοεί ότι βασανιστήρια δεν τα περιγράφει απλώς από ηδονή να 

περιγράφει, αλλά για να εξαρθεί ο ηρωισμός των υπέρ πίστεως και πατρίδας ηρώων. 

Τι άλλο μπορεί να είναι πεζογραφικό του έργο παρά η υψηλή εποποιία των μεγάλων 

γεγονότων στην εποχή του Μακεδονικού Αγώνα και θαυμαστών αναμνήσεων. Αν ήταν 

ποίηση, θα ήταν αναμφισβήτητα, επική ποίηση. Ο λογοτέχνης αντλεί τα θέματά του 

από την ηρωική εποχή της σύγχρονης Ελλάδας, η οποία έχει στοιχεία πρόσφορα για 

εποποιΐα. Η εποχή αυτή βρίσκεται στην κατάλληλη χρονική απόσταση ή οποία 

περιβάλλει τα πρόσωπα και τα πράγματα με ακτινωτό στεφάνι της πεζογραφίας, 

συγχρόνως είναι τόσο κοντά μας, ώστε να ριγεί κανείς από ενθουσιασμό νομίζοντας 

ότι ζει σε κόσμο γνώριμο. Ο Γεώργιος Μόδης είναι ο μεγάλος ζωγράφος του φυσικού 

Μακεδονικού περιβάλλοντος, ο ανατόμος των ψυχών των φτωχών και των αγνών 

ανθρώπων, ο χαρακτηρολόγος των απλοϊκών και γενναίων χωρικών της Μακεδονίας, 

ο οξυδερκής παρατηρητής των ιστορικών γεγονότων και ο αμερόληπτος αφηγητής της 

ανθρώπινης πλευράς του φρικαλέου Μακεδονικού αγώνα. Είναι ο ιστοριστής, των 

«Μακεδονικών Ιστοριών», ο ελκυστικός και ευκολοδιάβαστος και ξεχωριστός ακόμη 

κι από την αδιαφορία του προς το τεχνικό ξετύλιγμα των ιστοριών του, προς ό,τι 

ονομάζεται συμμετρία και σύνθεση. Απαλός και αφρόντιστος αυτοσχεδιαστής που 
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διηγείται πιο πολύ και δημοσιογραφεί παρά που χτίζει και καλλιτεχνεί της ιστορίες του. 

Η πρωτοτυπία του βρίσκεται στο ότι μπόρεσε να παρατηρήσει και να απεικονίσει με 

πειστικό και αφηγηματικό και πεζογραφικό τρόπο, γεγονότα και περιστατικά της 

νεότερης και σύγχρονης Μακεδονικής Ιστορίας (1878-1949), και να εξιστορήσει πότε 

με βαθιά συγκίνηση, πόνο και συγκρατημένο πάθος και πότε με χιούμορ και 

τρυφερότητα. Ο Γ. Μόδης, επίσης, είναι ρεαλιστής, μαζί και ιδανιστής λογοτέχνης. 

Ρεαλιστής γιατί παίρνει το υλικό από το ακένωτο μεταλλείο της γύρω κοινωνίας, των 

ηθών και των εθίμων, των παραδόσεων, των πολεμικών πράξεων, των ποικίλων 

εκδηλώσεων, των χαρακτήρων του Μακεδονικού λαού. Είναι και ιδανιστής, γιατί πολύ 

συχνά οι ήρωες του βγαίνουν από τα όρια της πραγματικής ατμόσφαιρας , η οποία τους 

περικυκλώνει, απλοποιούνται, μεγαλύνονται, καθολικεύονται, εμφανίζονται 

τελειότεροι από όσοι είναι δυνατό να τους συναντήσουμε στη ζωή. Ιδανιστής γιατί 

στρέφεται στο παρελθόν, γιατί εξωραΐζει το παρόν, εμπνέεται από το ηρωικό και αγαπά 

το μεγάλο και υψηλό. Τα δύο αυτά στοιχεία, του ρεαλισμού και του ιδανισμού, 

επικρατούν, πότε το ένα και πότε το άλλο, σε τούτη εκείνη την διήγηση πάντοτε όμως 

βρίσκονται στενά συνδεδεμένα μες στην ίδια διήγηση, στην ίδια σελίδα. Ρεαλιστής, 

δωρικής απλότητας, σεμνός, γενναίος, λογοτέχνης-αγωνιστής, του οποίου η γλώσσα 

μήτε καθαρεύουσα, μήτε δημοτική, η το πιο πολύ δημοτική, μαζί και καθαρεύουσα, 

σαν να προσπαθεί, μεταχειριζόμενος αυτή να δώσει στην πρώτη την ξένη ευγένεια της 

δεύτερης και την δεύτερη πάλι να απλοποιήσει και κατεβάσει ως κοινή αλήθεια της 

πρώτης, σχετίζεται κάπως προς την μεταβατική νευρώδη και λογιολαϊκή των παλιών 

λογοτεχνών και είναι και αυτή μια καλλιτεχνική εκδήλωση της διγλωσσίας ή 

πολυγλωσσίας του τόπου, που μαρτυρά την ατομική δύναμη του πεζογράφου .  Το 

περιοδικό «Αριστοτέλης» τιμώντας την τον Γ. Μόδη για την λογοτεχνική προσφορά 

στην ιστορία του τόπου, αφιερώνει στον πρύτανη των λογοτεχνών, χρυσόδετο τόμο 

μαζί με «δίπλωμα ευγνωμοσύνης» σε ειδική τελετή. Μάλιστα το τεύχος 85-86 του 

ομώνυμου περιοδικού είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη ζωή, το έργο του και τον 

άνθρωπο, τον ακούραστο εθνικό αγωνιστή και συγγραφέα Γ. Μόδη. Πλήθος άρθρων 

και δημοσιευμάτων κοσμούσαν τις στήλες των τοπικού τύπου, με το όνομά του, όπως 

η εφημερίδα «Φωνή Φλωρίνης», «Έθνος», «Φωνή Λαού», «Ακριτική Βόρειος Ελλάς», 

όπου αναφέρονταν στη μεγάλη του αφοσίωση, πίστη στην πατρίδα και στον αγώνα, 

και στην αποτύπωση αυτών στον λόγο του μέσω των έργων του.  
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Πάνος Παπαστάματης: Η Φλωρινώτικη λογοτεχνία έγινε φτωχότερη από τότε που 

μαθεύτηκε ο αδόκητος θάνατος του Πάνου Παπασταμάτη. Όχι μόνο γιατί στέρησε 

στην πατρίδα του από τα στέρεα στα περιγράμματα τους ηθογραφικά του διηγήματα. 

Πρώτα από όλα επειδή μια παράδοση ηθογραφικής προσέγγισης της ζωής στη 

φλωρινιώτικη ύπαιθρο που ξεκίνησε από τον Γ. Μόδη και συνεχίστηκε με πολύ μεγάλη 

αγάπη από τον Πάνο Παπασταμάτη μένει χωρίς συνέχεια. Και η λαογραφία γίνεται 

επίσης πενέστερη. Τα διηγήματα του Παπασταμάτη έχουν τη δυνατότητα να 

σκιαγραφούν τον κεντρικό ήρωα, να ψυχογραφούν με ευαισθησία τα άλλα πρόσωπα 

που κινούνται σε στενή συνάφεια με αυτόν και να διαγράφουν με έντονες πινελιές τον 

χώρο σε μια προσδιορισμένη χρονική στιγμή. Κι όλα αυτά αβίαστα, χωρίς κραυγαλέες 

προσπάθειες που μπορούν να βλάψουν την αρτιότητα ή τη συνοχή του ενιαίου στα 

κυρίαρχα συστατικά του λόγου. Τα πρόσωπα του Παπασταμάτη είναι συνήθως κοινοί 

άνθρωποι απόλυτα εναρμονισμένοι με τον παραδοσιακό πολιτισμό τον οποίο βιώνουν 

με έναν τρόπο ξεχωριστό. Οι ήρωες αυτοί δεν δονούνται από αντιφάσεις, δεν 

προβληματίζονται και δεν χάνονται σε ρομαντικές αναπολήσεις. Έχουν ευθυκρισία, 

αυθορμητισμό, πάθη γήινα και ανεκτά από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Για αυτό 

οποιαδήποτε διασάλευση της ισορροπία στις σχέσεις της μικρής κοινότητας όπου 

λειτουργούν, είναι εφήμερη και κάθε άλλο παρά ουσιαστική. Αυτή όμως η αίσθηση 

αρμονίας δεν μειώνει το ενδιαφέρον του αναγνώστη που παρακολουθεί την έκβαση της 

υπόθεσης βήμα προς βήμα,. Γιατί οι διαφορές αυτής της παραδοσιακής στις δομές της 

κοινωνίας από τη δική μας είναι το κύριο σημείο αυτής της γοητείας και της ελκτικής 

δύναμης που ασκού τα κείμενα του Π. Παπασταμάτη. Και είναι γεγονός ότι ο 

συγγραφέας χωρίς να διαθέτει αχαλίνωτη δημιουργική φαντασία ή ανεξέλεγκτη 

ευαισθησία κατάφερε να αναβιώσει σε γλώσσα σχεδόν αντιλυρική έναν κόσμο που 

χάθηκε. Και μαζί ο Π. Παπασταμάτης πέτυχε να διαπλάσει ανθρώπινους τύπους, 

ανεξέλεγκτους που ανακαλούν συνειρμικά βιώματα και παρελθοντικές μνήμης και 

οδηγούν για αυτό το λόγο σε ταυτίσεις σε σημαντικό βαθμό αυθαίρετες με πρόσωπα 

που πέρασαν και χάθηκαν, με πρόσωπα που ζουν μέσα μας. Αναμφισβήτητα ο Π. 

Παπαστάματης είναι από τους γηραιότερους πεζογράφους της γενιάς του στη Φλώρινα 

για αυτό το έργο του θα μείνει αιώνια παρακαταθήκη για μας τους νεότερους.  

Αντιγόνη Τσάμη: Με την ενασχόληση της με τοπικά ιστορικά και λαογραφικά θέματα 

αποτέλεσε μήλον της έριδος για δημοσιογράφους, καθώς πολλοί επιθυμούσαν μία 
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συνέντευξη της και οι κριτικές του τύπου, κυρίως εφημερίδες της Φλώρινας, 

αναγνώριζαν το συγγραφικό της ταλέντο και τον τρόπο γραφής της.  

Γεώργιος Χατζητζώτζιας: Αν και κατά βάση έγραφε ιστοριογραφίες, έμεινε στη 

συνείδηση του αναγνωστικού κοινού για την χρήση του ρεαλισμού του, την βιωματική 

γραφή του, όπου μέσα στα πεζογραφικά έργα του, περιέγραφε τα γεγονότα με 

λογοτεχνικότητα. Οι κριτικές για το έργο του έρχεται από τα τοπικά περιοδικά, τις 

τοπικές εφημερίδες.  

Ιφιγένεια Διδασκάλου: Ως μέλος  σε πολλές φιλανθρωπικούς και πολιτιστικούς 

συλλόγους, η Ιφιγένεια Διδασκάλου είχε γίνει πασίγνωστη στο κοινό της 

Θεσσαλονίκης, καθώς το εντυπωσίασε με το πηγαίο συγγραφικό ταλέντο της. Με την 

απλότητα και την λυρικότητα που την διέκρινε, οι θεματικές αν και είχαν ως κύρια 

πηγής έμπνευσης τα λαογραφικά στοιχεία ενός τόπου, δίνονταν με λογοτεχνικό τρόπο, 

συμβαδίζοντας με όλες τις θεωρήσεις ενός πεζογραφικού είδους, ανάλογα με αυτό που 

επέλεγε να γράψει. Οι κριτικές, που έχουν δημοσιευθεί, αμέτρητες, έπλεκαν το εγκώμιο 

της, ήταν ενθουσιώδεις και για αυτό ήταν πάντοτε προσκεκλημένη σε εκδηλώσεις και 

πολλά της έργα είτε μελοποιήθηκαν είτε κερδίζουν βραβεία. Τα λόγια της καρδιάς και 

η βιωματική γραφή της έχουν απόσταση από τα δημοσιεύματα της τετριμμένης 

καθημερινότητας στην εποχή που αναφερόταν κάθε φορά. 

 Για τους υπόλοιπους συγγραφείς που μελετήθηκαν παραπάνω, εξίσου 

σημαντικούς με τους προαναφερθέντες για το πλούσιο συγγραφικό και μυθοπλασιακό 

ταλέντο, αλλά δεν βρέθηκαν κριτικές ή σχολιασμοί των έργων ή των θεματικών τους, 

οφείλουμε να επεξεργαστούμε με μια κριτική ματιά την αξία της γραφής τους.  

 Από το περιοδικό «Αριστοτέλης» ξεχώρισαν για τα μυθοπλασιακά διηγήματά 

τους οι Κώστας Δαγκίτσης, Πάνος Παπασταμάτης, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου και 

για τα παραμύθια, η Μαίρη Προδρομίδου. Από το περιοδικό «Εταιρία», ο Γεώργιος 

Μόδης με τα πεζογραφικά του έργα υπό τον τίτλο Μακεδονικές Ιστορίες, που αφορούν 

μυθοπλασιακά, λαογραφικά αλλά και πολιτιστικά θέματα που όμως βρίσκονται σε 

λογοτεχνικά πλαίσια και αξίζει να σταθεί κανείς, ώστε να παρατηρήσει πως μέσα από 

τον τοπικό χαρακτήρα των κειμένων σε συνδυασμό με τη γραφή που παρουσιάζεται, 

μένει ως ένα διήγημα πολύτιμο.  
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 Οι μυθοπλασιακοί τρόποι γραφής και απεικόνισης των χαρακτήρων, του 

αφηγηματικού χρόνου και των λογοτεχνικών μέσων, είναι ευδιάκριτοι στα παραμύθια 

της Μαίρης Προδρομίδου, η οποία στις τεχνικές έχει επεξεργαστεί με αρτιότητα 

ορισμένα σημεία, κάνοντας τα λογοτεχνικά της έργα να ξεχωρίζουν. Τα διηγήματα του 

Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, διέθεταν ζωντανούς διαλόγους, αφήγηση σε τρίτο 

πρόσωπο και οι θεματικές του ήταν βγαλμένες από καταστάσεις της πραγματικής ζωής, 

που κάποιες φορές επηρεάζονταν από την ιστορική περίοδο που γράφονταν, χωρίς αυτό 

να σημαίνει πως επρόκειτο για κάτι ιστοριογραφικό. Επιπλέον, ο Κώστας Δαγκίτσης, 

μέσα από τα εκτενή διηγήματά του, που απέχουν ελάχιστα από να χαρακτηριστούν 

ειδολογικά ως νουβέλα ή μυθιστόρημα, παρατηρούμε πως σε όλα οι βασικοί 

πρωταγωνιστές-ήρωες παραμένουν ίδιοι, (π.χ. η προσφυγική οικογένεια Μπασματζή), 

που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο εμπλέκεται στο θέμα που θέλει να παρουσιάζει κάθε 

φορά, χωρίς να τροποποιήσει κάτι. Όλες οι θεματικές του ακουμπούν σε ιστορικά και 

κοινωνικά ζητήματα της Φλώρινας, εισάγει πολλαπλά μηνύματα κάτω από τις γραμμές 

του λογοτεχνικού του ταλέντου, ενώ στα έξι διηγήματα του, η απεριόριστη συγγραφική 

του κουλτούρα με την παράθεση των γεγονότων, της πλοκής αλλά και τους τέλους των 

αφηγηματικών του ιστοριών διακατέχεται από οργάνωση, αφηγηματική συνέχεια με 

αρχή, μέση και τέλος, και πριν την ολοκλήρωσή τους δίνεται η απαραίτητη ένταση 

στον αναγνώστη, για να φτάσει στην λύτρωση των χαρακτήρων των ηρώων του.  

 Άλλοι συγγραφείς με μυθοπλασιακά κείμενα και από τα δύο περιοδικά, όπως 

οι Χρήστος Μουχτάρης, Πέτρος Βότσης, Χάρης Γρηγορίου, Γιάννης Ζήρας, Αχιλλέας 

Παπαϊωάννου, Σωτήρης Ζήκος, Δημήτρης Σουλιώτης, ξεχώρισαν με την έκθεση των 

διηγημάτων τους, τον γραφικό τους χαρακτήρα, αλλά και τις ιδιαίτερες μορφές που 

επέλεγαν κάθε φορά να δώσουν στην πλοκή τους και τους χαρακτήρες. Η τοπικότητα 

και οι φλωριώτικες συνήθειες, παραδόσεις σε βιώματα τους δεν έλειψαν και έκαναν το 

αναγνωστικό κοινό να μαθαίνει για τον τόπο του, μελετώντας μια φανταστική 

κατάσταση μέσα από την μάτια της λογοτεχνικότητας. Η Γιώτα Σεχίδου, Νετατζή 

Τζουμαλί, ο Γεώργιος Μεγαλομάστορας ,ο Ι. Α. Νικολαΐδης και ο Ανδρέας 

Ταζογλίδης, επιπλέον, ήταν κάποιοι που διακρίθηκαν, κυρίως λόγω της επιλογής τους 

να δημοσιεύσουν, μυθιστόρημα διαρθρωμένο σε ενότητες οι τρεις πρώτοι και νουβέλα 

οι δύο δεύτεροι. Οι συγγραφείς Σπύρος Αλεξίδης, Χρήστος Κάπος, Ιωάννα Κέκκου, 

Κωστάκης Λούστα, Ελευθερία Μπαλγκουρανίδου-Βασιλειάδου, Μίμης Αναχτάρης, 

Πέτρος Χρηστίδης, Θανάσης Κυρκόπουλος, είναι ακόμη μερικοί που είχαν συχνή 
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συμμετοχή στα περιοδικά με την δημοσίευση των πεζογραφικών τους έργων, 

ασχολήθηκαν κατά κόρον με τα διηγήματα και οι θεματικές τους ήταν ποικιλότροπες 

που εμπεριείχαν ανεκπλήρωτες ιστορίες αγάπης, λυρικές περιγραφές φυσικών τόπων 

ή ψυχικού κόσμου των ηρώων τους.  

Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο γεγονός πως εκτός από γηγενείς 

συγγραφείς, στα περιοδικά «φιλοξενήθηκαν» και φωνές από άλλες περιοχές, στα 

περίχωρα της Φλώρινας, όπως η Αλβανία, η Τουρκία και η π.Γ.Δ.Μ., μέσω των 

Νετζατή Τζουμαλί,  Ντόνικα Ομάρη, MileNedelkowski, που μετέφεραν μια ξεχωριστή 

νότα με τα διηγήματα ή μυθιστορήματα τους στις σελίδες των περιοδικών, 

εκφράζοντας με τον καλύτερο τρόπο την διαφορετική συγγραφική θεματολογία των 

περιοχών τους και το διαφορετικό λογοτεχνικό στυλ που εφάρμοζαν στα πεζογραφικά 

τους έργα. Οι υπόλοιποι συγγραφείς (Αντώνης Νεδελκόπουλος, Δότα Σορβάνη, 

Ανδρέας Ανδρέου, Στερίκος Κούλης, Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Γωγώ Κηπουροπούλου, 

κ.ά.) με μία δημοσίευση της εργογραφίας τους στο περιοδικό έχουν και αυτή τη 

σημαντικότητά τους, έγραψαν διηγήματα μυθοπλασιακού περιεχόμενου και οι 

θεματικές τους ήταν ποικίλης μορφής.  

Από την θεματική ανάλυση περιεχομένου των λογοτεχνικών πεζογραφικών 

έργων που εντοπίστηκαν και από τα δύο περιοδικά («Αριστοτέλης», «Εταιρία»), 

εξάχθηκαν και συμπυκνώθηκαν δέκα γενικές θεματικές κατηγορίες, δηλαδή α) σε αυτά 

που είχαν ως θεματική βάση Ιστορικό περιεχόμενο με αφορμή ή πλαίσιο κάποιο 

πόλεμο ή γεγονός (Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί πόλεμοι, Παγκόσμιοι πόλεμοι, 

τοπικές μάχες), β) στα λογοτεχνικά μυθοπλασιακά κείμενα αισθηματικού ή ερωτικού 

περιεχομένου/ιστορίες αγάπης, γ) σε αυτά που απεικόνιζαν οικογενειακές/φιλικές 

στιγμές, δ) στα πεζογραφικά κείμενα με θρησκευτικό περιεχόμενο, ε) σε αυτά που 

είχαν ως θεματικό επίκεντρο κάποια φυσιολατρική περιπλάνηση ή την περιγραφή ενός 

φυσικού τοπίου, στ) στα επετειακά ή εορταστικά έργα, ζ) στα λογοτεχνικά έργα που 

έδειχναν την οικονομική και κοινωνική πλευρά της ζωής, η) σε αυτά που είχαν 

κεντρικό θέμα τους μικρούς/παιδικούς ήρωες, θ) τα πεζογραφικά κείμενα που 

αφορούσαν τοπικές ή πολιτιστικές παραδόσεις της Φλώρινας και της Δυτικής 

Μακεδονίας και τέλος, ι) στα λογοτεχνικά έργα που περιείχαν κάποιες 

«υπερφυσικές»/φανταστικές καταστάσεις ή έκφραση ψυχικής κατάστασης των ηρώων 

τους. Ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες περιλάμβαναν παραπάνω λογοτεχνικά έργα 

(ιστορίες αγάπης, οικογενειακές στιγμές, οικονομική και κοινωνική ζωή) από ό,τι 
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αντίστοιχα διέθεταν άλλες κατηγορίες (π.χ. θρησκευτικό περιεχόμενο, 

επετειακό/εορταστικό περιεχόμενο, κ.ά.).  

Αν επιτρέπεται μία άτυπη προσπάθεια σύγκρισης των δύο περιοδικών της 

Φλώρινας, θα ήταν δυνατόν να παρατηρηθούν αρκετά αξιοπρόσεκτα στοιχεία, όσον 

αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, την ιδεολογική σκοπιά και τη ‘φύση’ τους. Το 

περιοδικό «Ο Αριστοτέλης», διαθέτει πλήθος κειμένων ποικίλης ύλης, ενώ αντίθετα 

στο περιοδικό «Εταιρία» δημοσιεύονται ως επί το πλείστον λογοτεχνικά έργα 

(ποιητικά ή πεζογραφικά), ενώ ατονούν τα ιστορικά ή λαογραφικά κείμενα των 

Φλωριναίων συγγραφέων-ερευνητών. Η χρονική επιλογή έκδοσης των περιοδικών 

φανερώνει πληροφορίες για το περιεχόμενο που θα διέθεταν τα κείμενα, επηρεασμένα 

από την ατμόσφαιρα και το κλίμα της εποχής, με τις πνευματικές επιρροές των 

συγγραφέων να αποτυπώνονται στα έργα τους. Πιο συγκεκριμένα, στο περιοδικό «Ο 

Αριστοτέλης», διακρίνουμε μια ιστορική και απλή λογοτεχνική έκφραση στα έργα, με 

νεωτερικές αναζητήσεις, καθώς γράφηκαν πριν ή κατά το μέσο του 20ου αιώνα (1950 

και εξής), ενώ, αντιθέτως, στο περιοδικό «Εταιρία», τα λογοτεχνικά πλαίσια κινούνται 

προς τον μετανεωτερικό χώρο, όπως αποτυπώνονται στα πιο μοντέρνα έργα των 

συγγραφέων, που αποδίδουν μια πιο εξελεγκτική ματιά στον τρόπο γραφής τους, 

ερχόμενοι από άλλες ιστορικά εποχές (από το 1987 και μετά). Επιπλέον, στο περιοδικό 

«Αριστοτέλης» εντοπίστηκαν συγγραφείς που κατάγονταν εκτός Φλώρινας ή όντας 

πανελληνίως φημισμένοι μέσω αναδημοσιεύσεων τους, ενώ στο περιοδικό «Εταιρία», 

σχεδόν όλοι οι συγγραφείς με πεζογραφική δημοσίευση είχαν ρίζες από την πόλη. 

Τέλος, διαφέρει και ο σύγχρονος λογοτεχνικός τρόπος θεώρησης στα δύο περιοδικά, 

με αυτό του «Αριστοτέλη» να επικεντρώνεται σε ιστορικά-λαογραφικά σε λογοτεχνικό 

πλαίσιο έργα, ενώ σε αυτό της «Εταιρίας» σε όλα τα είδη, αλλά κυρίως στη 

πεζογραφικά, οι συγγραφείς μέσα στα λογοτεχνικά τους έργα απομακρύνονται από 

αυτό το μοτίβο και επικεντρώνονται σε θέματα άλλου βεληνεκούς, τείνοντας προς την 

ηθογραφία, τον νατουραλισμό και σε μερικά σημεία τον υπερρεαλισμό (ή 

σουρεαλισμό).  

Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι στόχοι της έρευνας που τέθηκαν στην αρχή, 

εκπληρωθήκαν επιτυχώς και απαντήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, με αναλυτικές 

λεπτομέρειες. Η βιβλιογραφική έρευνα στα περιοδικά ανέδειξε άγνωστες πτυχές των 

πεζογράφων και των λογοτεχνικών τους έργων, που μέσα από συνδυασμό των 
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ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων, και για αυτό οδηγηθήκαμε σε κάποιες 

γενικεύσεις, που εμφανίζονται ανωτέρω.  

 
Κεφά λάιο 7 

 

7.1. Επίλογος – Μελλοντικές προτάσεις 
 

 Η λογοτεχνία πέρα από τις εφημερίδες της εποχής, βρίσκει έναν ουσιαστικό 

χώρο έκφρασης με την ίδρυση του συλλόγου «Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης», κυρίως με την 

καθιέρωση των περιοδικών του εκδόσεων και αργότερα με την «Εταιρία γραμμάτων 

και τεχνών Φλώρινας», ένα κατά βάση λογοτεχνικό τεκμήριο της πόλης. Σε αυτό το 

σημαντικότατο για την ιστορία της πόλης βήμα έκφρασης αναδείχτηκαν μετά τη 

δεκαετία του ’50 γενιές λογίων και λογοτεχνών με έντονες πνευματικές καταβολές και 

συνεπή παρουσία στον πνευματικό χώρο της πόλης. Τα περιοδικά πλαισιώνονται από 

μια πλειάδα λογοτεχνών οι οποίοι καταθέτουν βιώματα, εμπειρίες, μαρτυρίες από τη 

ζωή τους στον πόλη και από την ιστορία τους, αλλά και δημιουργούν με τις πιο 

ευφάνταστες ιδέες, λογοτεχνικά μυθοπλασιακά «κοσμήματα». Στην διπλωματική 

εργασία, έγινε προσπάθεια να εφαρμοστεί μια καινοτόμα ιδέα στην τοπική ιστορικό-

γραμματολογική έρευνα, κάτι που ήταν εξαρχής συναρπαστικό και οδηγηθώ στα άδυτα 

αυτού του εγχειρήματος.  

Η νέα αυτή προσέγγιση στην έρευνα αναφορικά με τον χώρο της πεζογραφίας 

σε τοπικό επίπεδο, θαρρώ πως τοποθέτησε ένα μικρό κομμάτι στο χαώδες 

επιστημονικό πεδίο της λογοτεχνίας, της ιστορίας και της κριτικής της λογοτεχνίας. 

Επιπλέον, φωτίστηκαν άγνωστες πτυχές της ζωής αλλά ως επί το πλείστο του τρόπου 

γραφής και ευφάνταστης δημιουργίας κάποιων συγγραφέων, που ίσως έμειναν αφανείς 

στο αναγνωστικό κοινό από τον χώρο της τοπικής λογοτεχνίας και ιστορίας. 

Προηγούμενες έρευνες που να αφορούν αποδελτίωση συγγραφέων και έργων στο 

λογοτεχνικό είδος της πεζογραφίας δεν έχει πραγματοποιηθεί, παρά στην ποιητική 
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μορφή των λογοτεχνικών κειμένων, αλλά χωρίς περιορισμένο χρονικό εύρος250. 

Επιχειρήθηκε με αυτόν τον τρόπο και άνοιξε τις πύλες για μελλοντικές έρευνες τέτοιου 

τύπου, που ενδεχομένως να διευρυνθεί ακόμα παραπέρα επιστημονικά, όπως για 

παράδειγμα να ακολουθήσει αναλυτική κειμενική επεξεργασία και πραγματική 

εμβάθυνση της λογοτεχνικότητας κάθε πεζογραφικού έργου που έχει βρεθεί. Ίσως 

αυτή η εργασία να αποτελέσει έναν γνώμονα για να στηριχθούν κάποιες επόμενες 

ερευνητικές απόπειρες.  
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