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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

1. Βιογραφικά στοιχεία 

 

Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας γεννήθηκε το 1865 στα Λεχαινά, ένα μικρό χωριό του Νομού 

Ηλείας στην Πελοπόννησο, πρωτότοκος γιος του Δημητρίου Καρκαβίτσα και της Άννας 

το γένος Σκαλτσά (Παπαδημητρακόπουλος: 2004, 11 και 17). Για την ακριβή ημερομηνία 

της γέννησής του υπάρχουν διχογνωμίες. Στο Φύλλο Μητρώου του Στρατολογικού 

Γραφείου Πύργου αναγράφεται ως έτος γέννησής του το 1865. Ο Καρκαβίτσας είχε 

τέσσερις αδελφούς και τέσσερις αδελφές. Δύο από τα αδέλφια του ασχολήθηκαν με τη 

λογοτεχνία. Γνωστότερος είναι ο Κώστας Καρκαβίτσας με τη συλλογή Ο Διαολής και άλλα 

διηγήματα.  

Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στη γενέτειρά του, αρχικά στο Δημοτικό και στη 

συνέχεια στο Σχολαρχείο Λεχαινών (Βαλέτας: 1973, τ. 1: μστ΄-μζ΄ και νβ΄). Δεκατριών 

ετών πήγε στην Πάτρα για γυμνασιακές σπουδές, με στόχο να γίνει καθηγητής, 

πιστεύοντας πως η φιλολογία ήταν η επιστήμη που θα του επέτρεπε να καλλιεργήσει 

περισσότερο το ταλέντο του (Σφαέλλου: 2000, 7). Στην Πάτρα μελέτησε, μεταξύ άλλων, 

ελληνική μυθολογία και ελληνική λογοτεχνία με ιδιαίτερη έμφαση στους Επτανήσιους και 

τους πεζογράφους της Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής. Στο τέλος του 1882 εγγράφηκε στην 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε πέντε χρόνια αργότερα 

με τον τίτλο του «διδάκτορα Ιατρικής». Στην Αθήνα σχετίστηκε με διάφορους λογοτέχνες, 

όπως ο Κωστής Παλαμάς, ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος 

(Μπαλούμης: 1999, 18).  

Το επώνυμο Καρκαβίτσας έκανε άσχημη εντύπωση ακουστικά και έτσι ο 

συγγραφέας δοκίμασε αρχικά να το αντικαταστήσει με διάφορα ψευδώνυμα 

(Χλουμούτζης, Δήμος Πάλλας, Άλφα Κάππας, Πέτρος Αβράμης κ.ά.). Από αυτά 

διατήρησε το τελευταίο μόνο σε άρθρα και ανταποκρίσεις. Στα διηγήματά του αρχικά 

χρησιμοποίησε το αρχικώνυμο Ανδρέας Δ. Κ., έπειτα Ανδρέας Δ. Καρκαβίτσας και τέλος 

Ανδρέας Καρκαβίτσας (Βαλέτας: 1973, τ. 1: λζ΄). Με την προσχώρησή του στον 

δημοτικισμό έγινε Αντρέας Καρκαβίτσας.  

Ο διαγωνισμός διηγήματος της Εστίας (1898) τον ώθησε στον χώρο της ηθογραφίας 

και του έδωσε το έναυσμα να ταξιδέψει σε χωριά της Ρούμελης για να συλλέξει 

ιστορικολαογραφικά στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησε στα πρώτα του έργα. 

Το 1889 στρατεύτηκε ως κληρωτός και στην αρχή υπηρέτησε ως βοηθός αρχιάτρου. Κατά 

τη διάρκεια της θητείας του στο Μεσολόγγι γνώρισε τις άθλιες συνθήκες ζωής της 

ελληνικής υπαίθρου, τις οποίες κατέγραψε σε μια σειρά οδοιπορικών σημειώσεων και 

αξιοποίησε αργότερα στη συγγραφή της νουβέλας του Ο ζητιάνος. Το έργο του αυτό 

ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, και μάλιστα δύο Κραβαρίτες (κάτοικοι του χωριού 

Κράβαρα, Ναυπακτίας) τον κάλεσαν σε μονομαχία (Σιδερίδου: 1973, τ. 1: 88-89· Βαλέτας: 

1973, τ. 1: 20-24). Τελικά, η παρεξήγηση λύθηκε αναίμακτα. 

Το 1891, μετά τη λήξη της στρατιωτικής του θητείας, διορίστηκε υγειονομικός 

γιατρός στο ατμόπλοιο Αθήναι, με το οποίο ταξίδεψε στα παράλια της Μικράς Ασίας, στον 

Ελλήσποντο, στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Ο 

Καρκαβίτσας κατέγραψε τις εμπειρίες από την περίοδο αυτή της ζωής του σε ημερολόγιο 
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με την ονομασία Σ’ Ανατολή και Δύση. Αυτές οι σημειώσεις  αξιοποιήθηκαν αργότερα για 

τη συγγραφή της συλλογής διηγημάτων Λόγια της πλώρης (1899).  

Από τον Αύγουστο του 1896 μέχρι το 1922 υπήρξε μόνιμος αξιωματικός του 

Ελληνικού Στρατού, φθάνοντας μέχρι τον βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου. Το 1896 γίνεται 

μάρτυρας της ιστορικής νίκης του Σπύρου Λούη στον Μαραθώνιο, για να απογοητευτεί 

ένα χρόνο αργότερα εξαιτίας της ήττας της Ελλάδας στον ατυχή πόλεμο του 1897 

(Σιδερίδου: 1973, τ. 1: 120-121). Η απογοήτευσή του αυτή ήταν μεγάλη, αφού ο 

Καρκαβίτσας, ως μέλος της Εθνικής Εταιρίας, προωθούσε τη Μεγάλη Ιδέα. Ο ίδιος, όπως 

διαφαίνεται από την προσωπική του αλληλογραφία («Ανέκδοτα Φιλολογικά του 

Γράμματα», Νέα Εστία 17-41:1928, 787-788) βρέθηκε στην Κρήτη ως μέλος του 

ελληνικού εκστρατευτικού σώματος.  

Όντας μέλος του Στρατιωτικού Συνδέσμου συμμετείχε, το 1909, στο κίνημα στο 

Γουδί, στη συνέχεια, όμως, στράφηκε εναντίον του Βενιζέλου. Αργότερα πήρε μέρος 

στους Βαλκανικούς πολέμους ως στρατιωτικός γιατρός και παρασημοφορήθηκε δύο φορές 

για τη «μέχρι αυτοθυσίας αφοσίωση στο καθήκον» (Σφαέλλου: 2000, 11). Το 1916 σε μια 

συζήτηση στη Στρατιωτική Λέσχη στη Θεσσαλονίκη αντιτάχτηκε στο κίνημα Εθνικής 

Αμύνης, με αποτέλεσμα να τεθεί σε περιορισμό, αρχικά στα Λεχαινά, και να εξοριστεί στη 

συνέχεια στη Μυτιλήνη. Επέστρεψε στην Αθήνα το 1917, αλλά οι κακουχίες της εξορίας 

κλόνισαν την υγεία του. Παρ’ όλες τις φροντίδες της συντρόφου του Δέσποινας Σωτηρίου, 

ο μεγάλος αυτός λογοτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή στις 24 Οκτωβρίου 1922 από 

φυματίωση του λάρυγγα (Σιδερίδου: 1973, τ. 1: 152).  

 

2. Ο συγγραφέας και η εποχή του 
 

Ο συγγραφέας γεννιέται στη μικρή Ελλάδα, με σύνορα τη γραμμή Αμβρακικού-

Παγασητικού, και πεθαίνει έχοντας προλάβει να δει την καταστροφή του οράματος της 

Μεγάλης Ιδέας και την οριστική εκρίζωση του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας. 

Είναι μια περίοδος ολοένα αυξανόμενου εθνικισμού, που, σε συνάρτηση με τα 

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων να συγκρατήσουν τις 

φυγόκεντρες τάσεις στον χώρο των Βαλκανίων, οδήγησε στο ξέσπασμα πολλών τοπικών 

και ενός παγκόσμιου πολέμου. 

Σταθμό στην επέκταση του Ελληνικού κράτους αποτελεί η πρώτη, μετά την 

προσάρτηση των Επτανήσων το 1864, διεύρυνσή του. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της Συνθήκης 

του Βερολίνου (1878), η οποία είχε ως κύριο στόχο την αναθεώρηση της Συνθήκης του 

Αγίου Στεφάνου, απόρροια ενός ακόμη Ρωσοτουρκικού πολέμου, η Θεσσαλία 

παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Βασίλειο (1881) με την προϋπόθεση να αποζημιωθούν οι 

Τούρκοι τσιφλικάδες. Η αδυναμία του Ελληνικού κράτους να πληρώσει, οδήγησε 

πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού να αγοράσουν τα τσιφλίκια μαζί με τους οικισμούς, 

παρατείνοντας έτσι την τραγική κατάσταση των Θεσσαλών αγροτών που απλά πέρασαν 

σε άλλα χέρια. Τη ζωή των αγροτών την εποχή αυτή πραγματεύεται ο Καρκαβίτσας στη 

νουβέλα του Ο ζητιάνος.  

Ο αλυτρωτισμός δεσπόζει στην κοινοβουλευτική ζωή της Ελλάδας. Το μικρό όμως 

Ελληνικό κράτος, δεν είναι σε θέση να κάνει πράξη τις επιταγές του μεγαλοϊδεατισμού και 

θα οδηγηθεί σε αποτυχημένη σύγκρουση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία (1896) και τον 
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συνεπακόλουθο ναυτικό αποκλεισμό από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Στην άσχημη πορεία για 

το εθνικό θέμα θα προστεθεί μία ακόμη χρεοκοπία, υπό τη διακυβέρνηση του Χαρίλαου 

Τρικούπη (1893), γνωστή με την παροιμιώδη φράση του Έλληνα πρωθυπουργού: 

«δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Πριν από το κλείσιμο του αιώνα, και συγκεκριμένα το 1897, 

θα ακολουθήσει ακόμη ένας αποτυχημένος πόλεμος με την Τουρκία, που θα μείνει 

γνωστός στην ιστορία ως ο «Ατυχής Πόλεμος». Τη νίκη του Σπύρου Λούη και τις 

ζητωκραυγές των Ελλήνων, έναν χρόνο νωρίτερα, στους πρώτους σύγχρονους 

Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, θα διαδεχτεί η απογοήτευση και η μεμψιμοιρία. Οι 

συνεχείς ήττες είχαν αντίκτυπο και στον ίδιο τον συγγραφέα που, μαζί με άλλους, 

θεωρούσε ως αίτιο της καταστροφής την προγονοπληξία. Σε μια προσπάθεια οργανικής 

σύνδεσης της αρχαίας κληρονομιάς με τον νεότερο ελληνισμό συνέγραψε τη νουβέλα του 

Ο Αρχαιολόγος (1903).  

Ιδεολόγος και πατριώτης, ο Καρκαβίτσας θα απογοητευτεί από την κατάσταση που 

επικρατεί στην Ελλάδα στις αρχές του 20ού αι. Ο πεσιμισμός του είναι εμφανής σε ένα 

γράμμα στον φίλο του Κωνσταντίνο Χατζόπουλο: «Εσύ καλά τα κατάφερες κι έφυγες απ’ 

τη μούχλα... πού είναι τα όνειρα; Πού είναι οι ελπίδες; [...] Στάθηκα σαν το ναυαγισμένο 

καράβι σε μια ξέρα» (Βαλέτας: 1973, τ. 1: ξδ΄). Η άνοδος του Ελευθερίου Βενιζέλου θα 

τον βρει στο αντίθετο, με τον μεγάλο πολιτικό, στρατόπεδο. Οι νίκες στους Βαλκανικούς 

πολέμους (1912-13) και η εντολή κατοχής της Σμύρνης (1919) δεν ήταν αρκετές για να 

κάνουν τον Καρκαβίτσα να δει τον Βενιζέλο με άλλο μάτι· αντιθέτως, συνεχίζει μέχρι 

τέλους τον αντιβενιζελικό του αγώνα. 

Η ανάπτυξη της λαογραφίας με τον Νικόλαο Πολίτη θα στρέψει το ενδιαφέρον προς 

τον λαϊκό πολιτισμό των Ελλήνων. Πολύ πριν από την ίδρυση της Ελληνικής Λαογραφικής 

Εταιρείας (1909), ο Καρκαβίτσας, υπό την ιδιότητά του ως στρατιωτικού ιατρού, 

περιηγείται την Ελλάδα «απ’ άκρου εις άκρον» και συλλέγει πληροφορίες, παραδόσεις, 

ιστορίες, τις οποίες καταγράφει στα αμέτρητα σημειωματάρια και ημερολόγιά του. «Ο 

λαός είναι η πηγή μας και όχι τα βιβλία, όχι οι αρχαίοι, ούτε οι ξένοι, προπαντός όχι μόνον 

αυτοί» (Βαλέτας: 1973, τ. 1: νθ΄).  

Το 1880 θεωρείται η αρχή μιας νέας ανανεωτικής και εκσυγχρονιστικής για τη 

λογοτεχνία εποχής. Αρχικά η ποίηση και αργότερα η πεζογραφία θα απομακρυνθούν από 

τον ρομαντισμό, υπό την επίδραση των σύγχρονων ευρωπαϊκών ρευμάτων του 

νατουραλισμού και του ρεαλισμού. Έτσι, η ελληνική ηθογραφία θα απαγκιστρωθεί από 

την ειδυλλιακή περιγραφή των ηθών και των εθίμων της ελληνικής υπαίθρου προς μια πιο 

ρεαλιστική θεώρηση των πραγμάτων (Κοπιδάκης: 2010, 262). Μέσα σε αυτό το κλίμα, το 

έργο του Καρκαβίτσα, και ειδικότερα τα Λόγια της πλώρης, προσέλαβαν τόνο ρεαλιστικό 

που φτάνει μέχρι τη σκληρότητα (Πολίτης: 2014, 207). 

Η έκδοση της Αγίας Γραφής στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλλη, 

οδήγησε σε ταραχές, στα λεγόμενα Ευαγγελικά (1901), ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1903, 

ξεσπούν τα Ορεστειακά με αφορμή την παράσταση της Ορέστειας του Αισχύλου στη 

δημοτική. Τα δύο αυτά γεγονότα αποτελούν κορυφώσεις του αγώνα για την επικράτηση 

της δημοτικής, η οποία ξεκίνησε το 1888 με την έκδοση από τον Ψυχάρη του έργου του 

Το ταξίδι μου. Ο Καρκαβίτσας, αν και στα πρώτα του αφηγήματα γράφει στην 

καθαρεύουσα, στη συνέχεια στρέφεται με θέρμη προς τη δημοτική, την οποία υπηρετεί με 

τον ζήλο του νεοφώτιστου (Πολίτης: 2014, 206). 

Είναι εμφανές πως ο Καρκαβίτσας έζησε σε κρίσιμη περίοδο τεράστιων αλλαγών 

και συγκρούσεων. Η Ελλάδα αλλάζει, διευρύνεται γεωγραφικά και ωριμάζει λογοτεχνικά. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

1. Εισαγωγή  
 

Στις 5 Οκτωβρίου 1891, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας μπαρκάρει ως υγειονομικός γιατρός στο 

ατμόπλοιο Αθήναι της Πανελλήνιας Ατμοπλοϊκής Εταιρίας με το οποίο, όπως αναφέρθηκε, 

θα ταξιδέψει στα παράλια της Μικράς Ασίας και του Εύξεινου Πόντου αλλά και της 

ευρύτερης Μεσογειακής λεκάνης. Αυτή, καθώς λέει και ο ίδιος ο Καρκαβίτσας, ήταν και 

η πρώτη του πραγματική επαφή με τη θάλασσα: «Η θάλασσα για μένα ήταν κλειστή και 

άφωνη» (Σιδερίδου: 1973, τ. 1: 101). Τις εμπειρίες του από τα ταξίδια αυτά θα καταγράψει 

στο ημερολόγιό του, το οποίο δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο περιοδικό Εστία (1895) με 

τον τίτλο «Σ’ Ανατολή και Δύση». Το ημερολόγιο αυτό θα αποτελέσει και την πηγή των 

είκοσι θαλασσινών  διηγημάτων τού παρόντος τόμου, που εκδόθηκαν ως συλλογή το 1899 

στην Αθήνα από το Τυπογραφείον της Εστίας, υπό τον τίτλο Λόγια της πλώρης. Θαλασσινά 

διηγήματα. Κάποια από τα διηγήματα αυτά είχαν ήδη δημοσιευτεί, είτε αυτούσια είτε με 

μικρές παραλλαγές, στο περιοδικό Εστία σε διάστημα έξι ετών. Μόνο επτά ήταν 

αδημοσίευτα: «Το βασιλόπουλο», «Θείον όραμα», «Κακότυχος», «Γέρακας», «Γοργόνα», 

«Κουρσάροι», «Γιούσουρι». Κατά τον Κωστή Παλαμά, έξι είναι τα καλύτερα διηγήματα 

του Καρκαβίτσα: «Η Θάλασσα», «Βιοπαλαιστής», «Η Καπετάνισσα», «Κακοσημαδιά», 

«Ναυάγια», «Το Γιούσουρι» (Παπαδημητρακόπουλος: 2004, 79). 

Η επιλογή του τίτλου της συλλογής από τον Καρκαβίτσα δεν είναι τυχαία. Στην 

πλώρη βρίσκονταν τα διαμερίσματα των ναυτών και των θερμαστών· «λόγια της πλώρης», 

λοιπόν, είναι οι κουβέντες που αντάλλασσαν μεταξύ τους οι ναυτικοί. Να τι λέει ο ίδιος σε 

ένα παλαιό του προλόγισμα: «Η πλώρη τού Αθήναι μας –όπως κάθε καραβιού πλώρη– 

είναι η κατοικία και αυλή των ναυτών και των θερμαστάδων... που ξοδεύουν την ακριβή 

ώρα της ανάπαυσής τους μπαλώνοντας τα ρούχα τους, βράζοντας τον καφέ ή τσάι τους 

και λέγοντας παραμύθια ή ανέκδοτα του τόπου τους... Τα απλά τους λόγια πολλές φορές 

μ’ εσυγκίνησαν∙ τα χοντρά τους αστεία και η ελευθεροστομία τους πολλές φορές με 

χαροποίησαν∙ τα δυστυχήματά τους κι οι αγώνες τους πολλές φορές μ’ ήφεραν σε θέση να 

καταραστώ την ανθρωπότητα» (Βαλέτας: 1973, τ. 2, 4). Στα διηγήματα αυτά 

καθρεφτίζεται η ζωή των ναυτικών του τέλους του 19ου αιώνα· ζωή γεμάτη κακουχίες, 

τόσο εύγλωττα δοσμένη από τον ίδιο τον συγγραφέα στο διήγημα «Θείον Όραμα»: 

«Χειμώνα – καλοκαίρι τ’ οργώνουμε το κύμα. Βόδια καματερά στη βουκέντρα της 

Ανάγκης, υποταχτικά θ’ αυλακώνουμε τ’ αρμυρό χωράφι, μονάχα τη φάκνα μας έχοντας 

για πληρωμή» («Θείον Όραμα», 137). Όπως επισημαίνει η Σιδερίδου (1979, τ. 1: 182), 

«είναι για τη λογοτεχνία μας η θαλασσινή εποποιία του σύγχρονου Ελληνισμού». 

Οι δυσκολίες και οι δυστυχίες, η αβεβαιότητα και το άγνωστο της ζωής του ναυτικού 

δεν είναι ικανά για να απομακρύνουν τον Έλληνα από το υγρό στοιχείο. Αυτή η σχέση 

αγάπης-μίσους, έμφυτη, στα βάθη της ελληνικής ψυχής, και θεμελιωμένη στη μακραίωνη 

ιστορία της χώρας, είναι αποτέλεσμα των ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών ενός 

νησιωτικού πολιτισμού. Ο Καρκαβίτσας με περισσή τέχνη περιγράφει τη συγκρουσιακή 

αυτή σχέση, δίνοντας έμφαση στο εσωτερικό δράμα των ηρώων του. Οι χαρακτήρες των 

διηγημάτων δεν έλκονται τόσο από ένα αμφίβολο υλικό κέρδος όσο από ένα κάλεσμα 

απροσδιόριστα μυστικιστικό (Σφαέλλου: 2000, 13). Έτσι, στα Λόγια της πλώρης 

αναμιγνύεται το ψυχογραφικό με το ηθογραφικό στοιχείο.  



Ανδρέας Καρκαβίτσας, Λόγια της πλώρης − ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

9 
 

Άφθονα είναι τα λαογραφικά στοιχεία σε όλα τα διηγήματα: παραμύθια, παραδόσεις, 

δημοτικά τραγούδια, ήθη, έθιμα, λαϊκές γιορτές, δεισιδαιμονίες, μάγια και πολλά άλλα. Ο 

Καρκαβίτσας αναπλάθει λογοτεχνικά το εθνικό παραδοσιακό υλικό, ιδιαίτερα από την 

περιοχή της λαϊκής παράδοσης (Μπαλούμης: 1999, 97). Έξι από τα είκοσι διηγήματα 

βασίζονται εξ ολοκλήρου σε λαϊκές παραδόσεις: «Οι φρεγάδες», «Το βασιλόπουλο», «Ο 

Καβομαλιάς», «Θείον όραμα», «Ο Κάτω Κόσμος», «Η γοργόνα». Τα διηγήματα 

παρουσιάζουν επίσης θρύλους∙ τέσσερις από αυτούς: η βυθισμένη στην Προποντίδα Αγία 

Τράπεζα της Αγίας Σοφίας στο διήγημα «Ο εκδικητής»∙ το βασιλόπουλο από το Λιβόρνο, 

στο διήγημα «Το βασιλόπουλο»∙ το γιγάντιο μαύρο κοράλι στο «Γιούσουρι», και τα 

ξωτικά που προκαλούν τις τρικυμίες στο ακρωτήρι Κάβο Μαλέας, στο «Καβομαλιάς», 

αναφέρονται από τον μεγάλο λαογράφο Νικόλαο Πολίτη, ως «ανακοινώσεις 

Καρκαβίτσα», αφού πρώτος ο συγγραφέας γνωστοποίησε τους θρύλους αυτούς στο ευρύ 

κοινό. (Πολίτης: 1994, τ. 2, 36, 202, 307 και 308). Αυτές είναι μόνο μερικές από τις 

ανακοινώσεις του Καρκαβίτσα, για τις οποίες γίνεται λόγος στο έργο του Πολίτη, ενώ 

πολλές άλλες προέρχονται από διηγήματά του, που δεν βρίσκονται στη συλλογή Λόγια της 

πλώρης. 

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει πως τα Λόγια της πλώρης έχουν και κοινωνικό 

περιεχόμενο, και πιο συγκεκριμένα αποτελούν διαμαρτυρία κατά της κοινωνικής αδικίας. 

Ο ίδιος ο Καρκαβίτσας σε προλόγισμά του, αναφερόμενος στους ναυτικούς της εποχής 

του, μιλά για «τυραννισμένα κορμιά που αντικατάστησαν στους κόπους και τα βάσανα τα 

δούλα πληρώματα των αρχαίων νηών και τους σκλάβους των γαλερών» (Βαλέτας: 1972 τ. 

2, 9 και 547). Το προλόγισμα αυτό δημοσιεύτηκε στο διήγημα «Η τέντα των ναυτικών» 

(Εστία: τ. Β΄, 1893, 46), αλλά απαλείφθηκε στην αναδημοσίευση του διηγήματος στα 

Λόγια της πλώρης με τον τίτλο «Ο Κάτω Κόσμος». Δεν θα ήταν επομένως καθόλου 

αβάσιμο να πούμε πως τα διηγήματα του Καρκαβίτσα είναι ένα «κατηγορώ» για τη σκληρή 

ζωή των ναυτικών.   

 

2. Κριτικές για τα Λόγια της πλώρης 
 

Για το έργο του Καρκαβίτσα έχουν γραφεί αντιφατικές κριτικές τόσο από σύγχρονους όσο 

και από μεταγενέστερούς του κριτικούς. Άλλοι τον επαινούν υπερβολικά, ενώ άλλοι δεν 

βρίσκουν καμιά αξία στο έργο του. Προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες, αλλά κυρίως 

το γλωσσικό ζήτημα, υπήρξαν οι βασικοί άξονες της αρνητικής κριτικής, παράλληλα, 

όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το αντιλαογραφικό αίσθημα της εποχής του 

Μεσοπολέμου (Σιδερίδου: 1979, τ. 1: 218). Ενδεικτικά, έγραψαν θετικά για τον 

Καρκαβίτσα, οι Παλαμάς, Ψυχάρης, Ξενόπουλος, Μαλακάσης, Τερζάκης, ενώ αρνητικά 

οι Ροΐδης, Τέλλος Άγρας, Άλκης Θρύλος, Γιάννης Κορδάτος. Παρατίθενται αποσπάσματα 

από μερικές κριτικές:1 

Ο Παλαμάς υποστηρίζει πως η αντιπάθεια για τα Λόγια της πλώρης βασίζεται στη 

χρήση της δημοτικής· μάλιστα, πάει ένα βήμα παραπέρα, αντιστρέφοντας την κατηγορία 

πως η δημοτική αδυνατεί να περιγράψει τη θάλασσα: «τα Λόγια της πλώρης δείχνουν την 

                                                           
1 Οι κριτικές και τα παρέμβλητα κείμενα αυτής της ενότητας προέρχονται από το έργο της Σιδερίδου (1979) 

τ. 1: 225-245, η οποία έχει συγκεντρώσει όλες τις κριτικές σε έναν τόμο. Διατηρείται η γραφή των 

συγγραφέων. 
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ψευτιά της αστόχαστης γνώμης του Ζαλοκώστα πως τάχα έξω από την καθαρεύουσα η 

γλώσσα μας είναι αδύνατο να παραστήσει τα θαλασσινά. Ακριβώς το αντίθετο αληθεύει» 

(Παλαμάς: 1962, τ. 16, 87). 

Πιο ενθουσιώδης ο Γιάννης Ψυχάρης γράφει για τα Λόγια της πλώρης, απαντώντας 

ταυτόχρονα στον Εμμανουήλ Ροΐδη: «Αχ! Ο Καρκαβίτσας αφτός να ’γραφε λίγο μα λίγο 

πιο ρωμαίικα, να ’ριχνε στο γιαλό μια και καλή ό,τι βρωμάει δασκαλοσύνη, να ήταν η 

γλώσσα του ρωμαϊκή σαν την ψυχίτσα του κανείς από μας δεν θα μπορούσε μαζί του να 

μετρηθεί...». Και συνεχίζει πλέκοντας το εγκώμιο του έργου του Καρκαβίτσα: 

«Συνεπαίρνεσαι, τρελλαίνεσαι... τσιρίζεις, λαλείς, παραλαλείς... θυμώνεις, απορείς, 

ταράζεσαι... Εγώ τα ’παθα όλα αυτά, που σου λέω, διαβάζοντας τα Λόγια της πλώρης». 

Πολύ αργότερα, ο Δ.Ν. Παπαδήμας στην Εισαγωγή της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 

γράφει: «Αλλά μήπως το αντιπροσωπευτικότερο έργο του Καρκαβίτσα το επικό μικρό 

αριστούργημα Λόγια της πλώρης δεν είναι ηθογραφία; [...] Η δημοτική του Καρκαβίτσα 

έχει εσωτερική και εξωτερική μουσικότητα, χωρίς να παρουσιάζει τίποτε το τεχνητό [...] 

Πολλές φορές ο νατουραλισμός του φαίνεται νατουραλισμός χωρικού, δεν είναι όμως ποτέ 

κυνικός [...] Έπειτα στο έργο του Καρκαβίτσα υπάρχουν τόσα λαογραφικά στοιχεία, όσα 

δεν υπάρχουν ίσως στο έργο του Βλαχογιάννη». 

Ο Μιλτιάδης Μαλακάσης, στα 1940, εκφράζει τον θαυμασμό του για τον 

λογοτέχνη, ο οποίος «παρουσιάζει μιαν ευχέρεια διηγηματική καταπληκτική, μια 

παρατήρηση αξιόλογη και μια δύναμη για την εποχή εκείνη όχι συνηθισμένη», και 

συνεχίζει σημειώνοντας πως τα Λόγια της πλώρης είναι «το αριστούργημά του, και ένα 

από τα αριστουργήματα της νεώτερης φιλολογίας μας, πρωτότυπο και γεμάτο καϋμούς 

έργο». Ο τρόπος, με τον οποίο περιγράφει και διηγείται ο Καρκαβίτσας τις ναυτικές 

σκηνές, είναι κατά τον Μαλακάση «απαράμιλλος και πολλές φορές τέτοιος που να δείχνει 

αληθινά ένα μεγάλο συγγραφέα». 

Ο Απόστολος Σαχίνης γράφει για τον συγγραφέα το 1958: «Ο Καρκαβίτσας ήταν 

πάνω από όλα ένας μάστορης του πεζού λόγου κι ένας στυλίστας της δημοτικής... 

προικισμένος με την έμφυτη καλαισθησία που δημιουργεί το ωραίο ύφος, γιατί κανείς 

πειραματισμός, καμιά άσκηση και καμιά δοκιμή δεν μεσολάβησε, έπειτα από την 

καθαρεύουσα των Διηγημάτων και της Λυγερής, για να φανούν Ο ζητιάνος και τα Λόγια 

της πλώρης. Του έλειπε η επινοητική φαντασία, είχε όμως την αφηγηματική ευχέρεια, την 

περιγραφική ικανότητα και προπαντός τη συνείδηση του ύφους, για να ξεχωρίζει από τους 

άλλους συναδέλφους του· ενός ύφους που γοητεύει και θέλγει ως μορφή του ωραίου και 

όχι απλώς ως έκφραση μιας μοναδικής και ιδιαίτερης προσωπικότητας». 

Από τις αρνητικότερες κριτικές, σε σημείο ίσως υπερβολής, είναι αυτή του Άλκη 

Θρύλου: «Το χαμηλότατο επίπεδο [της εποχής του Καρκαβίτσα] επέτρεψε να ξεχωρίσουν 

και συγγραφείς απλά ευσυνείδητοι, προπάντων όταν υπηρετούσαν το δημοτικιστικό 

αγώνα. [...] Σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, θα περνούσε απαρατήρητος, και είναι μάλιστα 

πιθανόν ότι δεν θα μπορούσε καν να γράψει, αν ήταν υποχρεωμένος να συλλάβει και να 

αναπτύξει θέματα πολυπλοκότερα από τα εύκολα ηθογραφικά».  

 

 

 



Ανδρέας Καρκαβίτσας, Λόγια της πλώρης − ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

11 
 

3. Χαρακτηριστικά της γραφής του Καρκαβίτσα 
 

Αρχικά, επηρεασμένος από την καθαρεύουσα, ο Καρκαβίτσας γράφει τα πρώτα του έργα 

στη γλώσσα αυτή. Όπως λέει και ο ίδιος, «μας εκόλλησαν κι εμάς με τα σχολεία και με τα 

βιβλία τους αυτή τη βαλσαμωμένη γλώσσα και χρειαζόμαστε πλέον, για να τη βγάλωμε 

από πάνω μας να ριχτούμε στη φωτιά για να λυτρωθούμε όπως ο Ηρακλής από το χιτώνα 

του Νέσσου» (Σιδερίδου: 1979, τ. 1: 253). Η στροφή του προς τη δημοτική δεν έγινε τόσο 

από την επίδραση του Ψυχάρη με τους εξεζητημένους τύπους του, όσο από τη 

μακροχρόνια επαφή του με το λαογραφικό στοιχείο, το οποίο αδυνατούσε να μεταφέρει 

στην καθαρεύουσα. Με τα Λόγια της πλώρης η δημοτική αποκτά αρμονία και ομορφιά που 

απουσίαζαν από τα παλαιότερά του έργα που είχαν γραφτεί στη δημοτική. Η γλώσσα του 

Καρκαβίτσα είναι η γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού και της πεζής δημοτικής 

παράδοσης (Σιδερίδου: 1979, τ. 1: 259· Παπαδημητρακόπουλος: 2004, 27). Ο Μαλακάσης 

την χαρακτηρίζει ως γλώσσα τολμηρή, χωρίς ψεγάδια και χωρίς ίχνος σχολαστικισμού 

(Σιδερίδου: 1979, τ. 1: 246). 

Με λεξιλόγιο προσεγμένο, διανθισμένο από ναυτικούς όρους και την ντοπιολαλιά 

των νησιωτών «κι αν ήξερε κανείς να διαβάσει, χωρίς και να καταλαβαίνει το νόημα των 

λέξεων, θά ’νιωθε δίχως άλλο στις εναλλαγές των ήχων της, τη φουρτούνα της θάλασσας 

[...] το βούισμα του βοριά που σπάει τα καράβια [...] τη Μοίρα, το παράπονο των 

καραβιών...» (Σιδερίδου: 1979, τ. 1: 258). Ο Καρκαβίτσας στα Λόγια της πλώρης εισάγει  

λέξεις και φράσεις άγνωστες μέχρι τότε στη δημοτική. Ταυτόχρονα δημιουργεί και ο ίδιος 

δικές του λέξεις, όπως λ.χ. «στρειδοφόρτωτες», «στειρολίθαρα» [στο διήγημα 

«Θάλασσα»]∙ «κοχυλοστόλιστο» [στο διήγημα «Η καπετάνισσα»]∙ «αριοφύτευτες» [στο 

διήγημα «Η δικαιοσύνη της»] και πολλές άλλες. Ο Καρκαβίτσας, γράφοντας σε καθαρή 

δημοτική, της προσδίδει οικειότητα και πειθώ (Παπαδημητρακόπουλος: 2004, 32). 

Το ύφος είναι άλλοτε περιγραφικό, άλλοτε παραστατικό αλλά πάντοτε υποβλητικό 

και πλαστικό (Σιδερίδου: 1979, τ. 1:.259). Η γλωσσική επιμέλεια οδηγεί, σύμφωνα με την 

κριτική του Δημαρά, στη δημιουργία ενός εξαιρετικά καλλιεργημένου ύφους, που είναι το 

θετικότερο στοιχείο της πεζογραφίας του Καρκαβίτσα (Παπαδημητρακόπουλος: 2004, 

36). Το γλαφυρό ύφος με τα πολλά διακοσμητικά στοιχεία, διατηρεί τη σαφήνεια και την 

καλαισθησία του. Η παραστατικότητα του συγγραφέα διεγείρει και συγκρατεί το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη, παρά το δύσκολο, ομολογουμένως, λεξιλόγιο και την τεχνική 

ορολογία.  

Στα Λόγια της πλώρης η αφήγηση τοποθετείται συνήθως στο στόμα ενός ναυτικού, 

ο οποίος είναι είτε ομοδιηγητικός αφηγητής, ή σε κάποιες περιπτώσεις αυτοδιηγητικός 

αναλόγως αν είναι απλώς μάρτυρας των γεγονότων ή ο κεντρικός ήρωας. Ο Καρκαβίτσας 

δεν περιγράφει ο ίδιος, αλλά βάζει τους ήρωες του να μιλούν (Σιδερίδου: 1979, τ. 1: 184). 

Έτσι, παύει η αναδρομική αφήγηση των πρώτων του διηγημάτων και ενισχύεται με 

παραστατικότητα και αληθοφάνεια ο λόγος. Από αφηγηματική σκοπιά, αυτό βοηθά ώστε 

ο τόνος να γίνει πιο δραματικός. Ο εγκιβωτισμός είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό της 

αφηγηματικής τεχνικής του Καρκαβίτσα, όπου η κύρια αφήγηση διακόπτεται χρονικά για 

να πάρει τη θέση της μια άλλη αφήγηση.   

Ο συγχρονικός χαρακτήρας της αφήγησης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του 

ηθογραφικού διηγήματος που φτάνει στην τελειότερη του μορφή με τα Λόγια της πλώρης 

(Βουτουρής: 1995, 259). Η αναπαράσταση, με αληθοφανή τρόπο, ηθών, εθίμων, 
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συμπεριφορών και του συλλογικού τρόπου ζωής των ναυτικών, στην περίπτωση της 

συλλογής Λόγια της πλώρης, αποτελεί ένα από χαρακτηριστικά της ηθογραφίας (Vitti: 

1978· Βουτουρής: 1995, 248-262). Σύμφωνα με τον Βουτουρή (1995: 259), ο 

Καρκαβίτσας χρησιμοποιεί στην αφήγηση το πρώτο ρηματικό πρόσωπο, προσδίδοντας 

έτσι σ’ αυτήν τη χροιά της μαρτυρικής κατάθεσης, ενώ η πρόθεσή του να απεικονίσει τα 

ήθη και την εθιμική συμπεριφορά των ναυτικών είναι διάχυτη σε όλα του τα διηγήματα. 

Παρόλο ότι στα θαλασσινά διηγήματα ο Καρκαβίτσας φροντίζει και για την 

ψυχογραφική διείσδυση στα δρώντα πρόσωπα, αυτά δεν κυριαρχούν, αλλά λειτουργούν 

ως φορείς και εκφραστές ενός κόσμου (Μπαλούμης: 1999, 119· Σιδερίδου: 1979, τ. 1, 

275). Η έμφαση, λοιπόν, δεν βρίσκεται τόσο στους χαρακτήρες των διηγημάτων όσο στον 

κόσμο των θαλασσινών με όσα αυτό συνεπάγεται. Μέσα από τον χαρακτήρα τους 

αναπλάθεται μια ολόκληρη κοινότητα (Μπαλούμης: 1999, 118). Όπως εύστοχα παρατηρεί 

ο Μπαλούμης, «το αδρανές υλικό του λαϊκού αποθησαυρισμού στο αφήγημα μεταποιείται 

σε δραματική ψηφίδα και υπηρετεί στόχους αισθητικής και προβληματισμού» 

(Μπαλούμης: 1999, 119). Πιο συγκεκριμένα, τα λαογραφικά στοιχεία βοηθούν στη 

δραματοποίηση του μύθου και εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης, 

ρεαλιστικής, αναπαράστασης (Μπαλούμης: 1999, 80). 

Για τον ρεαλισμό του Καρκαβίτσα κάποιοι μελετητές υποστήριξαν πως είναι 

αποτέλεσμα της επίδρασης των Γάλλων νατουραλιστών, όπως ο Ζολά και ο Μωπασάν 

ή/και των Ρώσων ρεαλιστών, όπως ο Μαξίμ Γκόρκι (Βαλέτας: 1973, τ. 2, ρα΄). Από την 

άλλη, κάποιοι άλλοι ερευνητές θεωρούν πως η ταυτόχρονη επικράτηση του 

νατουραλισμού στη Γαλλία και στην τεχνοτροπία του Καρκαβίτσα είναι καθαρά 

συμπτωματική. Στηρίζουν τη θέση αυτή στο γεγονός ότι ο συγγραφέας αγνοούσε τις 

ευρωπαϊκές γλώσσες και οι μεταφράσεις που διάβαζε δεν είχαν κάποια αξιόλογη επίδραση 

στην τέχνη του (Σιδερίδου: 1979, τ. 1: 273). Στα διηγήματά του οι Έλληνες ναυτικοί, 

άνθρωποι καθημερινοί, αντιηρωικοί, περιγράφονται χωρίς εξιδανίκευση. Η ρεαλιστική 

οργάνωση της πλοκής στα Λόγια της πλώρης δεν αφήνει περιθώρια για ένα ευτυχές τέλος, 

αφού ο συγγραφέας αρνείται στους ήρωές του τον από μηχανής θεό. Στο διήγημα «Η 

δικαιοσύνη της θάλασσας», παρά ταύτα, υπάρχει κάθαρση. 

Η γνήσια ελληνική ατμόσφαιρα, η ζωντανή γλώσσα και το μοναδικό στη 

νεοελληνική λογοτεχνία ύφος του, κατατάσσουν το έργο του Καρκαβίτσα ανάμεσα στα 

σημαντικότερα της γενιάς του 1880 και της νεοελληνικής πεζογραφίας, γενικότερα. Τα 

θαλασσινά διηγήματά του είναι αληθινά κομψοτεχνήματα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ) 

Εισαγωγή: 

Τα έξι διηγήματα που ακολουθούν: «Η θάλασσα», «Οι σφουγγαράδες», «Η καπετάνισσα», 

«Θείον Όραμα», «Κακοσημαδιά», «Το γιούσουρι», αποτελούν ένα μικρό, αλλά 

αντιπροσωπευτικό, δείγμα των είκοσι διηγημάτων της συλλογής Λόγια της πλώρης. Η 

επιλογή τους έγινε στη βάση πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους κριτηρίων, πάντοτε 

όμως με γνώμονα το ενεργό ενδιαφέρον των μαθητών. Τα έξι συγκαταλέγονται ανάμεσα 

στα πιο συχνά ανθολογημένα διηγήματα του Καρκαβίτσα. Τα θέματα που πραγματεύονται 

είναι η καθημερινή βιοπάλη, η αγάπη για τη θάλασσα αλλά και οι κίνδυνοι που αυτή έχει, 

ο έρωτας, θρύλοι και παραδόσεις, τα πάθη, οι εμμονές που οδηγούν στην καταστροφή, 

ακόμη και στον θάνατο.  

Η «Θάλασσα», το πρώτο διήγημα της συλλογής, δεν θα μπορούσε να λείψει από την 

παρούσα έκδοση. Πραγματεύεται την πάλη μεταξύ στεριάς και θάλασσας, με νικήτρια τη 

δεύτερη. Με τους «Σφουγγαράδες» ο Καρκαβίτσας μάς ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, για να 

γνωρίσουμε το ξεχασμένο επάγγελμα της σπογγαλιείας, ενώ ταυτόχρονα μας παρασύρει 

στον μαγευτικό κόσμο του βυθού, με όλους τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Στον βυθό 

της θάλασσας θα λύσουν τις διαφορές τους οι δύο τραγικοί ήρωες του διηγήματος, που θα 

καταλήξει στην αδελφοκτονία. Το δίπολο έρωτας-θάνατος συνυπάρχουν στην 

«Καπετάνισσα». Η ένωση του ηλικιωμένου καπετάνιου με τη νεαρή νησιωτοπούλα και η 

παρουσία της στο καράβι προοικονομούν το τραγικό τέλος. Θρύλοι και παραδόσεις 

επιστρατεύονται από τον Καρκαβίτσα στο «Θείον Όραμα» και στην «Κακοσημαδιά». Τα 

δύο αυτά διηγήματα μπορεί να αξιοποιηθούν και για συναναγνώσεις με τους «Πόνους της 

Παναγιάς» και με το τραγούδι «Του νεκρού αδελφού», αντίστοιχα. Στο τελευταίο από τα 

έξι διηγήματα, στο «Γιούσουρι», ο μύθος και η πραγματικότητα συμπλέκονται 

αριστοτεχνικά, όταν ο ήρωας του διηγήματος θα προσπαθήσει να ανασύρει από τον κόλπο 

του Βόλου το μυθικό γιούσουρι, το μαύρο κοράλι.   
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«Η θάλασσα» (σ. 15-35) 
 

Εισαγωγή: Πρωτοδημοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες στο αθηναϊκό περιοδικό Εθνική Αγωγή 

Β΄ 2-3 (15 Ιαν.-1 Φεβρ. 1899), υπό τον τίτλο «Η θάλασσα» και τον υπότιτλο «Διήγησις 

ναύτου» (Βαλέτας: 1973, τ. 2, 547-48). Σε αυτό το διήγημα, το πρώτο της συλλογής, 

εκφράζεται γενικά η ανησυχία και ο πόθος της ελληνικής ψυχής για το άγνωστο και το 

αβέβαιο (Σιδερίδου: 1979, τ. 1, 182). Πιο συγκεκριμένα, σκιαγραφείται η ακαταμάχητη 

έλξη της θάλασσας στους νησιώτες της Ελλάδας (Σφαέλλου-Βενιζέλου: 2000: 33). Στις 

σελίδες του ο συγγραφέας περιγράφει με παραστατικότητα τη σκληρή ζωή των ναυτικών, 

που αντιπαραβάλλεται στο δεύτερο μέρος με την ήρεμη και ήσυχη ζωή των στεριανών. Η 

θάλασσα έρχεται αντιμέτωπη με τη στεριά και αυτή κερδίζει τη μάχη στην καρδιά του 

ναυτικού (Σιδερίδου, 1979: τ. 1: 182).   

 

Περιεχόμενο: Το διήγημα παρουσιάζει τα πρώτα βήματα του Γιάννη στη ζωή του 

ναυτικού. Ο ήρωας αναφέρει εξαρχής ότι ο πατέρας του –ναυτικός και αυτός– του άφησε 

ευχή και κατάρα να μην ασχοληθεί με τη θάλασσα. Ωστόσο, η μαγική δύναμη που ασκεί 

η θάλασσα στην ψυχή του τον στρέφει στη ζωή του ναυτικού και έτσι μπαρκάρει με το 

καράβι του θείου του, του καπετάν Καλιγέρη. Όταν κάποια στιγμή επιστρέφει στο νησί, 

αποφασίζει να αφήσει πίσω του την παλιά του ζωή. Στην απόφασή του αυτή καταλυτικό 

ρόλο διαδραματίζει η Μαριώ, παλιά του αγαπημένη. Για τρία χρόνια ο Γιάννης έζησε 

ευτυχισμένος τη ζωή του γεωργού με τη γυναίκα του. Όμως το σαράκι του ναυτικού δεν 

έπαψε να τον κατατρώει. Όταν κάποιος ξάδερφός του βάφτιζε το νέο του καράβι και τους 

είχε καλέσει στη γιορτή, ο Γιάννης νιώθει ξανά το κάλεσμα της θάλασσας. Αποφασίζει να 

ξαναμπαρκάρει φεύγοντας σαν κλέφτης από το σπίτι του. Η ψυχική του κατάσταση 

συμπυκνώνεται στις τελευταίες φράσεις του διηγήματος: «Από τότε φάντασμα η ζωή. Θα 

μου πης· δε μετάνιωσα; Και γω δεν ξέρω. Αλλά και να γυρίσω τώρα στο νησί, πάλι δε θα 

ησυχάσω. Με κράζει η θάλασσα» («Η θάλασσα», 35).2  

 

Πρόσωπα 

 

Γιάννης: ο ήρωας του διηγήματος. Είναι ένας συνηθισμένος, απλός νησιώτης που από 

παιδί ονειρεύεται να γίνει ναύτης, παρά τις αντίθετες προτροπές του πατέρα του. Επιλέγει 

την αγκαλιά της θάλασσας, αντί της συζυγικής γαλήνης. 

Καπετάν Καλιγέρης: σκληρός και έμπειρος καπετάνιος, στη δούλεψη του οποίου μπαίνει 

ο Γιάννης στο πρώτο του ταξίδι. 

Καπετάν Αγγελής: ο πατέρας του Γιάννη, θαλασσοδαρμένος, ο οποίος, έχοντας γνωρίσει 

τις κακουχίες της θάλασσας, προτρέπει τον γιο του να ζήσει τη ζωή του στεριανού. 

Καπετάν Πάραρης: παλιός καραβοκύρης και πατέρας της Μαριώς, ο οποίος συναινεί 

στον γάμο της κόρης του με τον Γιάννη, με την προϋπόθεση να απαρνηθεί ο τελευταίος το 

κάλεσμα της θάλασσας.  

Μαριώ: ο πρώτος έρωτας του ήρωά μας, η αιτία να εγκαταλείψει τη ζωή του ναυτικού: 

«Ο μαγνήτης που μ’ έσυρε άπραγο παιδί στη θάλασσα, μ’ έσερνε τώρα στη γυναίκα».  

                                                           
2 Με τους εντός παρενθέσεων αριθμούς σελίδων, χωρίς άλλη ένδειξη, παραπέμπουμε εφεξής στην έκδοση, 

Ανδρέας Καρκαβίτσας, Λόγια της πλώρης, Θεσσαλονίκη, Μαλλιάρης – Παιδεία, 2017. Διατηρείται η 

ορθογραφία της έκδοσης.  
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Αφηγηματικές τεχνικές: Πρωτοπρόσωπη αφήγηση, η οποία προσφέρει αμεσότητα αλλά 

και δραματικότητα στο διήγημα. Με κριτήριο το αφηγηματικό επίπεδο και τη συμμετοχή 

του στην ιστορία, ο ήρωας είναι ομοδιηγητικός αφηγητής, αφού ανήκει στην κύρια ιστορία 

και αφηγείται την προσωπική του εμπειρία. Ο αφηγητής είναι επίσης  αυτοδιηγητικός, 

διότι ο Γιάννης είναι ο ήρωας του δικού του αφηγήματος. Η εστίαση είναι εσωτερική, 

επειδή περιγράφει ό,τι εμπίμπτει στην αντίληψή του. 

 

Ενότητες:  

Πρώτη ενότητα («Ο πατέρας μου... έχεις το λόγο μου», σ.15-28): Στο πρώτο μέρος 

έχουμε την περιγραφή της νεανικής ζωής του ήρωα και τα πρώτα δείγματα της αγάπης του 

για το υγρό στοιχείο. Ο πόθος αυτός κορυφώνεται όταν –παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα 

του– μπαρκάρει κρυφά με το καράβι του θείου του, του Καπετάν Καλιγέρη. Στην ενότητα 

αυτή περιγράφονται με λεπτομέρειες η δύσκολη ζωή του ναυτικού και οι κίνδυνοι της 

θάλασσας. Αξιοσημείωτη είναι η λεπτομερής περιγραφή ενός σίφουνα, ο οποίος δίνει την 

ευκαιρία στον Καρκαβίτσα να περιγράψει τις δεισιδαιμονίες και δοξασίες των ναυτικών 

(όπως η πεντάλφα). 

Δεύτερη Ενότητα («Τρία χρόνια έκανα... να χαρίση την ευτυχία μου», σ.28-30): Ο 

Γιάννης επιστρέφει στο νησί για να βρει τον τάφο της μητέρας του χορταριασμένο και τη 

μικρή του αγαπητικιά, τη Μαριώ, σωστή γυναίκα. Βλέποντας πάλι τη νεανική του αγάπη, 

ο Γιάννης αφήνει τη θάλασσα και ξεκινά την αγροτική ζωή με τη σύζυγό του. Για τρία 

χρόνια θα ζήσει τη ζωή του στεριανού και θα επωφεληθεί των αγαθών που απλόχερα του 

προσέφερε η γη: «Το άλαλο χώμα έκανε χίλιους τρόπους, χρώματα, σχήματα, μυρωδιές, 

καρπούς και άνθη για να λαλήσει, ‘ευχαριστώ’ να μου ειπεί που το δούλευα» (30).  

Τρίτη Ενότητα («Έτσι πέρασε ο δεύτερος χρόνος… Με κράζει η θάλασσα», σ.30-35): 

Η ζωή στη στεριά θα αλλάξει, όταν, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ενός νέου σκάφους, 

ο Γιάννης θα βουτήξει στη θάλασσα, για να σώσει ένα λιπόθυμο παιδί. Το κάλεσμα της 

θάλασσας, πιο δυνατό από τη συζυγική θαλπωρή, θα τον στρέψει ξανά στο υγρό στοιχείο.  

 

Εργασίες: 

1. Να καταγράψετε τα θετικά και τα αρνητικά της θαλασσινής ζωής, όπως τα 

περιγράφει ο ήρωάς μας στο διήγημα. 

2. Σε ποιο πρόσωπο είναι γραμμένο το διήγημα; Τι είδους αφηγητή έχουμε;  

Δικαιολογήστε την απάντηση με παραδείγματα από το κείμενο. 

3. Κατά τη σύγκρουση θάλασσας και στεριάς, η πρώτη αναδεικνύεται νικήτρια. Ποιοι 

λόγοι οδηγούν τον πρωταγωνιστή, κατά την άποψή σας, στην επιλογή της 

δύσκολης και αβέβαιης ζωής του ναυτικού; 

4. Στο διήγημα παρεμβάλλεται ένα λαογραφικό επεισόδιο (σ.20-22), όταν κατά τη 

διάρκεια ενός θαλάσσιου σίφωνα (τρόμπας), οι ναυτικοί για να ξορκίσουν το κακό, 

χαράσσουν στο κατάρτι μία πεντάλφα. Ποιες άλλες δεισιδαιμονίες παρουσιάζονται 

στα υπόλοιπα διηγήματα του Καρκαβίτσα που σχολιάζονται στον Οδηγό 

Εκπαιδευτικού;  

5. Να σχολιάσετε μία από τις ακόλουθες φράσεις: «Είπες θάλασσα, είπες γυναίκα, το 

ίδιο κάνει» (σ.15) ή «Εσύ Γιάννη την έδεσες για καλά τη μπαρούμα σου. Ουδ' 

άνεμο ουδέ θάλασσα φοβάσαι πια. Άραξες. Και είχαν τέτοια έκφρασι στα μάτια 

που εδιάβαζα τον οίκτο τους: Πάει πέθανες, δε ζης πια στον κόσμο!» (σ.33). 
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6. Να συλλέξετε παροιμίες και γνωμικά που να έχουν σχέση με τη θάλασσα ή με τη 

ζωή των ναυτικών. 

7. Γράψτε τις σκέψεις και την αντίδραση της Μαριώς, όταν γυρνάει στο σπίτι και δεν 

βρίσκει τον Γιάννη. 

8. Σχολιάστε: α) τα στάδια που θα οδηγήσουν τον πρωταγωνιστή να αποχωριστεί τη 

στεριά και να καταφύγει στη θάλασσα με συγκεκριμένες κειμενικές ενδείξεις και 

β) τον τρόπο, με τον οποίο περιγράφει ο Καρκαβίτσας τη θάλασσα κατά το 

βάφτισμα του πλοίου του Καπετάν Μαλάμου. 

 

Προτεινόμενη συνανάγνωση: Νίκος Καββαδίας, «Kuro Siwo» (Πούσι, 1940), 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Νεκρός ταξιδιώτης» (1910).  

 

 

 

 
1. Θαλάσσιος σίφωνας μεταξύ Ρίου – Αντιρρίου 
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«Οι σφουγγαράδες» (σ. 94-112) 
 

Εισαγωγή: Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ακρόπολις (1/1/1899) με τον επίτιτλο 

Λόγια της πλώρης (Βαλέτας: 1973, τ. 1, 87). Από τα δραματικότερα διηγήματα του 

Καρκαβίτσα, «Οι σφουγγαράδες» πραγματεύονται το θέμα της αδελφοκτονίας, με φόντο 

τη σκληρή και επικίνδυνη ζωή του Έλληνα σφουγγαρά. Το διήγημα ξεκινά με μια θέση 

του συγγραφέα: «άλλο το να αγαπάς τη θάλασσα, άλλο τους θησαυρούς της. Η γλαφυρή 

και πέρα για πέρα αληθινή περιγραφή του τρόπου αλιείας του σφουγγαριού μάς βυθίζει 

κυριολεκτικά και μεταφορικά στον πάτο της θάλασσας αλλά και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας. Οι σφουγγαράδες του διηγήματος έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από την 

ασθένεια των δυτών, και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον βυθό, όπως λ.χ. οι 

καρχαρίες. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και οι δυσκολίες στην εύρεση φαγητού και 

κυρίως νερού, αφού οι αυτόχθονες κάτοικοι του κόλπου της Βεγγάζης πουλάνε πανάκριβα 

τα προϊόντα τους και φυλάνε οπλισμένοι τις πηγές νερού, ούτως ώστε να μην έχουν 

πρόσβαση σε αυτές οι ναυτικοί. Η δουλειά των σφουγγαράδων δεν ήταν απλά επικίνδυνη, 

αλλά συχνά θανατηφόρα. 

 

Περιεχόμενο: Ακολουθώντας το μοτίβο του διηγήματος «Η θάλασσα», ένας πατέρας 

συμβουλεύει τον γιο του να μη στραφεί στο επάγγελμα του σφουγγαρά. Σε αυτή την 

περίπτωση ο νέος δεν νιώθει την έλξη της θάλασσας, αλλά αποστροφή για το επάγγελμα 

του σφουγγαρά. Μία παρ’ ολίγο ναυτολόγησή του θα δώσει το έναυσμα στη μητέρα του 

να διηγηθεί ένα περιστατικό άγνωστο μέχρι τότε στον νεαρό. Από τη διήγηση της μάνας 

μαθαίνουμε την τραγική ιστορία της δολοφονίας του Νικολού Ραφαλιά από τον αδελφό 

του, τον Πέτρο. Στο διήγημα είναι διάχυτη η τραγική ειρωνεία, αφού ο σκοτωμένος 

αδελφός είναι αυτός που στο παρελθόν είχε παροτρύνει τον Πέτρο να γίνει πιο επιθετικός 

με όσους σκόπευαν να του κλέψουν το μεροκάματο. Οι προτροπές, σε συνδυασμό με τις 

προσβολές του καπετάνιου θα οδηγήσουν στο τραγικό αποτέλεσμα. 

 

Πρόσωπα: 

Υιός Ραφαλιάς: ο ανώνυμος αφηγητής του διηγήματος, ο οποίος δίνει το έναυσμα στη 

μητέρα του να διηγηθεί τα γεγονότα της κεντρικής ιστορίας, αποτρέποντάς τον και αυτή 

να γίνει σφουγγαράς.  

Χρυσούλα: αρραβωνιαστικιά του Νικολού, η οποία τελικά παντρεύεται τον Πέτρο μετά 

τον θάνατο του πρώτου. 

Πέτρος Ραφαλιάς: ο πατέρας του αφηγητή, παλιός και επιτυχημένος σφουγγαράς, 

χειροδύναμος και ατρόμητος. Θα δολοφονήσει, εν αγνοία του, τον αδελφό του. 

Νικολός Ραφαλιάς: αδελφός του Πέτρου και αρραβωνιαστικός της Χρυσούλας, επίσης 

έμπειρος σφουγγαράς. Τραγικός ήρωας, αφού οι συμβουλές του για πιο επιθετική 

συμπεριφορά κατά την αλιεία σφουγγαριών θα προκαλέσουν τη δολοφονία του από τον 

Πέτρο. 

Πέτρος Πίπιζας: ο κυβερνήτης του μπάρκου, με το οποίο σαλπάρει ο Πέτρος Ραφαλιάς. 

Στυγνός επιχειρηματίας, δεν νοιάζεται για τους σφουγγαράδες αλλά για το κέρδος. Οι 
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προσβολές κατά του Πέτρου Ραφαλιά θα οδηγήσουν τον τελευταίο στο απονενοημένο 

έγκλημα. 

 

Αφηγηματικές τεχνικές: Αρχικά ο αφηγητής είναι ομοδιηγητικός, αφού συμμετέχει ως 

μάρτυρας στην ιστορία. Στη συνέχεια, η αφήγηση περνάει στη μητέρα, η οποία περιγράφει 

τα γεγονότα χωρίς να μετέχει (ετεροδιηγητικός αφηγητής). Να σημειωθεί ότι τον τελικό 

λόγο (στην τελευταία παράγραφο) τον έχει ο πρώτος αφηγητής, με την αφήγηση του 

οποίου αρχίζει το διήγημα. Όπως και σε άλλα διηγήματα του Καρκαβίτσα γίνεται εκτενής 

χρήση του διαλόγου και της περιγραφής. 

 

Ενότητες: 

Πρώτη ενότητα («Ποτέ δε ζήλεψα... σφουγγαράς να μη γένης», σ.94-96): Ο γιος του 

Πέτρου Ραφαλιά αποστρέφεται τη ζωή του σφουγγαρά, αλλά σε μια στιγμή αδυναμίας 

δέχεται την προκαταβολή από έναν μεγαλέμπορο, για να λάβει μέρος σε μια αλιευτική 

περίοδο. Επιστρέφοντας στο σπίτι, η μητέρα του αντιδρά με αυτή του την πράξη και του 

διηγείται τη δραματική ιστορία της αδελφοκτονίας του θείου του.  

Δεύτερη ενότητα («Εσύ δεν τους πρόφτασες... και ξεσκλίδια γύρω του», σ.96-101): 

Από την αφήγηση της μάνας μαθαίνουμε για τον Πέτρο και Νικολό Ραφαλιά. Οι δρόμοι 

των δύο Υδραίων αδελφών χωρίζουν, για να συναντηθούν στον κόλπο της Βεγγάζης, 

αντίπαλοι πια, σε διαφορετικά σφουγγαράδικα. Οι συνεχείς αποτυχίες του Πέτρου να βρει 

μεγάλες ποσότητες σφουγγαριού και οι προσβολές του καπετάν Πίπιζα, σε συνάρτηση με 

τις συμβουλές του Νικολού, θα οδηγήσουν στην τραγική κατάληξη. 

Τρίτη ενότητα («Τέλος έφεξε η αυγή... ακόμα στα μάτια μου», σ.101-112): Στον βυθό 

της Βεγγάζης ο Πέτρος Ραφαλιάς θα δολοφονήσει εν αγνοία του τον αδελφό του. Ο 

Καρκαβίτσας με δεξιοτεχνία παρατείνει την τραγική ειρωνεία, αφού ο Πέτρος δεν 

ανεβαίνει αμέσως στην επιφάνεια. Η αιτία, ένας καρχαρίας που μυρίστηκε το αίμα του 

σκοτωμένου. Ο Πέτρος παντρεύεται την αρραβωνιαστικιά του αδελφού του, τη Χρυσούλα, 

και αφήνει παρακαταθήκη στο γιο του να μην γίνει ποτέ σφουγγαράς. 

 

Προτεινόμενη συνανάγνωση: Γιάννης Μαγκλής, «Θωρής ο στενόκαρδος»: Οι 

κολασμένοι της θάλασσας (1940). 

 

Ακρόαση τραγουδιού: «Οι σφουγγαράδες»: στίχοι – μουσική: Γιώργος Μπάτης (1935) 

ερμηνεία: Στράτος Παγιουμτζής. https://www.youtube.com/watch?v=NckUx2Dmr_A 

 

 

Εργασίες:  

1. Να περιγράψετε τη ζωή του σφουγγαρά, από την αναχώρησή του μέχρι την 

επιστροφή του στο νησί, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυσκολίες της δουλειάς. 

2. Ποια γεγονότα οδηγούν τον Νικόλα Ραφαλιά στην αδελφοκτονία; 

3. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι, μετά την αδελφοκτονία, ο Πέτρος παντρεύεται την 

αρραβωνιαστικιά του αδελφού του; 

4. Σε ποιο σημείο του διηγήματος υπάρχει επιβράδυνση; Πού αποσκοπεί αυτή;  

5. Πόσοι αφηγητές υπάρχουν στο διήγημα; Σε ποια σημεία εμφανίζονται; Πώς 

σχολιάζετε την επιλογή αυτή του Καρκαβίτσα; Τι αποτέλεσμα έχει στο διήγημα; 

6. Ερευνήστε στο διαδίκτυο για να βρείτε εικόνες, βίντεο και άλλα στοιχεία που να 

δίνουν πληροφορίες για τη σπογγαλιεία και κατά πόσο αυτή συνεχίζεται μέχρι τις 

https://www.youtube.com/watch?v=NckUx2Dmr_A
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μέρες μας. Στη συνέχεια ξαναδιαβάστε το διήγημα και γράψτε για τον τρόπο με 

τον οποίο το αντιμετωπίσατε, πριν την προσωπική σας έρευνα και μετά, και 

εξηγήστε τους λόγους. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Δύτες των αρχών του 20ού αιώνα 
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«Η καπετάνισσα» (σ.124-135) 
 

Εισαγωγή: Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Άστυ (25/12/1898) με υπότιτλο 

Θαλασσινό διήγημα. Περιλήφθηκε στη συλλογή διηγημάτων Λόγια της πλώρης το 1899 

(Βαλέτας: 1973, τ. 2, 549). Το διήγημα αυτό είναι το μοναδικό της σειράς με ερωτικό θέμα, 

αλλά και με γυναίκα πρωταγωνίστρια. Καθώς και σε άλλα διηγήματα της συλλογής, 

παρουσιάζονται διάφορα λαογραφικά στοιχεία, όπως το προξενιό και το ξόρκισμα της 

ομίχλης με το κερί του Επιταφίου. Ενδιαφέρουσα είναι και η περιγραφή της ομίχλης και 

τα μέτρα που παίρνουν οι ναυτικοί, αρκετά από τα οποία δεν έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα.  

 

Περιεχόμενο: Το διήγημα στρέφεται γύρω από τον γεροντικό έρωτα του καπετάν 

Παλούμπα με τη Λενιώ. Ο Καρκαβίτσας, εξοικειωμένος με τη ζωή των ναυτικών, 

περιγράφει ζωντανά την παρουσία μιας προκλητικής και όμορφης νέας γυναίκας στο 

καράβι. Η ατυχής αυτή επιλογή του καπετάνιου, να φέρει δηλαδή τη νιόπαντρη γυναίκα 

του στο καράβι, αλλά και η μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ τους, οδηγούν με μαθηματική 

ακρίβεια στην καταστροφή, η οποία προοικονομείται με τη λεπτομερή περιγραφή της 

εξωτερικής εμφάνισης του γραμματικού, του Πέτρου Ζούμπερου, με τον οποίο η Λενιώ 

θα συνάψει στη συνέχεια κρυφό δεσμό. Το τέλος των δύο εραστών παραμένει μυστήριο, 

αφήνεται στον αναγνώστη να πλάσει με τη φαντασία του τη συνέχεια (ίσως ευοίωνη, ίσως 

δραματική, ο Καρκαβίτσας με την αριστοτεχνική αποσιώπησή του, υπό τη μορφή της 

διαπορίας, θα παρατείνει στο διηνεκές την περιέργεια και την αγωνία του αναγνώστη), σε 

αντίθεση με τον καπετάν Παλούμπα, ο οποίος «εν μια νυκτί» χάνει τη γυναίκα, το καράβι 

και την αξιοπρέπειά του.  

 

Πρόσωπα: 

Καπετάν Παλούμπας: ευτυχής και εύπορος καπετάνιος, τον οποίο όλοι παίνευαν για τον 

χαρακτήρα, το σκάφος και τη γυναίκα του, την οποία παντρεύτηκε σε προχωρημένη 

ηλικία. 

Λενιώ: όμορφη, νεαρή νησιωτοπούλα με φλογερό ερωτισμό, η οποία παντρεύεται με 

προξενιό τον πολύ μεγαλύτερό της σε ηλικία, καπετάν Παλούμπα. 

Γριά: η μητέρα της Λενιώς, έξυπνη γυναίκα, μεστωμένη στη ζωή. Χήρα, αφότου ένας 

καρχαρίας κομμάτιασε τον σφουγγαρά σύζυγό της. Δέχεται το προξενιό του καπετάν 

Παλούμπα, από συμφέρον, αν και δεν ήταν αυτός που είχε στο μυαλό της, για την κόρη 

της. 

Γραμματικός: ο Πέτρος Ζούμπερος ήταν «ο ναύτης μας, ο κυβερνήτης, ψυχή και στόλος 

της όμορφης γολέτας μας». Ο νεαρός αυτός ναύτης ήταν επίσης όμορφος και δυνατός. Θα 

αποτελέσει τον κρυφό πόθο της Λενιώς. Ο συγγραφέας του προσδίδει ξεχωριστά φυσικά 

και επαγγελματικά προσόντα, «ευνοώντας» το φυσιολογικό ερωτικό ταίριασμα των νέων. 

 

Αφηγηματικές τεχνικές: Ο αφηγητής είναι ομοδιηγητικός και η εστίαση εσωτερική. 

Υπάρχει προϊδεασμός/προσήμανση η ψυχολογική προετοιμασία του αναγνώστη από τον 

αφηγητή για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, όπως «έπεσε ομίχλη».  
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Ενότητες   

Πρώτη ενότητα («Τον καπετάνιο μας... κόκκινα μεσοφόρια!» σ. 124-128): Η 

αξιοζήλευτη ζωή του καπετάν Παλούμπα δίνει το έναυσμα στον ναύτη-αφηγητή να 

περιγράψει τη συνάντηση του καπετάνιου με την όμορφη νησιωτοπούλα, τα προξενιό και 

τον γάμο που επακολούθησε. Ο καπετάνιος φέρνει τη Λενιώ στο καράβι και όλα φαίνεται 

να κυλούν φυσιολογικά. Η νεαρή γυναίκα, ευτυχισμένη με τα λούσα του άντρα της σε 

συνδυασμό με τη ζωντάνια της ηλικίας της, γίνεται η ψυχή του καραβιού. Ο Καρκαβίτσας, 

με την ασυνήθιστη για τα δεδομένα της εποχής άνεση και συναναστροφή με άντρες της 

Λενιώς στη γολέτα, προϊδεάζει έντεχνα για το κακό που πρόκειται να συμβεί.   

Δεύτερη ενότητα («Άξαφνα ο ουρανός... βαπόρι να μας κόψη» σ.128-130): Η 

ειδυλλιακή κατάσταση που είχε δημιουργηθεί αλλάζει όταν η αγάπη του καπετάν 

Παλούμπα δίνει τη θέση της στη ζήλεια. Η αφόρητη πίεση που νιώθει «η ερωτιάρα» από 

τον στριμμένο και γέρο σύζυγό της είναι ένα από τα ελαφρυντικά που της δίνει ο 

Καρκαβίτσας.   

Τρίτη ενότητα (Έτσι ξημερωθήκαμε… γυναίκα του!» σ. 130-135): Πυκνή ομίχλη θα 

δώσει την ευκαιρία στο παράνομο ζευγάρι να εκδηλώσει τον έρωτά του με όλα τα τραγικά 

συνεπακόλουθα.  Με τον διακριτικό αυτό τρόπο – συνηγορία της φύσης – ο Καρκαβίτσας 

αποφεύγει σκηνές που θα προκαλέσουν ηθικά. 

Προτεινόμενες συναναγνώσεις: Γεώργιος Δροσίνης, «Η ψαροπούλα» (Ειδύλλια, 1888-

1902)∙ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Το χριστόψωμο (1887). 

 

Εργασίες:  

1. α) Ποιος είναι ο αφηγητής στην «Καπετάνισσα», β) να προσδιορίσετε τη σχέση 

του με τους ήρωες της αφήγησης και γ) να επισημάνετε στο διήγημα τις αλλαγές 

στον τόπο και στον χρόνο της αφήγησης. 

2. Στο διήγημα γίνεται φανερό πως ο Καπετάνιος αλλάζει στάση ζωής. α) Να 

επισημάνετε το σημείο, στο οποίο πραγματοποιείται αυτή η αλλαγή, 

παραπέμποντας στο κείμενο και β) να εξηγήσετε γιατί έγινε η αλλαγή αυτή. 

3. Να διακρίνετε τα τρία (3) βασικά πρόσωπα της ιστορίας και να τα περιγράψετε,  

ως προς την εξωτερική τους εμφάνιση και τον χαρακτήρα τους.  

4. Να περιγράψετε το επάγγελμα και την οικονομική κατάσταση του καπετάν 

Παλούμπα. Τεκμηριώστε την άποψή σας με στοιχεία από το διήγημα.  

5. Να σχολιάσετε τη στάση της νιόπαντρης γυναίκας στην τελευταία παράγραφο του 

διηγήματος.   

6. Στο διήγημα περιγράφεται η διαδικασία του λεγόμενου «προξενιού». Να 

καταγράψετε με αναφορές στο κείμενο τις πληροφορίες που σχετίζονται με το 

«προξενιό» και τα κριτήρια επιλογής συζύγου.  

7. Να περιγράψετε την κοινωνική θέση της γυναίκας στα διηγήματα του Καρκαβίτσα. 

Ποιες είναι οι βασικές της ασχολίες και ποιες οι υποχρεώσεις της απέναντι στον 

σύζυγό της; Στη συνέχεια να συγκρίνετε τα πιο πάνω στοιχεία με τη σημερινή 

κατάσταση και τα κέρδη που έχουν αποκομίσει οι γυναίκες μετά το κίνημα για την 

εξίσωση των δύο φύλων.  
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«Θείον όραμα» (σ. 136-144) 
 

Εισαγωγή: Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Άστυ (25/12/1897) με τον επίτιτλο Λόγια 

της πλώρης (Βαλέτας: 1973, τ. 2, 550). Πραγματεύεται τη λαϊκή παράδοση για το όραμα 

που είδε η Παναγία την πρώτη νύχτα της γέννησης του Χριστού (Σιδερίδου: 1979, τ. 1, 

265). Είναι το μοναδικό από τα διηγήματα της συλλογής που δεν έχει θαλασσινό θέμα. 

Ωστόσο, ο Καρκαβίτσας, γνώστης του ναυτικού διηγήματος, τοποθετεί την ιστορία στο 

στόμα ενός ναυτικού, μετατρέποντας μια θρησκευτική παράδοση σε θαλασσινό διήγημα. 

 

Περιεχόμενο: Το διήγημα ξεκινά με τους ναύτες συναγμένους μπροστά από μια 

θερμάστρα. Οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες, που το καράβι δεν μπορεί να αποπλεύσει 

και έτσι οι ναύτες ψάχνουν τρόπο να περάσουν τον χρόνο τους. Ο Κώστας ο Αξιώτης 

αρχίζει να διηγείται μιαν ιστορία που άκουσε από τον πατέρα του και αφορά στο όραμα 

που είδε η Παναγία τη νύχτα της γέννησης του Χριστού. Παρόλο που δεν προσδιορίζεται 

ο χρόνος, το χειμωνιάτικο κλίμα και η ανάγκη να διηγηθούν τη συγκεκριμένη νύχτα 

«κατιτί θεϊκό, και παρήγορο» (σ.137) πιθανόν να παραπέμπουν σε κάποια ημερομηνία 

κοντά στα Χριστούγεννα. Στο διήγημα η Παναγία μιλά ως απλή γυναίκα, εξασθενημένη 

από τους πόνους του τοκετού. Γερμένη πάνω από την κούνια του νεογέννητου, πασχίζει 

να μαντέψει το μέλλον του μονάκριβού της γιου. 

 

Πρόσωπα: 

Κώστας ο Αξιώτης: ναύτης στο καράβι και αφηγητής της ιστορίας. Προτού μας 

μεταφέρει στα παιδικά του χρόνια στη Νάξο και ανατεθεί η αφήγηση της κεντρικής 

ιστορίας στον πατέρα, διατυπώνει το «κατηγορώ» του για τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης 

και εργασίας των ναυτών. 

Κώστας ο θερμαστής: ένας από τους ναύτες του καραβιού. Χωρατατζής, όπως φαίνεται 

και από το τέλος του διηγήματος. Η δική του απαίτηση να ακούσει μια ιστορία, δίνει το 

έναυσμα στον κεντρικό ήρωα να την διηγηθεί. 

Πατέρας Αξιώτης: παλιός θαλασσόλυκος, σε μεγάλη ηλικία επιστρέφει στο νησί του. Σε 

αντίθεση με άλλα διηγήματα του Καρκαβίτσα, ο πατέρας παρακινεί τον γιο του να 

ασχοληθεί με τη θάλασσα. Από το στόμα του ακούμε την κεντρική ιστορία του 

διηγήματος. 

 

Αφηγηματικές τεχνικές: Ο αφηγητής είναι εξωδιηγητικός Η αρχή και το τέλος του 

διηγήματος εκφέρονται από έναν παντογνώστη αφηγητή. Σε αυτό το εξωτερικό πλαίσιο 

εντάσσεται η εκτεταμένη πρωτοπρόσωπη αφήγηση του Αξιώτη. Η αφήγηση είναι 

πολυεπίπεδη. Το διήγημα κινείται σε τρεις χρόνους: α) στο παρόν των ναυτών, β) στα 

παιδικά χρόνια του αφηγητή και γ) στην περίοδο της ζωής του Χριστού. 

 

Προτεινόμενες συναναγνώσεις: Κώστας Βάρναλης, «Οι πόνοι της Παναγιάς»: Σκλάβοι 

Πολιορκημένοι (1927)∙ Τάκης Παπατσώνης, «Τα Χριστούγεννα των δακρύων»: Εκλογή Β΄ 

(1962) 
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Εργασίες:  

1. Η πλοκή του διηγήματος κινείται σε τρεις διαφορετικούς χρόνους. Να τους 

εντοπίσετε και να παραθέσετε χωρία που το επιβεβαιώνουν. 

2. Να εξηγήσετε πώς περιγράφεται ο χώρος διαμονής των ναυτών. Να καταγράψετε 

τι επίθετα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας και να προσδιορίσετε τι επιδιώκει με αυτή 

την περιγραφή; 

3. Η εξέλιξη της ναυσιπλοΐας σήμαινε πως ο ναυτικός δεν εργαζόταν μόνο καλοκαίρι, 

όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν, αλλά ολόχρονα με ό,τι αυτό συνεπαγόταν 

για την προσωπική του ζωή. Να εντοπίσετε στο διήγημα τις φράσεις εκείνες που 

εκφράζουν την απογοήτευση του κεντρικού ήρωα/αφηγητή για τις άσχημες 

συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. 

4. Πώς θα χαρακτηρίζατε την περιγραφή της Παναγίας, αλλά και του χώρου γέννησης 

του Χριστού; Τι ιδιαίτερο διαθέτει η περιγραφή αυτή και τι συναισθήματα 

προκαλεί; Να εντοπίσετε επίθετα, μεταφορές, επαναλήψεις και αναφορές στην 

Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, που να καταδεικνύουν την εικονοπλαστική 

ικανότητα του Καρκαβίτσα. 

5. Στο διήγημα υπάρχουν πολύ τολμηρές μεταφορές, λ.χ. «σαβανωμένοι από τον 

πουπουλένιο θυμό τ’ ουρανού». Να εντοπίσετε και άλλες και να εξηγήσετε τι 

προσφέρουν στο διήγημα. 
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«Κακοσημαδιά» (σ. 190-206) 
 

Εισαγωγή: Πρωτοδημοσιεύτηκε σε τρεις συνέχειες στο περιοδικό Εστία (1895, Α΄, 7-10) 

(Βαλέτας: 1973, τ. 2, 551). Το διήγημα βασίζεται σε μια λαϊκή παράδοση, σύμφωνα με 

την οποία, η κουκουβάγια ήταν μοναχοκόρη ανάμεσα σε εφτά αδερφούς (Πολίτης: 1994, 

137-38). Μετά τον θάνατό τους, παρακαλεί τον Θεό να την κάνει κουκουβάγια, για να 

κλαίει τους αδελφούς της∙ η επιθυμία της πραγματοποιείται και έτσι η Αρετή 

μεταμορφώνεται στο δυσοίωνο πουλί που, σύμφωνα με την παράδοση, όπου καθίσει 

φέρνει θάνατο και ερημιά (Τζωρτζάκη: 1980, 47). Στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, το 

κλάμα της κουκουβάγιας θεωρείται κακό μαντάτο. Η πρόληψη αυτή συνδέεται και με το 

δημοτικό τραγούδι «Του νεκρού αδελφού».  

 

Περιεχόμενο: Ο καπετάν Κρεμύδας από τη Μύκονο ταξιδεύει με τη γολέτα του, τη 

«Βαγγελίστρα», μα ο νους του γυρίζει αδιάκοπα στο νησί του, εκεί όπου έχει αφήσει τη 

γυναίκα του άρρωστη. Το πλήρωμά του αποτελείται από μυκονιάτες ναύτες, οι οποίοι δεν 

χάνουν ευκαιρία να του θυμίζουν το νησί του, για να ωφεληθούν και αυτοί από την 

πιθανότητα μιας σύντομης επίσκεψης. Τελικά, ο καπετάν Κρεμμύδας πείθεται να κάνουν 

στάση στο νησί, όπου διάφορα κακά σημάδια τον αναστατώνουν. Σε αυτά έρχεται να 

προστεθεί, κατά τον πλου, και η παρουσία μιας κουκουβάγιας που είναι «μεγάλη 

κακοσημαδιά!». Η συνέχεια του διηγήματος περιστρέφεται γύρω από την εμμονή τού 

καπετάνιου να σκοτώσει την κουκουβάγια, μια εμμονή που οδηγεί στην καταστροφή.  

 

Πρόσωπα 

Καπετάν Κρεμύδας: ο Κρεμύδας είναι ένας πενηντάρης, κοντόχοντρος, ασπρομάλλης 

καπετάνιος και ιδιοκτήτης της γολέτας «Βαγγελίστρα». Κατάγεται από τη Μύκονο, όπως 

και το πλήρωμά του. Ξεκίνησε  ναύτης, αλλά με σκληρή δουλειά κατάφερε να αποκτήσει 

δικό του σκάφος. Όπως οι περισσότεροι ναυτικοί, πιστεύει στις δεισιδαιμονίες.  

Ελεφάντω: σύζυγος του καπετάν Κρεμύδα, η οποία κυοφορεί το δεύτερο τους παιδί. Στο 

διήγημα παρουσιάζεται κλινήρης εξαιτίας κάποιας ασθένειας. 

Μπαρμπατρίμης: ο ναύκληρος, το δεξί χέρι του καπετάνιου, έμπειρος και συνετός 

ναυτικός. Παρεμβαίνει όταν ο καπετάνιος παρεκτρέπεται, αλλά ελάχιστα εισακούεται από 

τον τελευταίο. 

Αφηγητής/ναύτης: νεαρό μέλος του πληρώματος. Αυτός εντοπίζει την κουκουβάγια, με 

την οποία αρχίζει να ξετυλίγεται ο βασικός κορμός της ιστορίας. Από το στόμα του 

πληροφορούμαστε την παράδοση για την κουκουβάγια μέσα από μια παραλλαγή του 

δημοτικού τραγουδιού: «Του νεκρού αδελφού».  

 

Αφήγηση: ο νεαρός ναύτης είναι ομοδιηγητικός αφηγητής, διότι αποτελεί αυτόπτη 

μάρτυρα των γεγονότων. Η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη, με εσωτερική εστίαση, αφού 

ο αφηγητής περιγράφει μόνο όσα περιέρχονται στην αντίληψή του. 
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Ενότητες: 

Α΄ Ενότητα: «Μας ήβρε το ηλιοβασίλεμα... μ’ έκοψε ο καπετάνιος», σ.190-194: Η 

πρώτη ενότητα σκιαγραφεί τον χαρακτήρα του καπετάν Κρεμμύδα και τη ζωή στη γολέτα 

του. Ο μυκονιάτης καπετάνιος δέχεται συχνά την πίεση του πληρώματός του, μυκονιατών 

και αυτών, για να κάνουν μια στάση στο νησί. Εκεί περιμένει τον καπετάν Κρεμμύδα και 

η άρρωστη γυναίκα του, η Ελεφάντω. 

Β΄ Ενότητα: «Ξέχασα το τραγούδι και λούφαξα σε μια κώχη... είπε κάνοντας το 

σταυρό του», σ.194-198: Στην ενότητα αυτή κάνει την παρουσία της η κουκουβάγια. Ο 

αφηγητής βρίσκει την ευκαιρία να μας περιγράψει τον μύθο της Αρετής, η οποία 

μετατράπηκε σε κουκουβάγια, παραθέτοντάς μας πολλά χωρία από το δημοτικό τραγούδι 

του Νεκρού Αδελφού.   

Γ΄ Ενότητα: «Σήκωσε τα μάτια... Κάλλιο στο καράβι παρά στο σπίτι μου!...», σ.198-

206: Η εμμονή  του καπετάνιου να σκοτώσει την κουκουβάγια, τον οδηγεί να παρακούσει 

όλες τις συμβουλές του Μπαρμπατρίμη. Το πλήρωμα και ο καπετάνιος, μαγνητισμένοι από 

την κακοσημαδιά, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τη γολέτα, στο τραγικό της τέλος.  

 

Ερωτήσεις:        

1. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε ποια άλλα σημάδια κακοτυχίας αντιμετωπίζει 

ο Καπετάν Κρεμύδας πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.  

2. Να αναφέρετε πώς αντιδρούν ο καπετάνιος και τα μέλη του πληρώματος, στην 

παρουσία της κουκουβάγιας. 

3. Το διήγημα στηρίζεται σε μια δεισιδαιμονία. Να βρείτε και να καταγράψετε 

αντίστοιχες δεισιδαιμονίες, από το κείμενο ή και από την περιοχή που ζείτε, που 

επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας. 

4. Στο διήγημα η αφήγηση παρουσιάζεται ως αναπόληση ενός από τα πρόσωπα. Να 

σχολιάσετε τι επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτής της τεχνικής.  

5. Ο Καρκαβίτσας συνήθιζε να δημιουργεί λέξεις. Να εντοπίσετε ασυνήθιστες λέξεις 

και να δώσετε τη σημασία τους. 

6. Στην ελληνική μυθολογία και παράδοση οι άνθρωποι συχνά μετατρέπονται σε ζώα. 

Να ετοιμάσετε μια μικρή εργασία για το περιοδικό του σχολείου σας με θέμα 

«Μεταμορφώσεις: θεία τιμωρία ή ένδειξη ελέους».  

7. Άνεμοι και ανεμολόγιο. Οι ναυτικοί έδωσαν τις δικές τους ονομασίες στους 

ανέμους. Ερευνήστε την προέλευση των ονομάτων και σημειώστε τους ανέμους 

στο ανεμολόγιο (παράρτημα 1). 

8. Να χωριστείτε σε ομάδες και να καταγράψετε όσα περισσότερα νησιά του Αιγαίου 

Πελάγους μπορείτε. Πληροφορίες, εκτός από το διήγημα, είναι δυνατό να 

αντλήσετε και από σχολικούς χάρτες και άτλαντες. 

9. Σχολιάστε τον τρόπο με τον οποίο «συνομιλεί» το διήγημα του Καρκαβίτσα 

«Κακοσημαδιά» με την παραλογή Του νεκρού αδελφού. 

 
Προτεινόμενες συναναγνώσεις: «Του νεκρού αδελφού» (δημοτικό), ΚΝΛ Α΄ Λυκείου, 24-17., 

Νίκος Καζαντζάκης, «[Ο γιος]», Αναφορά στον Γκρέκο (1961): [Συλλογικό], Με λογισμό και 

μ’ όνειρο. Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων, Αθήνα, Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος, 2010, 155-160: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2162,7872/  
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      3. Κουκουβάγια © Duncan Hull 
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«Το Γιούσουρι» (σ. 236-249) 

 

Εισαγωγή: Το διήγημα «Το γιούσουρι» δεν γνωρίζουμε αν είχε προδημοσιευτεί σε 

περιοδικό ή εφημερίδα της εποχής ή αν εντάχθηκε κατευθείαν στη συλλογή διηγημάτων 

Λόγια της πλώρης, το 1899 (Βαλέτας: 1973, τ. 2, 552). Όπως και σε άλλα διηγήματα, ο 

Καρκαβίτσας αναπλάθει και σ’ αυτό μία θαλασσινή παράδοση, εμπλουτίζοντάς την με 

στοιχεία της καθημερινότητας (Μπαλούμης: 1999, 84). Γιούσουρι (από το αραβικό 

γιουσούρ), ονομάζουν οι ναυτικοί το μαύρο κοράλι. Η παράδοση, όπως έχει καταγραφεί 

από τον Νικόλαο Πολίτη, αναφέρεται στην ύπαρξη ενός τεράστιου κοραλιού στον κόλπο 

του Βόλου: «ένα γιούσουρι μεγάλο σαν πλατάνι βρίσκεται στον κόρφο του Βόλου, απάνου 

σ’ έναν πάγκο δεκαφτά οργιές του βάθους. Είναι στοιχειωμένο» (Πολίτης: 1994, τ. 1, 228). 

Ο φόβος που προκαλεί το γιγάντιο κοράλι αποτελεί και την κινητήριο δύναμη της πλοκής 

του μύθου. 

 

Περιεχόμενο: Ο τρόπος που περιγράφεται, αλλά και ο «σεβασμός», με τον οποίο 

αντιμετωπίζεται από τους ναυτικούς, το γιούσουρι εξάπτουν τη φαντασία αλλά και την 

περιέργεια του Γιάννου Γκάμαρου, του ήρωα του διηγήματος. Ο Γιάννος απευθύνεται 

στον πατέρα του με το ερώτημα γιατί δεν κόβει κάποιος το μυθικό αυτό μαύρο κοράλι. Η 

γεμάτη φόβο εξήγηση του πατέρα δεν ικανοποιεί τον ήρωα του διηγήματος, ο οποίος δεν 

χάνει ευκαιρία να ζητά από τον καπετάνιο του ψαροκάικου, στο οποίο δουλεύει, την 

ευκαιρία να βουτήξει για να βγάλει το κοράλι στην επιφάνεια. Μετά από πολλές πιέσεις ο 

καπετάν Στραπάτσος δέχεται να δώσει στον πρωταγωνιστή μία ευκαιρία.   

 

Πρόσωπα:  

Γιάννος ο Γκάμαρος: ο ήρωας του διηγήματος· αφηγείται τα γεγονότα σε προχωρημένη 

ηλικία. Ως νέος, ο Γιάννος παρουσιάζεται πεισματάρης, ορμητικός και παράτολμος. Η 

επιμονή του να πετύχει εκεί που οι άλλοι απέτυχαν, καταντάει εμμονή και ο ήρωάς μας 

οδηγείται στην ύβρη. Η τιμωρία του είναι η ταπείνωσή του από το μυθικό γιούσουρι. 

Πατέρας Γκάμαρος: ο πατέρας του ήρωα, συνετός και μετρημένος σφουγγαράς. Η 

προσωπική του εμπειρία με το γιούσουρι δεν θα αποτρέψει το γιο του να δοκιμάσει και 

αυτός την τύχη του. Σε αντίθεση με άλλα διηγήματα, ο πατέρας προτρέπει τον γιο του να 

ασχοληθεί με τη θάλασσα. 

Καπετάν Στραπάτσος: ο ιδιοκτήτης του σφουγγαράδικου, στο οποίο ο εικοσάχρονος 

Γιάννος δουλεύει ναύτης. Γνώστης και αυτός του θρύλου, δεν θέλει αρχικά να τα βάλει με 

το γιούσουρι, αλλά τελικά υποκύπτει στις πιέσεις του Γιάννου.   

 

Αφηγηματικές τεχνικές: Ο Γιάννος Γκάμαρος είναι αυτοδιηγητικός αφηγητής, αφού 

αφηγείται μια ιστορία, της οποίας ο ίδιος είναι ο κεντρικός ήρωας και διηγείται τα 

γεγονότα στην ηλίκια των εβδομήντα ετών: «εβδομηντάρης και ετοιμόρροπος τώρα»  

(249). Όπως και στα άλλα επιλεγμένα διηγήματα, χρησιμοποιούνται ο διάλογος, η 

περιγραφή, το σχόλιο. Τέλος, υπάρχει επιτάχυνση, αφού ο μικρός Γιάννος μετατρέπεται 

σε έμπειρο ναύτη, σε μερικές μόλις γραμμές: «Τώρα που είσαι μικρός, σύρε να μάθης τη 

θάλασσα. Πήγα κ’ έμαθα τη θάλασσα. Ναυτόπουλο έγινα, έπειτα ναύτης» (239) και 

επίσης, «Κι έτσι έκλεισα τα είκοσι χρόνια μου» (240). 
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Ενότητες: 

Α΄ Ενότητα: («Όταν το πρωτάκουσα... τα είκοσι χρόνια μου» σ. 236-240): Στην πρώτη 

ενότητα γίνεται η γνωριμία με τα δύο μεγέθη που πρόκειται να συγκρουστούν, ο άνθρωπος 

με τη φύση: από τη μια, ο νεαρός Γιάννος, παιδί ακόμα, και από την άλλη, το φοβερό 

γιούσουρι. Οι απορίες του Γιάννου, στην αρχή του διηγήματος, για το μυθικό αυτό κοράλι, 

όχι μόνο δεν ικανοποιούνται από τον γέρο πατέρα του, αντιθέτως το δέος και ο σεβασμός 

που δείχνει ο γονιός για το γιούσουρι, κάνουν τον Γιάννο να θέλει ακόμη περισσότερο να 

το βγάλει στην επιφάνεια και να γίνει ένας νέος «Άη-Γιώργης». 

Β΄ Ενότητα: («Ψάρευα το σφουγγάρι… το καρβέλι!» σ. 240-249): Η επιθυμία του 

Γιάννου γίνεται πραγματικότητα, όταν στα είκοσί του χρόνια βρίσκεται στο 

σφουγγαράδικο του καπετάν Στραπάτσου. Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του τελευταίου, 

ο Γιάννος βουτά για το γιούσουρι. Η επική μάχη μεταξύ ανθρώπου και κοραλιού 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ενότητας με όμορφες περιγραφές και 

εντυπωσιακές εικόνες. 

 

Εργασίες: 

1. Να καθορίσετε σε ποια εποχή διαδραματίζονται τα γεγονότα. Να βρείτε και να 

καταγράψετε χωρία από το κείμενο που να δικαιολογούν την απάντησή σας. 

2. Να συγκρίνετε τον τρόπο, με τον οποίο καταδύονται οι σφουγγαράδες στο 

ομώνυμο διήγημα του Καρκαβίτσα, με εκείνον που καταδυόταν ο πατέρας του 

Γιάννου στο «Γιούσουρι». 

3. Στην περιγραφή του μαύρου κοραλιού συνδυάζονται το φαντασιακό και το 

ρεαλιστικό στοιχείο. Να διακρίνετε ποια στοιχεία ανήκουν στον κόσμο του 

φαντασιακού και ποια αποτελούν περιγραφή ενός πραγματικού αντικειμένου. 

4. Σε αρκετά σημεία του διηγήματος χρησιμοποιείται η τεχνική της επιτάχυνσης. 

Αφού εντοπίσετε τα σχετικά χωρία, να ερευνήσετε πώς δηλώνεται σε μια ταινία η 

συγκεκριμένη τεχνική, δίνοντας και σχετικά παραδείγματα. 

5. Η θρύλος της Γοργόνας είναι από τις γνωστότερες θαλασσινές παραδόσεις του 

ελληνικού λαού. Αφού καταγράψετε τη σχετική παράδοση, να φτιάξετε ένα σκίτσο 

εμπνευσμένο από αυτήν.  

6. Να συνεχίσετε την ιστορία και να της δώσετε ένα διαφορετικό τέλος. 

4. Το λιμάνι του Βόλου © Ελληνικά Ταχυδρομεία 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

ΟΡΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
               A 

αγκουρέτο μικρή βοηθητική άγκυρα 

α-λα! κραυγή που ορίζει το τράβηγμα των κουπιών 

άλμπουρο το κατάρτι 

αμπασογάμπια χαμηλό μεσαίο τετράγωνο πανί 

άμπουλας ρυάκι  

αντένα κεραία 

αργάτης μηχάνημα για το ανέβασμα της άγκυρας 

άρμενα τα πανιά και γενικότερα ότι χρειάζεται ένα ιστιοφόρο πλοίο 

αστραπόβολο κεραυνός 

               Β  

βιράρω σηκώνω άγκυρα για αναχώρηση 

βλάμης φίλος 

βαγένια βαρέλια 

  

               Γ  

γαλέτα ξύλινος δίσκος στην κορυφή των καταρτιών/ξερό ψωμί 

γάμπια  το δεύτερο, πάνω στη μαΐστρα πανί 

γεμιτζής παλιός και έμπειρος ναυτικός/θαλασσόλυκος 

γιούργια επιφώνημα: εμπρός! ορμάτε! 

γιούσουρι θάμνος στον πυθμένα της θάλασσα σαν κοράλι, που χρησιμοποιείται για 

την κατασκευή κοσμημάτων και σκάλισμα τεχνουργημάτων 

γκόλφι εγκόλπιον φυλαχτό 

γούμενα σχοινί δεσίματος 

γουμενιά το καθιερωμένο μάκρος του σχοινιού (100 οργιές = 183 μέτρα)  

γρεγολεβάντες ΒΑ άνεμος 

γρεγοτραμουντάνα Β-ΒΑ άνεμος ή μεσοβοριάς 

γολέτα πλοίο με δύο κατάρτια 

               Δ  

δρόλαπας δυνατός αέρας με βροχή 

διάτανος ο διάβολος 

δοιάκι η λαβή, με την οποία στρέφει κάποιος το πηδάλιο ενός σκάφους/τιμόνι 

διασίδι το νήμα που χρησιμεύει ως στημόνι στον αργαλειό 

Ε  

εμπατή είσοδος του πλοίου σε λιμάνι 

έμπολα με τρία ή τέσσερα έμπολα έφτιαχναν ένα σχοινί 

Θ  

θαλάμι υποθαλάσσια φωλιά 

Κ  

κάσαρο υπόστεγο της πρύμης, όπου έμενε ο καπετάνιος (καμπούνι) 

κολαουζέρης αυτός που καθοδηγεί με σχοινί τον δύτη 

Λ  

λάζο είδος μαχαιριού/σουγιάς 

Μ  

μαγκάρω κοπάζω, σταματώ, από το mancar (βεν.) 
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μάινα (τα πανιά) μάζεψε (τα πανιά) 

μαρκουτσέρης ο χειριστής των αεροσωλήνων στο σφουγγαράδικο 

μελάτι η καλύτερη ποιότητα σφουγγαριού 

μετζάστρα η ύψωση της σημαίας στο μεσίστιο (ιταλ. mezz’asta) 

μπάρκο καράβι 

μπουγάζια στενή θαλάσσια δίοδος ανάμεσα σε δύο ξηρές 

μπακαλάος ψάρι μπακαλιάρος 

Ν  

ναύκληρος ο πρώτος ναύτης στο καράβι 

Ο  

Οστριασορόκο Ν-ΝΑ άνεμος 

Π  

παλαμάρι χοντρό καραβόσκοινο για να δέσει το σκάφος στην προκυμαία 

ποντίλια υποστηρίγματα 

Πεντέχτη η πέμπτη ή έχτη μέρα μετά τη νέα σελήνη  

Πουνεντομάιστρο Δ-ΒΔ άνεμος 

παπαφίγγος το  ψηλότερο από τα πανιά 

Ρ  

ρέκασμα σκούξιμο, κρώξιμο 

Σ  
σκότα το σκοινί για την ρύθμιση του ανοίγματος των πανιών 

στραλιέρες (στράλια) τα σχοινιά/συρματόσχοινα που στερεώνουν τους ιστούς  

σωτρόπι ενισχυτική μόνιμη ξύλινη ή μεταλλική δοκός στο εσωτερικό του σκάφους 

Τ  

ταρσανάς ναυπηγείο/ναύσταθμος, λιμανάκι 

τρέγο τετράγωνο πανί πλοίου 

τρικούβερτο ιστιοφόρο με τρία καταστρώματα 

Τσιρίγο Τα Κύθηρα, από το Cerigo (βεν.) 

τσουρμάρω ναυτολογώ, παίρνω ναύτες για το σκάφος 

τραμουντάνα ο βόρειος άνεμος (ιταλ. tramontana) 

τραβέρσο θέση ναυσιπλοΐας με μειωμένη ταχύτητα εξαιτίας πλάγιων ανέμων, λοξά, 

από το πλάι (ιταλ. traverso) 

τρόμπα ο θαλάσσιος σίφωνας (γαλλ. trombe/ιταλ. tromba) 

Φ  

φάκνα ξερές ζωοτροφές 

φλόκος τριγωνικό ιστίο που εξέχει από την πλώρη (ιταλ. flocco) 

φρεγάδα τρικάταρτο ιστιοφόρο πολεμικό πλοίο 

 

Σημείωση: Για τη συγγραφή του γλωσσαρίου χρησιμοποιήθηκαν διάφορα λεξικά και ιστοσελίδες, 

καθώς και προφορικές μαρτυρίες ναυτικών.  
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

Εργογραφία Ανδρέα Καρκαβίτσα (πρώτες, αυτοτελείς, εκδόσεις) 

 
Διηγήματα. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1892.  

Η λυγερή. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1896. 

Ο ζητιάνος. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1897.  

Λόγια της πλώρης. Θαλασσινά διηγήματα. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1899. 

Παλιές αγάπες (1885-1897). Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1900. 

Ο αρχαιολόγος. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1903. 

Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού. Αθήνα, Ι.Ν. Σιδέρης, 1918. 

Η Πατρίδα μας. Αρχαία και νέα εποχή. Αθήνα, Δημητράκος, 1919.  

Διγενής Ακρίτας. Αθήνα, Δημητράκος, 1920.  

Διηγήματα πραγματογνωστικά. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1920.  

Διηγήματα του γυλιού. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1922. 

Διηγήματα για τα παληκάρια μας. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1922. 

Ο Διαολής και άλλα διηγήματα (πρόλογος Χρ. Εμ. Αγγελομάτης), Αθήνα, Πυρσός, 1939. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Κείμενα για συναναγνώσεις 
 

Εναπόκειται στον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα να επιλέξουν από τα πιο κάτω λογοτεχνικά κείμενα 

όσα θεωρούν ότι προσφέρονται για τους μαθητές τους, δεδομένου ότι είναι ανέφικτο να 

αξιοποιηθούν όλα στη διδακτική πράξη. Καλό είναι στη διαδικασία της επιλογής κειμένων για 

συνανάγνωση να εμπλακούν και οι μαθητές/-τριες.  

 

1. ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 

 

«Kuro Siwo»3 

Στο Γιώργο Παπά 

Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για το Νότο, 

δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. 

Είναι παράξενα της Ίντιας τα φανάρια 

και δεν τα βλέπεις, καθώς λένε με το πρώτο. 

 

Πέρ’ απ’ τη γέφυρα του Αδάμ, στη Νότιο Κίνα, 

χιλιάδες παραλάβαινες τσουβάλια σόγια. 

Μα ούτε στιγμή δεν ελησμόνησες τα λόγια 

που σου ’πανε μία κούφιαν ώρα στην Αθήνα 

 

Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και τ’ ανάβει, 

χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει, 

κι ο λόγος της μες το μυαλό σου να σφυρίζει, 

«ο μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι;» 

 

Νωρίς μπατάρισε ο καιρός κι έχει χαλάσει. 

Σκαντζάρισες, μα σε κρατά λύπη μεγάλη. 

Απόψε ψόφησαν οι δυο μου παπαγάλοι 

κι ο πίθηκος που ’χα με κούραση γυμνάσει. 

 

Η λαμαρίνα! ...η λαμαρίνα όλα τα σβήνει. 

Μας έσφιξε το kuro siwo σα μία ζώνη 

κι εσύ κοιτάς ακόμη πάνω απ’ το τιμόνι, 

πώς παίζει ο μπούσουλας καρντίνι με καρντίνι. 
 

Πούσι, Αθήνα, Α. Καραβίας, 1947 

 

 

                                                           
3 Σε όλα τα κείμενα για συναναγνώσεις διατηρείται η ορθογραφία των εκδόσεων, από τις οποίες αντλήθηκαν 

αυτά.  
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2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

«Nεκρός ταξιδιώτης» 
 

(Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος (επιμ.), 2001. Απάνθισμα Διηγημάτων Αλέξανδρου 

Παπαδιαμάντη, Αθήνα: Δόμος) 

Το διήγημα είναι προσβάσιμο στον αφιερωματικό ιστοχώρο «Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης»: 

http://www.papadiamantis.org/works/58-narration/396-04-46-nekros-taxidiwths-1909 

(πρόσβαση 31/05/2017) 

3. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΛΗΣ 

«Θωρής ο στενόκαρδος» (απόσπασμα) 

 

[...] Πάλι πέρασε ο χειμώνας κι ήρτανε τα καΐκια. Τα καφενεία γιομίσανε ξανά ετοιμοθάνατους. Η 

βόχα έτρεξε ασυλόγιστα κι απόλα τα στόματα η θλιβερή ευχή ακουγόταν.  

–Εβίβα παιδιά. Πολλά σφουγγάρια και ρηχά. Λέγανε τούτο ένεκα που τα νερά της Ντέρνας είναι 

τα πιό βαθιά από όλη την κουστέρα της Αφρικής.  

Σαν τέλος πάντων οι καπεταναίοι ετοιμάσανε τα χαρτιά, μπήκαμε στα τρεχαντήρια και 

μπαρκάραμε.  

Τις πρώτες μέρες η δουλειά πάει σιγά, ώς να συνηθίσουν τα πλεμόνια. Μα στις δέκα ημέρες 

απάνω παύουν οι κουβέντες, ο καπετάνιος είναι αγέλαστος, σκληρός κι όλη μέρα βλαστημά.  

Μιά λύσσα, ο συναγωνισμός, μας καβαλικεύει κι ορκιζόμαστε: γιά σφουγγάρι, γιά τομάρι. 

Αφήκαμε πλια τ’ άσπρα νερά και μπήκαμε στα πράσινα· δηλαδή πιάσαμε τις τριάντα οργιές, 

μα πάνω στο μήνα αφήκαμε τα πράσινα και μπήκαμε στα γαλανά, πιάσαμε τις σαράντα-πενήντα.  

Στο βάθος αυτό –όπως θα ξέρεις– ο δύτης δεν πρέπει να μένει παραπάνω από τρία λεφτά 

στην κάθε βουτιά, μ’ αυτός που κρατά το ματζαρόλι είναι άνθρωπος του καπετάνιου και τόνα 

λεφτό άμα του βαστά το κάνει δυό.  

Έτσι κάθε φορά που νοιώθεις το ανατριχιαστικό στρούφιγμα της περικεφαλαίας, κάνεις δειλά τον 

σταυρό σου και με καρδιοχτύπι αναρωτιέσαι: Είναι για τούτη τη βολά ή για την άλλη;  

Και πάλι σαν τα καταφέρεις και βγεις γερός άλλος φόβος σε συνεπαίρνει. Απλώνεις στην 

κουβέρτα την απόχη, βλέπεις κατάματα τον καπετάνιο και τον κολαουζέρη και πασκίζεις ν’ 

αρπάξεις απ’ τη ματιά τους την αστραπή για να καταλάβεις αν είναι φχαριστημένοι. Μα πού τέτια 

χάρη! Πάντα βλαστημούν και πολλές φορές ο καπετάνιος σηκώνει τη χέρα και την κατεβάζει στα 

μούτρα του δύτη.  

Έτσι, μέρα με τη μέρα η σάρκα του κορμιού μας ήρτε και αδυνάτισε από το ανθρακικό οξύ. 

Λυώσανε τα ξύγκια και τα νεύρα και τότες είπαμε να πιάσουμε στεριά, να κάτσουμε δυό τρεις 

μέρες και ν’ ανασάνουμε. 

[…] 

–Την άλλη μέρα, συνέχισε, από τ’ άγρια μεσάνυχτα βρισκούμασταν πάλι στην κουβέρτα.  

http://www.papadiamantis.org/works/58-narration/396-04-46-nekros-taxidiwths-1909
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Ο πουνέντης κατέβαινε ορμητικός από το ανοιχτό πέλαγο και σήκωνε τα κύματα. Και σαν 

πάρει εκεί να φυσήξει ξέρεις τι γίνεται; Το λέει και το τραγούδι: Της Μπαρμπαριάς τα κύματα, της 

Μπόμπας το κανάλι...  

Ως τόσο, που λες, εμείς σαλπάραμε κι ανοιχτήκαμε, μα τα κύματα όλο μας πόδιζαν και μας 

έσπρωχναν κατά την ξέρα. Ο καπετάνιος πήρε το καγκαβί και τόριξε στη θάλασσα. Για λίγο ακόμα 

τα κύματα μάς έσυραν, ώσπου το σουβλερό καγκαβί ζάτησε σε πέτρα, κόρδισε το σκοινί και το 

τρεχαντήρι στεριώθηκε.  

Ο ήλιος μόλις είχε φανεί, όμως κάτι πράσινα και σκούρα νέφη το έζωναν και του κόβανε το 

χαμογέλιο. Τα πάντα είχανε νεκρική χλωμάδα.  

–Άντε, Θωρή, κάνε την αρχή, φώναξε ο κολαουζέρης, ξεσκύβοντας απ’ το καΐκι.  

Κάθε φορά την αρχή, λέει ο νόμος της μηχανής, την κάνει πάντα αυτός πούχει πατέρα και 

μάνα στη ζωή. Κ’ εγώ δεν είχα κανένα.  

–Ας είναι, είπα και σκέφτηκα: Το νου σου Θωρή. Άρπαξα το φόρεμα και το φόρεσα. Ο 

κολαουζέρης έκανε τον άγριο. Άντες μωρέ και μας νύχτωσες, φράγκικο αντίδερο. Στηλώθηκα 

μπροστά του και τον εσκέπασα με το κορμί. Δάγκωσε την γλώσσα, του λέω, μην σου την κόψω. 

Θαλασσινός είσαι ρε συ ή τυροκόμος; Αυτός ζορίστηκε κι’ άπλωσε τη χέρα ν’ αρπάξει κάνα ξύλο, 

μα πλάκωσε ο καπετάνιος και τον άρπαξε. Μετά γύρισε σε μένα με το ήμερο: Άντες Θωρή, λεβέντη 

μου, να βγάλουμε τα χασομέρια. Άντες γιέ μου.  

Τα λόγια του καπετάνιου με γλύκαναν και μ’ έφεραν στο φιλότιμο. Αρπώ την περικεφαλαία 

και τη χώνω στο κεφάλι. 

Σαν πιάστηκα στη σκαλίτσα για να πέσω στη θάλασσα, μουρθε ξαφνικά στο νου το 

τραγούδι:  
Η μηχανή ’ναι η μάνα μας  

κ’ η ρόδα η αδελφή μας  

και στον κολαουζέρη μας  

κρέμεται η ζωή μας.  

 

Και για πρώτη φορά δείλιασα. Ν’ ανεβώ; σκέφτηκα, μα πάλι ντροπιάστηκα να δω τον 

καπετάνιο στα μάτια. Τι θάλεγε ο άνθρωπος; Έπεσα λοιπόν και βυθίστηκα.  

[…] –Σαν πάτωσα, καμπούριασα κομάτι κι άρχισα να περπατώ πάνω στα γλιστερά φύκια 

αναγυρεύοντας σφουγγάρια. Και ξαφνικά ακούω ένα βρόντο. Φουρνέλο ήταν ή δυναμίτης; Κι’ 

αμέσως άλλος... άλλος... Σηκώνω τα μάτια και τι να δω; Μιλιούνια και μιλιούνια οι καλόγριες· 

μαύρες, μικρούλικες να τρέχουν τρομαγμένες. Σκυλόψαρο, είπα και λεφτόδρωσα.  

Κάθισα στη λάσπη κι αγνάντευα. Και στο μινούτο φάνηκε το θηριό. Πέρασε από πάνω μου 

και σκέπασε την καρίνα της τρεχαντήρας. Ρουφούσε μέσα του το νερό και τόφτυνε με τέτιο κρότο 

σα νάτανε σπηλιά πούπεφτε μέσα της το κύμα και βρόνταγε.  

–Αμάν Θε μου, είπα, χάθηκα. Λίγο ν’ αγγίξει το μαρκούτσο τόκανε κομάτια κι ο Θωρής θα 

μείνει στον πάτο αμανάτι.  

Και πάλι σαν ηχώ της σκέψης μούρθαν τα λόγια του τραγουδιού….. «Και στον κολαουζέρη 

μας κρέμεται η ζωή μας». Πανάθεμα, είπα, για επάγγελμα. Αρπώ στα χέρια το σκοινί και τραβώ 

πολλές φορές απανωτά: Ψάρι. λάσκα να μείνω. 

Αφού πέρασε κάνα λεφτό πάλι τραβώ το σκοινί τρεις βολές τραβηχτά και πολλές γλήγορα: 

Ανοίχτε τα μάτια σας· κίντυνος – θάνατος. Ζήταγα ζωή από το δήμιό μου.  

Τέτιος είναι ο άνθρωπος: Άμα χάσει τη δύναμή του χάνει και την ψυχραιμία του.  

Ως τόσο το σκυλόψαρο έκοβε βόλτες ολόγυρα· στρούφιζε τη μαύρη του ουρά σαν έλικας 

βαποριού και μια βρισκόταν απάνω απ’ το κεφάλι μου και μια πέρα μακριά.  

Ολοένα είχε ανοιχτό το φουρνίσιο στόμα: ρουφούσε και ξερνούσε δέρνοντας και φτύνοντας 

τα νερά. Ο λάρυγγάς του κατακόκκινος, σα σφαμένο ζωντανό, και τα σουβλερά, κάτασπρα δόντια 

του άστραφταν και σου φέρνανε σύγκρυο. Το κεφάλι του χοντρό, σαν καζάνι, πλατσωτό από πάνω 

και σουβλερό από μπροστά και το σταχτί κορμί του χοντρό σαν τον κορμό βελανιδιάς.  
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Από πάνω χτυπάνε τρεις βολές: «Τι κάνεις; έβγα πάνω». Πού εγώ. Λιγάκι να ξεμύτιζα θα μ’ 

έκοβε σαν αγγούρι. Γιατί ξέρεις το σκυλόψαρο μόνο από κάτω σ’ αδράχνει. Όσο στέκεσαι στο 

βυθό, είσαι καλά. Το στόμα του είναι κατεβασμένο και δεν μπορεί να σε πειράξει.  

Η ώρα πέρναγε: Οι ροδάδες γύριζαν απάνω τη ρόδα δρωμένοι κ’ εγώ ρουφούσα το καφτερό 

οξυγόνο κι ολοένα το καταραμένο το τραγούδι κλωθογύριζε στο νου και με βασάνιζε… «και στον 

κολαουζέρη μας κρέμεται η ζωή μας».  

«Θωρή, σκεφτόμουνα, πάνε τα ψέμματα. Αντίο νιάτα, αντίο Ελίζα, αντίο μαστέλο». Και 

θυμήθηκα όλα, όλα Γιώρζη… Τη φιλία μας, τα λόγια μας, τις επιθυμίες μας, όλα Γιώρζη τα 

μικροέργατα: ως και τη συκαμινιά και τις κλωτσιές που σου τραβούσα για να ξυπνήσεις, Γιώρζη, 

είπε σιγά κ’ η φωνή του είχε κάτι το κλαψάρικο. Τα δάκρυα μουρθανε στα μάτια και δυο ποταμάκια 

κυλήσανε απ’ τα ρουθούνια. Κοίταξα λοξά το Θωρή.  

Αυτός είχε γυρισμένο το λιγνό, κίτρινο μούτρο και τα βλέφαρά του πεταλούδιζαν.  

Ο περήφανος Θωρής έκρυβε τα δάκρυα. 

–Μα ως πόση ώρα μπορεί να μείνει ο μηχανικός στη θάλασσα;” ρώτηξα εγώ για να κόψω 

τη θλιφτική σιγή. 

–Ξέχασα να σου πω, είπε ρουφώντας τα νερά που τρέχαν απ’ τη μύτη του, πως ήτανε ρηχά· 

ως δώδεκα οργιές. Κι άμα τα νερά είναι ρηχά ο δύτης μπορεί να μείνει κάτω ούλη μέρα.  

Καθόμουνα λοιπόν κ’ έβλεπα ολοένα το φως του ήλιου να δυναμώνει, να φωτίζει κάτω και 

τα πιο μικρά πραματάκια και σιγά-σιγά πάλι να ξεφωτίζει, να σβύνει τη χαρά και το χαμογέλιο από 

παντού. Ο ήλιος έγερνε στο σπήλιο του. Το ψάρι, τόρνα-ξετόρνα, γύριζε απάνω μου μ’ ολοένα 

μεγαλύτερους κύκλους, ώς που σβυστήκανε πιά όλα τα καντήλια και βρέθηκα σα νεκρός στον 

τάφο του.  

Καθόμουνα πότες τσιδά, πότε αλιώς τεντώνοντας τα χέρια και τα πόδια να ξεμουδιάσω. Με 

τον καιρό ξεθάρεψα, το πήρα στο αστείο κι άρχισα το τραγούδι: 

 
Νάχα μαχαίρι Κρητικό  

να τρύπαγα τον τοίχο… 

 

–Θυμητικό, είπα και γέλασα ξεπίτηδες δυνατά για να φέρω λίγη χαρά. 

–Και μόνο αυτό! Θυμόμουνα σου λέω, Γιώρζη, πράματα και πράματα... Και ξαφνικά τ’ ήταν 

εκείνο; διαμαντικά που χυνόντουσαν; αστραπές π’ αστράφτανε; τα στοιχιά της θάλασσας 

γλεντοκοπούσαν και ρίχνανε βεγγαλικά; Το θηρίο κοντοζύγωνε πάλι και το ρούφημα και το φτύμα 

του νερού τόκανε να φωσφορίζει και να γυαλοκοπά. Ζάρωσα τρομαγμένος και μονομιάς μου 

κόπηκαν συλλοές και τραγούδια…  

Κι’ άλλες βολές με σταύρωσε ψάρι, μα δε με κράτησε παραπάνω από δύο ώρες. Όμως αυτό 

ήταν άλλο πράμα· λες κι ήταν βαλμένο από τον κολαουζέρη, είπε κι’ ανακάθησε νευρικά. 

–Πώς τα κατάφερες τέλος πάντων και ξεγλύτωσες; ρώτησα περίεργα. 

Ε, ως εκεί ήτανε. Βολτάρησε ακόμα κάνα-δυό βολές κ’ ύστερις ησυχία και σκοτάδι. Ούτε 

κρότος ξανακούστηκε, ουδέ φωσφόρισμα φάνηκε. Άρπαξα το σκοινί και χτύπησα συνθηματικά 

κλείνοντας εφτύς τη βαρβάρα. Το φόρεμα φούσκωσε και πετάχτηκα πάνω.  

Οι άνθρωποι ως μέδανε, βάλανε χαρούμενες φωνές και γέλια. Άλλοι μ’ αγκάλιαζαν κ’ άλλοι 

μ’ αρώταγαν απανωτά και μόνο ο κολαουζέρης μας είταν αγέλαστος σαν κολιός.  

Ο καπετάνιος σίμωσε χαμογελαστός, άπλωσε το χέρι στον ώμο μου κ’ είπε 

μισοκοροϊδευτικά: «Ε, τι χαμπάρια Θωρή, απ’ τον κάτω κόσμο;» Τέτιο χάδι πρώτη βολά τόκανε 

σε δύτη.  

Καλός άνθρωπος ο καπετάνιος· καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται. Ποτές δεν μου 

κακομίλησε. Να, μόνο κομάτι αχαμνός έπεφτε· τον έσερνε ο κολαουζέρης απ’ τη μύτη. Α δεν ήτανε 

κι έτσι, είπε κρυφοστενάζοντας ύστερ’ από λίγη ώρα και δεν άφηνε το κουμάντο στον κολαουζέρη 

θάμουνα τώρα κι’ αλλιώς. 
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–Θυμάσαι που σούλεγα να μην πας δύτης; 

– Δεν μπορούσα να μην πάω· μ’ έκραζε το αίμα μου. Θα μου πεις: Μετάνοιωσες, έτσι ’ναι 

τώρα καλά που βρίσκεσαι σακάτης; Μετάνοιωσα, ξεμετάνοιωσα δεν έχει. Άμα γειάνω πάλι δύτης 

θα πάω. Σου λέω: με τραβά το αίμα μου.  

Εγώ τώρα όσο και να γειάνω, λέει πάλι λυπημένα, θα κουτσαίνω και τα πόδια μου ολοένα 

θα τρεμουλιάζουν. Μονάχα κάτω στη θάλασσα, που το ρέμα κ’ η πίεση σβήνουνε το πιάσιμο θα 

περπατώ άνετα. Και τότε ποιος θα μ’ εμποδίσει να νοιώσω τη χαρά της λεύτερης περπατηξιάς; 

φώναξε δυνατά και με κοίταξε με γουρλωμένα και χαρούμενα μάτια.  

Κακόμοιρος ο άνθρωπος, σκεφτόμουνα ακούγοντάς τον. Όσο είναι γερός κρατιέται πάνω 

στη δύναμή του και δε λογιάζει τίποτις κι ούτε νοιώθει τίποτις· κι άμα αποχαμνήνει και σπηλιώσει, 

γίνει δηλαδή κουφάρι άψυχο, αδράχνεται απ’ την ελπίδα και δώστου ο νους του κάνει ολοένα 

χαρούμενα όνειρα και παιγνιδίσματα. Πάλι βυθιστήκαμε στα όνειρα και μας πλάκωσε η θλίψη. 

–Και λοιπόν, του κάνω για να φέρω την κουβέντα, πώς πιάστηκες δε μούπες. 

–Θα σου πω· είπε, θα σου πω με τη σειρά. Σαν περάσανε λοιπόν τα ρωτήματα και οι 

εντύπωσες, ο καπετάνιος μάς είπε: Άντε τώρα παιδιά να φάμε, γιατί μια που η νύχτα είναι σκοτεινή 

κ’ η Λεωνάδα καργάρει, κάλιο να μείνουμε ράντα να μην πάθουμε καμιά αβαρία. 

Φουντάραμε λοιπόν και την άλλη άγκυρα, γιατί η Λεωνάδα, που στο ηλιόγερμα είχε 

μαγγάρει, δυνάμωνε πάλι τώρα και ξεφύσαγε στα γιομάτα.  

Καθίσαμε στο σουφρά και φάγαμε αμίλητοι το συνηθισμένο καβουρμά και τη μπαζίνα κ’ 

ύστερα στοχαστικοί και κουρασμένοι καπνίζαμε το τσιγαράκι μας.  

Σαν ο καπετάνιος πούτανε πλάι μου λέει: Μην πέσεις στη θάλασσα αύριο, Θωρή, ώς να 

συνέρτεις κομάτι.  

Μέπνιξε το φιλότιμο. –Τι να συνέρτω, του κάνω· μπας κ’ είναι η πρώτη βολά που θα μ’ 

αρεστάρει το ψάρι; Όμως τόνοιωθα πως τούτη τη βολά δεν είτανε το ίδιο. Καταλάβαινα τον εαυτό 

μου κουρασμένο και νευρικό.  

Τέλος πάντω· σαν ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα, μ’ αφρούς και καπνιστά, σαλπάραμε και 

σηκώσαμε το πανί μουδαρισμένο κι’ αφού σκαντζάραμε ανοιχτά και φύγαμε απ’ τον ψαρότοπο, 

για να ξεφοβηθούν οι άνθρωποι, είπαμε πάλι να δοκιμάσουμε το φόρεμα.  

Οι κουπάδες γυρίσανε την πλώρα κατά το ρέμα και με τα κουπιά αναβαστούσανε το 

τρεχαντήρι. Οι ροδάδες αρχίσανε να δίνουν αγέρα και τότε ο δύτης φοράει την περικεφαλαία και 

πέφτει.  

Ο άνθρωπος του κολαουζέρη καθισμένος στο γράδο αρχίζει να φωνάζει: «Είκοσι τέσσερις, 

είκοσι πέντε…» Τώρα μπορεί νάτανε και τριανταπέντε, μα ποιος έχει το δικαίωμα να κοιτάξει και 

ν’ αντιμιλήσει; Μόνο ο κολαουζέρης κι’ ο καπετάνιος, αμ’ αυτώνε συφέρο τους είναι να βουτάει 

ο μηχανικός πιο βαθιά και να τους φέρνει πιο πολλά. Ας είναι· αυτό είναι άλλη κουβέντα. Η ώρα 

περνά· βιράρουν, ανεβαίνει ο δύτης με την απόχη αδειανή. Τόνε βλέπει ο κολαουζέρης κι’ αφρίζει 

σαν τον πουνέντε.  

Την ψυχή σου, το καντήλι σου, κερατά, αχαΐρευτε. Άντες σκάντζα ν’ ανοιχτούμε.  

–Σκάντζα ν’ ανοιχτούμε, φωνάζει σαν ηχώ ο καπετάνιος. 

Ανοιγούμαστε ώς μισή ώρα και ξαναδοκιμάζουμε. Τα νερά σκουρογάλαζα. Θάτανε 40-45 

οργιές· και πάλι ο άνθρωπος στο γράδο τραγουδάει: «Τριανταδυό-με τριαντατρείς, 

τριαντατρείς…».  

«Κερατάδες, λέω μέσα μου, μας πήρατε για ψοφίμια». Ως τόσο οι άνθρωποι του κουμάντου 

είχαν και το δίκιο τους. Τρεις ολόκληρες μέρες καθησιό και τρεις αδουλεψιάς. Κι’ όσο η τύχη πάει 

κόντρα τόσο ο πλεονέκτης αγριεύει και γκρινιάζει. Κι’ όσο γκρινιάζει, τόσο η τύχη πάει κόντρα. 

Ανεβαίνει κι’ άλλος με την απόχη άδεια. Μόνο στα χέρια κρατούσε ένα μεγάλο σφουγγάρι με 

μπόλικο κοκκινόξανθο χορτάρι. Αρπάζει ο κολαουζέρης το σφουγγάρι, βλαστημά και το ξετάζει: 

Κοπάδικο, λεφτορούθουνο και φορμάδο· κοντά οκά· μα απ’ την πάντα, με το τράβηγμα είχε 

σκιστεί. Άχρηστο δηλαδή για φόρμα, μόνο για μετζάνες θάκανε στον έμπορα. Όσο και να πεις 

έχανε την αξία του. 
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–Ένα σφουγγάρι, ρε, έπιασες γρουσούζη· μουγκρίζει ο καπετάνιος και του κατεβάζει τη 

σφακελιά στα μούτρα, ένα κι’ αυτό σκισμένο; 

–Τι φταίω γω, κάνει κείνος δειλά φχαριστημένος που δεν έφαγε κι’ άλλες. «Είτανε ζόρικο 

και σκίστηκε στο τράβηγμα. 

– Θάχει μπόλικο πράμα, λέει ο κολαουζέρης στον καπετάνιο. Κοίταξε το κατσαρόβρυο! και 

του δείχνει το χορτάρι. 

–Βέβαια και θάχει, λέει ο καπετάνιος, αφού έχει κατσαρόβρυο. Ρίξε το γκαγκαβί να μη 

χάσουμε τον μπάγκο. 

–Άντε Θωρή, –τράτα, λέει πάλι ο κολαουζέρης και με βλέπει τάχατες φιλικά· άντε να μας 

αποφανερώσεις, λεβέντη μου. Το φίδι έκρυβε το φαρμάκι του. 

– Ας το Θωρή, λέει ο καπετάνιος, βάλε άλλο. 

–Τι; για χατήρια ήμαστε τώρα, μουρμουρίζει ο κολαουζέρης, δε βλέπουμε τα χάλια μας. Αν 

πάλι ήμαστε για χατήρια να το ξέρω. 

Σηκώνουμαι πάνω κι αρπάζω αμίλητος το φόρεμα. Έτρεμα απ’ το κακό μου. Παλιόσκυλο, 

μουρμουρίζω, θα σε συγυρίσω εγώ... Και να που ταφερε ο διάολος και με συγύρισε για καλά, είπε 

ξανά σε λίγο. 

–Εγώ με την ιδέα πως δε θα βούταγα, είχα καφαρτίσει και το στομάχι μου βάραινε. Χώρια 

αφτό απ’ το πρωί ολοένα κάπνιζα και μου ερέθιζε τα πλεμόνια.  

Ετοιμάζουμαι και πέφτω. Κατεβαίνω, κατεβαίνω, και τελειωμό δεν έχει. Μια φορά είπε κ’ 

έσωσε. Χαμοσκύβω και ψάχνω. Τ’ ήτανε κείνο! Όπως στο μποστάνι φυτρώνει το καρπούζι έτσι 

σπαρμένο το σφουγγάρι. Αρπώ ένα-ένα, το ξεριζώνω και στην απόχη. Ήρτε και γιόμισε η απόχη 

και ξεχύλισε. Αρπώ το σκοινί και τραβώ τέσσερις φορές καθαρές και δυνατά. «Βγάλτε με απάνω».  

Αυτός ο άτιμος αντί να με ανεβάσει μού κατεβάζει κι άλλη απόχη. Τι να κάνω; Ξαναχτυπώ 

άλλες τέσσερις βολές και περιμένω. Τίποτις. Βρε, λέω, πεσκέσι θα μείνω και κόχλασα από λύσσα. 

Το αίμα μου πήγε κ’ ήρτε και με ζάλισε. Κλείνω τη βαρβάρα κι’ ό,τι θέλει ας γίνει. Πετιέμαι απάνω.  

Σα μου βγάλανε την περικεφαλαία και τα βαρίδια μονομιάς ρίχτηκα στον κολαουζέρη. 

–Κερατά! πλερώθηκες να μου φας το μάτι; του φωνάζω και τον αρχίζω στο ξύλο.  

Πέσανε από το πλήρωμα και μας χώρισαν.  

– Τι έγινε; ρωτά ο καπετάνιος. 

–Τι, τι έγινε; Του χτυπώ δυο-τρεις βολές: «Βγάλεμε απάνω» κι’ αυτός μου κατεβάζει την 

απόχη. 

–Μ’ αυτός παραπονιότανε που αργούσες. Του χτύπαγες, λέει, μια και τρεις και σου κατέβαζε 

άλλη απόχη. 

–Τον σκατοψεύτη… θέλει να με ξεβγάλει. Μα το Θωρή τον φοβάται η θάλασσα. Θα του 

δείξω εγώ. 

Αυτό πρόλαβα να πω βγάζοντας το φόρεμα. Και ξαφνικά ένας δυνατός πόνος με μάγκωσε 

μπρος-πίσω. Μονομιάς μέσα μου κάτι γκρεμίστηκε και κυλήστηκε κουλουριασμένος. Μαχαίρι 

κοφτερό χωνόταν και μ’ έσκιζε κι’ άθελά μου κυλιέμαι μουγκρίζοντας σα βώδι που το σφάζουν: 

– Οξυγόνο… οξυγόνο... φωνάζει ο καπετάνιος κι’ απ’ την λύπη του τάχε χαμένα. 

Πέφτει το τσούρμο απάνω μου, με τεντώνουν, μου ξαναβάζουν το φόρεμα και με ρίχνουνε 

στην θάλασσα.  

Εκεί ανάμεσα στα ρέματα, έμενα κοντά μια ώρα. Κι’ όταν με τράβηξαν απάνω, πάλι τα ίδια. 

Ο πόνος που μου μαχαίρωνε τα νεφρά δυνάμωνε και με κουβάριαζε. 

 Αυτά είναι, είπε και σώπασε. Πάλι σε λίγο ξαναμίλησε ανόρεχτα. Τ’ άλλα τα ξέρεις. 

Σαλπάραμε και φτάξαμε στη Ντέρνα. Εκεί με πήγανε στο νοσοκομείο, μου δώκανε κινκίνα και 

καθάρσιο κι άρχισα να βγάζω αίμα κοντά εικοσι-τέσσερις ώρες. Στο νοσοκομείο κάθησα έξι 

μήνες… και τι τράβηξα… άς-τα να πάνε στο διάολο... 

Πέρασε κάμποσος καιρός και κανένας δε μίλησε. Κείνος βυθίστηκε στις σκέψεις του κ’ εγώ 

αμίλητος έκλαιγα το φίλο καταπίνοντας τα δάκρυά μου. 
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Οι κολασμένοι της θάλασσας (διηγήματα), Αθήνα, εκδόσεις Μαυρίδης, χ.χ. (1940), 18-47 (το 

απόσπασμα: 35-46) 

 

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 

«Η Ψαροπούλα»  

Η Ψαροπούλα η όμμορφη, του Μπαρμπαγιάνν᾿ η κόρη,  

Κεντάει και ράφτει τα προικιά και τραγουδεί και λέει:  

− Προικάκια μου καλότυχα κι᾿ ομμορφοκεντισμένα,  

Ποιος θάν᾿ ο νιος, που θα χαρή και σας και την κυρά σας;  

Αν ίσως θάν᾿ ψαρά παιδί, ψαράκια να κεντήσω,  

Κι᾿ αν ίσως θάνε κυνηγός, περδίκια και τρυγόνια,  

Κι᾿ αν είνε παπαδόπουλο, σταυρούς και κομπολόγια, 

Κι᾿ αν είν᾿ ολόμμορφο παιδί και ξακουστός λεβέντης,  

Να σας γεμίσω της ραφαίς με πούλιαις και τιρτίρι.  

  

Και μια Τσιγγάνα πέρναγε και το τραγούδι ακούει:  

− Κόρη μου, δος το χέρι σου για να σου ᾿πω τη μοίρα.  

Κυττά η γρηά Γύφτισσα της ᾿μορφονιάς το χέρι  

Και συννεφιάζ᾿ η όψι της, τ᾿ αχείλι της δαγκάνει.  

− Τι το κυττάς και δε ᾿μιλείς, μωρή γρηά Τσιγγάνα;  

− Τι να σου ᾿πω, κακότυχη και κακομοιριασμένη;…  

κρίμα στα τόσα κάλλη σου και κρίμα στα προικιά σου,  

Θα πάρης άντρα γέροντα και θα καή η καρδιά σου!  

  

Γιάννης Παπακώστας (επ.), Γεώργιου Δροσίνη Άπαντα, τ. 1: Ποίηση 1888−1902, Αθήνα, 

Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων, 1995, 239 

 

Το ποίημα είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/new/show.html?id=131 

 

 

5. ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ  

«Η νησιωτοπούλα»   

 

Νησιωτοπούλα κάθεται σε μαρμαρένιον πύργο,   

με κέντημα στα χέρια της, μ᾿ αγάπη στην καρδιά της.   

Φοραίς-φοραίς το κέντημα κεντούσε με τραγούδια,   

Φοραίς-φοραίς πισώρριχνε τα ξέπλεγα μαλλιά της,   

Κι᾿ αγνάντευε το πέλαγος που απλώνονταν μπροστά της,   

Και γκαρδιακὰ αναστέναζε κ᾿ εχτύπαγε τα στήθια,   

Γιατ᾿ αγριεμένο τώβλεπε, μαύρο, φουρτουνιασμένο·   

Κι᾿ αυτή είχε λόγο, στο γιαλό να κατεβή το βράδυ,   
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Κι᾿ απ᾿ το νησί ταντικρυνό, που χάνεται στο κύμα,   

Ο αγαπημένος της ναρθή, να πουν τον έρωτά τους.   

Ο ήλιος εβασίλεψε· σκοτάδιασε, νυχτώνει.   

Το κέντημά της τώμορφο απαρατάει η κόρη,   

Και κατεβαίνει στο γιαλό κι᾿ ακαρτεράει στην άκρη.   

 

Μαυρολογάνε τα βουνά, και σύγνεφα μεγάλα  

Σκεπάζουνε στον ουρανὸ τ᾿ αστέρια πέρα πέρα,   

Φυσομανάει το πέλαγο, τα κύματα βογγούνε,   

Κι᾿ όταν τα νέφια αστράφτουνε, δείχνουν κορφαίς αφράταις,   

Και δεν γροικιέται πουθενά τ᾿ αγαπημένου η βάρκα.   

Κάθεται η νηὰ κι ακαρτερεί στ᾿ ακρογιαλιού τα βράχια.   

 

Τα μακρυά της τα μαλλιὰ τα κυματίζει ο αγέρας,   

Και σπούνε μεσ᾿ στα πόδια της τα κύματα με βόγγο. 

Ώραις τηράει το πέλαγο, ώρες τηράει μπροστά της,   

Νέφια και κύματα μαζί συχνορωτάει με πόνο,   

Αν είδαν κάπου ναρχεται τ᾿ αγαπημένου η βάρκα.  

Τα σύγνεφα μένουν βουβά, τα κύματα βογγούνε,  

Κι᾿ αναστενάζουνε βαρειὰ-βαρειὰ της νηας τα στήθια.   

 

Φυσομανάει η θάλασσα, τα κύματα βογγούνε,   

Κι᾿ ένα με τ᾿ άλλο σπρώχνονται και σπάνουν στ᾿ ακρογιάλι· 

Κι᾿ εκεί που η κόρη τα ρωτά, βλέπει ένα θεριωμένο  

Να ψηλωθή, να ψηλωθή, τα βράχια να περάση,  

Και να την πνίγη στον αφρό. Τραβιέται η κόρη πίσω,   

Και κλειώντας την αγκάλην της, που ολάνοιχτη βαστούσε  

Τον ακριβό της να δεχθή, σφίγγει στα στήθηα απάνου 

Παραδαρμένο ένα κορμί, και άψυχο και κρύο.  

Ταχυὰ η φουρτούνα ησύχασε, τα κύματα ᾿μερέψαν,   

Και οι ψαράδες πώρριχναν στο πέλαγο ταις βάρκαις,   

Στ᾿ ακρογιαλιού τα χώματα και μὲσ᾿ στα βράχια βρίσκουν  

Παραρριγμένα δύο κορμιὰ και σφιχταγκαλιασμένα.   

 
Έργα: Ποιήματα, πεζά, Εν Αθήναις, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1912, τ. Α΄, 199-201 

Τα Άπαντα του Κ. Κρυστάλλη είναι προσβάσιμα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών 

Σπουδών Ανέμη: http://anemi.lib.uoc.gr 
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6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  

«Το Χριστόψωμο»  

(Τριανταφυλλόπουλος Ν. Δ. (επιμ.), 2001. Απάνθισμα Διηγημάτων  

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Αθήνα: Δόμος) 

Το διήγημα είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο: της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών: 

http://papadiamantis.net/%CE%94%CE%B9%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CE%BC%

CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%A4%E1%BD%B8-

%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%88%CF%89%CE%B

C%CE%BF-1887 

7. ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ  

«Τα Χριστούγεννα των δακρύων» 

 

Πήρεν η Σίβυλλα φωτιά, 

μου προείπε τι μου είναι γραφτά. 

Μαυρίλα πόπεφτε απ’ τα ύψη 

άπλωσε γύρω γύρω θλίψη. 

Χαρούμενον, με κύκλωνε όμως 

ο μεταφυσικός ο τρόμος, 

και λίγο λίγο, λίγο λίγο, 

ευρύτατο ένα χάος ξανοίγω, 

που ούτε να βλέπω ή να θυμούμαι 

ή να ονειρεύομαι ως κοιμούμαι 

δεν θέλω πλέον, τόσο μου δίδει 

φαρμάκι το ανοιχτίρμον φίδι 

του Μέλλοντος, που μαρτυριέται 

στο σκότος, που ως αστράφτει σβηέται. 

«Μάταια χαράς ζητάς πηγάδι, 

όαση μικρή σε άπειρον Άδη 

που περιφέρνεσαι, Άδη αμμώδη, 

που κάθε βήμα και το πόδι 

βουλιάζει πιότερο ώς το γόνα 

φέρνοντας κούρασες γι’ αρρεβώνα 

του Μέλλοντος που σ’ απαντέχει, 

όταν το σώμα δεν αντέχει. 

Λίγης βροχής η οπτασία, 

δυο τρεις σταγόνες ευλογία, 

καινούργιο Βάφτισμα θα σου ήτο, 

ελπίδες χίλιες θα σου διηγείτο. 

Αλλ’ ενού Ήλιου η περιφορά, 

διαρκής, ξεραίνει τη χαρά». 
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Τι κι’ αν το Βρέφος εγεννήθη 

απόψε, ο Θεός μέσα στα πλήθη, 

κι’ ο ουρανός αναγαλλιάζει 

με μελωδίες αγγελικές· 

της Βηθλεέμ τι κι’ αν γιορτάζει 

μιαν ερημιά με τ’ άλογά της, 

τις στάνες, τα βόδια, τ’ αρνιά της 

και τις ποιμενικές χαρές; 

Για μένα στήθηκε προχείρως 

«Τόπος Κρανίου». Ένας γύρος 

σταυροί με ζώσανε, να εκλέξω 

τον πιο αλαφρό και νάβγω έξω, 

να με κρεμάσουν Ιουδαίες 

άνομες, οι Έγνιες φρικαλέες. 

Πήρεν η Σίβυλλα φωτιά, 

μου προείπε τι μου είναι γραφτά. 

Μου προείπε, πώς θα με δροσίσει 

μονάχα των δακρύων η βρύση: 

στη μοναξιά θαρθούν, θα τρέχουν, 

το πρόσωπο να περιβρέχουν 

με την παθητικιά λαχτάρα 

της Αγάπης. Με τη λαχτάρα 

τη μητρική, που φλέγει τη όλη 

η συγκλόνιση, η πολλή συμπόνια 

και δείχνει ολόανθο το περβόλι 

της παρηγόριας, με πλεγμένα κλώνια 

ελπίδας, πίστης και λατρείας, 

τους τρεις κισσούς μονώσεως αιωνίας. 

Μου είπεν η Σίβυλλα, «Συλλογίσου 

το ποτάμι που ρέει του Παραδείσου 

με φλοίσβο εωθινό. Σκέψου το αηδόνι, 

να κελαηδά παθητικά τη μόνη 

γοητεία, πρωί πρωί, που δίνει 

η Αυγή με τη σιγή και τη γαλήνη. 

Το Φεγγάρι, που χλωμαίνει, που χλωμαίνει, 

αλλά, με όλο τον Ήλιο, παραμένει 

και φαίνεται σαν νέφος. Το αεράκι, 

που σκορπίζει της αχλύος τα ράκη. 

Το ποταμόπλοιο τέλος με τριπλοανοιχτά 

τα ολόλευκα λαμπρά πανιά, 

που, σιγανό αλλ’ ασφαλές, δεν παύει 

να πλέει προς σένα, να σε παραλάβει». 

Εκλογή Β´, Αθήνα, Ίκαρος, 1962, 172-173. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Δείκτες Επιτυχίας 
Για τους δείκτες επιτυχίας βλ. ιστότοπο Λογοτεχνίας Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού: http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/logotechnia/analytiko-programma  

Με τη μελέτη της συλλογής διηγημάτων Λόγια της πλώρης επιδιώκεται οι μαθητές:  

 να εντοπίζουν τα κύρια κειμενικά και εξωκειμενικά στοιχεία και να προχωρούν σε 

πολυεπίπεδη ανάλυση όσον αφορά στη μορφή και τη δομή του κειμένου 

 να επισημαίνουν το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο του εκάστοτε κειμένου και τα θέματα 

που αυτό αναδεικνύει 

 να σχολιάζουν και να επεξεργάζονται τις πολλαπλές απόψεις και γνώμες, οι οποίες 

διατυπώνονται σε ένα κείμενο 

 να ευαισθητοποιούνται σε σχέση με τους εκάστοτε προβληματισμούς, οι οποίοι 

εγείρονται από τα κείμενα του βιβλίου 

 να αναπτύσσουν κριτική φιλαναγνωστική στάση και να είναι ικανοί να 

πραγματοποιούν βιβλιοπαρουσιάσεις ή άλλες σχετικές με τα διηγήματα εργασίες στο 

πλαίσιο της λέσχης ανάγνωσης στην τάξη 

 να κατανοούν μέσα από τη λογοτεχνία τους τρόπους, με τους οποίους διαμορφώνονται 

οι σχέσεις των ανθρώπων (οι ανθρώπινοι χαρακτήρες μέσα από λογοτεχνικά κείμενα 

σε διαφορετικές εποχές και κοινωνικά περιβάλλοντα, οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο 

φύλα) 

 να ευαισθητοποιούνται απέναντι σε κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά κ.ά. προβλήματα, 

παλαιότερα και σύγχρονα ( το εκπαιδευτικό σύστημα και οι επιπτώσεις του στην 

ποιότητα ζωής του ανθρώπου) 

 να κατανοούν τα βασικά στοιχεία του αφηγηματικού λόγου (τα γραμματικά πρόσωπα 

της αφηγηματικής γλώσσας: το εγώ του αφηγητή, το εσύ του αποδέκτη, το πρόσωπο 

για το οποίο γίνεται λόγος  και επίσης, τα «δομικά στοιχεία» του αφηγηματικού 

κόσμου: ιστορία, πλοκή, επεισόδια 

 να αναγνωρίζουν: − τον τύπο του αφηγητή (=το πρόσωπο που αφηγείται την ιστορία) 

− τη συμμετοχή του ή μη στην ιστορία που αφηγείται και − το ρηματικό πρόσωπο στο 

οποίο γίνεται η αφήγηση − να κατανοούν τη λειτουργική σημασία των πιο πάνω στο 

αφήγημα (πρωτοπρόσωπη, αφήγηση) 

 να αναγνωρίζουν τους αφηγηματικούς τρόπους σε ένα αφηγηματικό κείμενο 

(αφήγηση, διάλογος, περιγραφή, ελεύθερος πλάγιος λόγος) 

 να διακρίνουν τις βασικές λειτουργίες: - ποιος «βλέπει» - ποιος «μιλάει» - τι «λέει» - 

πώς το «λέει» και να είναι σε θέση να διακρίνουν τους κύριους τρόπους εστίασης σε 

ένα αφηγηματικό κείμενο (εστίαση - ποιος «βλέπει»: ο αφηγητής ή τα πρόσωπα-  και 

φωνή - ποιος «μιλάει»: ο αφηγητής ή τα πρόσωπα- και τρόποι απόδοσης του λόγου: 

ευθύς λόγος, πλάγιος λόγος, ελεύθερος πλάγιος λόγος, 

 να κατανοούν τη λειτουργία του χρόνου στην αφήγηση. («χρόνος της ιστορίας» - 

«χρόνος της αφήγησης»). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Ενδεικτικός προγραμματισμός 

 
Ακολουθεί ενδεικτικός προγραμματισμός, ο οποίος καλύπτει, σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, οκτώ (8) περιόδους. Τονίζεται πως, για να ακολουθηθεί ο συγκεκριμένος 

προγραμματισμός, πρέπει οι μαθητές να έχουν αναγνώσει ήδη τα έξι διηγήματα. 

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι δύο από τα διηγήματα μπορούν να αξιοποιηθούν για 

συναναγνώσεις. 

 

 

Περίοδος 

 

Περιεχόμενο 

1η 

 

Ο συγγραφέας, η ζωή και το έργο του. Σύνδεση του τίτλου με το περιεχόμενο 

των διηγημάτων. Εισαγωγή στο διήγημα, διαφορές με άλλα πεζογραφήματα, 

όπως νουβέλα και μυθιστόρημα. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές.  

2η - 3η  Ανάλυση των διηγημάτων «Η θάλασσα» και «Η καπετάνισσα», σε 

συνάρτηση με τις προτεινόμενες συναναγνώσεις. Παρουσίαση προσώπων 

και σκιαγράφηση χαρακτήρων. Αφηγηματολογική προσέγγιση των 

διηγημάτων με έμφαση στους πιο πάνω δείκτες επιτυχίας.  

4η - 5η 

 

Παρουσίαση και σχολιασμός εργασιών των μαθητών για τα διηγήματα «Η 

θάλασσα» και «Η καπετάνισσα». Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια πορεία 

για τα διηγήματα «Οι σφουγγαράδες» και «Το γιούσουρι». 

6η -7η  Παρουσίαση και σχολιασμός εργασιών των μαθητών για τα διηγήματα «Οι 

σφουγγαράδες» και «Το γιούσουρι». Εάν τα διηγήματα «Θείον όραμα» και 

«Κακοσημαδιά» δεν έχουν διδαχθεί με τη μέθοδο της συνανάγνωσης, τότε 

αναλύονται στην περίοδο αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο διδάσκων/-ουσα 

μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις περιόδους για να παρουσιάσουν οι 

μαθητές τις εργασίες τους για τους σφουγγαράδες και για τη θέση της 

γυναίκας τότε και σήμερα. Εάν δεν έχουν δοθεί οι εργασίες αυτές, μπορεί να 

γίνει εμβάθυνση στις τεχνικές της αφήγησης. 

 

8η  Γενική αποτίμηση του έργου.  

 

Σημειώσεις:  

1. Η συνεξέταση μορφής-περιεχομένου υλοποιείται σε όλες τις περιόδους διδασκαλίας με 

τους κατάλληλους συσχετισμούς. 

2. Νοείται ότι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας των διηγημάτων είναι μαθητοκεντρικός και 

ότι σε όλες τις περιόδους διδασκαλίας παρέχονται ευκαιρίες στους μαθητές/-τριες για 

ενεργό συμμετοχή στο μάθημα με παρουσίαση εργασιών και με άλλους τρόπους.  

           

 

 


