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Βιογραφικό σημείωμα 1913-1981

• Γεννήθηκε στα Γιάννενα

• Γνωριμία με το Μαρξισμό+αριστερό κίνημα  εξορία στη 
Φολέγανδρο από τη δικτατορία του Μεταξά(1936)

• Συμμετοχή στην Αντίσταση +εμφύλιο εξορία στην Ικαρία

θα πληροφορηθεί και την εκτέλεση του αδελφού του 

Άγγελου, ύστερα από μια δίκη – παρωδία, που στέλλει μαζί 

του στο εκτελεστικό απόσπασμα και άλλους Γιαννιώτες νέους.

• Πολιτικός πρόσφυγας στη Ρουμανία και Ουγγαρία 
διέξοδος η πνευματική εργασία

• Αν.Βερολίνο  ερευνητής στην Ακαδημία Επιστημών

• Ίδρυση του Νεοελληνικού Ινστιτούτου

• Παρίσι- Ουγγαρίαδιδάσκει ελληνική γλώσσα και
λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο  Ουγγαρίας



• 1975 μετά την πτώση της χούντας 

εγκαθίσταται στην Ελλάδα- μετά από 25 

χρόνια εξορίας- και τον επόμενο χρόνο 

εκδίδει «Το Διπλό Βιβλίο»

Βιογραφικό σημείωμα 1913-1981



• Ενώ καταρχάς φαίνεται ότι κεντρικό θέμα 

του βιβλίου είναι η μεταπολεμική ελληνική 

μετανάστευση στη Γερμανία, ωστόσο σ’ ένα 

άλλο επίπεδο φαίνεται ότι θέμα του είναι 

γενικά ο σύγχρονος κόσμος και η σχέση της 

Ελλάδας μ’ αυτόν. Ο ίδιος ο συγγραφέας

γράφει:«Η επιτυχία αυτή θεωρώ ότι είναι 

άσχετη εντελώς με Έλληνες μετανάστες. Το 

βιβλίο το αγαπώ ξεχωριστά σα μια έκφραση 

ελληνικής αγωνίας μπροστά στο σύγχρονο 

κόσμο »

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ- ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ



ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ -ΔΟΜΗ
• ΑΟΥΤΕΛ-ΑΟΥΤΟ ΕΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

• ΤΟ ΞΥΛΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΕΛΛΑΔΑ

• Ο ΚΑΣΠΑΡ ΧΑΟΥΖΕΡ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ-

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

• ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΡΑΦΤΗ-ΕΛΛΑΔΑ

• ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΦΤΥ-ΦΙΦΤΥ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ-
ΓΕΡΜΑΝΙΑ



• ΤΑ ΓΟΥΔΟΧΕΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

• Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ-ΕΛΛΑΔΑ

• ΕΠΙΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΜΙΚΡΟΣ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

• - ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑ ΤΟΥ ΠΙΝΔΟΥ-ΕΛΛΑΔΑ



ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΟΥΤΕΛ-ΑΟΥΤΟ ΕΛΕΚΤΡΙΚΑ

• 1973 Στουτγκάρδη-οι συνθήκες εργασίας 

στο εργοστάσιο-εργάτες από διάφορες 

χώρες- ο Κώστας αφηγητής παρουσιάζει 

τις σχέσεις: ανύπαρκτες, απρόσωπες- ο 

ίδιος χαμάλης μεταφέρει κιβώτια στην 

αυλή εργοστασίου-δρομολόγιο 30 φορές 

την ημέρα σύμφωνα με τη νόρμα-15 λεπτά 

διάλειμμα-όλα τα ελέγχει το 

βιομηχανοποιημένο σύστημα-τα αφηγείται 

στο συγγραφέα



• Καμιά επικοινωνία με τα άλλα πατώματα

• Το ασανσέρ χωρίς σκαμνάκι « για να μην 

κακομαθαίνουμε» (σελ.20)

« Να κανονίσουμε μεταξύ μας δεν έχουμε τίποτα, 

όλα τα κανονίζουν οι νόρμες-σωπαίνουμε. 

(σελ.25) 

Όλα μέσα από αυτή την τζαμαρία τα βλέπω-όσα 

βλέπω. Δεν την καλοβλέπω τη μορφή τους, είναι 

σαν να μην έχουνε πρόσωπο. Οι άλλοι από την 

άλλη μεριά της δε θα με βλέπουνε καν » (σελ.26)



ΤΟ ΞΥΛΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

• Ο Κώστας θυμάται τα δύσκολα χρόνια στο 

χωριό-δουλεύει στο Βόλο σε ξυλάδικο μετά το 

θάνατο της μητέρας του-φίλος του ο μάστορας 

και συντροφιά ο σκύλος στο ξυλάδικο-τη 

ρουτίνα διέκοπτε το Σαββατοκυρίακο που 

αφιέρωνε στον πατέρα και την αδελφή του 

Αναστασία-θλίψη-Αποφασίζει να ξενητευθεί και 

δίνει τις οικονομίες του στην αδελφή του που 

παντρεύεται το Βασίλη-Στο γάμο και ο  

«συγγραφέας»-Η Αναστασία πάει στη Σούρπη 

και ο Κώστας στη Γερμανία.



Ο ΚΑΣΠΑΡ ΧΑΟΥΖΕΡ ΣΤΗΝ 

ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ
• Μοναξιά- η ζωή του Κώστα: στο δωμάτιο που 

μένει, στο εργοστάσιο,στο ελληνικό καφενείο-οι 

σχέσεις με τη Φράου Μπάουμ-καμιά 

επικοινωνία, αφήνει το νοίκι στη σχισμάδα 

στην κουζίνα της-η διαδρομή ίδια το θέατρο με 

την αντλία-προσποιείται τον πελάτη-αγοράζει 

αχρείαστα πράγματα- ψευδαίσθηση ότι ο 

φτωχός μετανάστης μπορεί να συμμετέχει στο 

καταναλωτικό πνεύμα-αποκτά υπόσταση μέσα 

από το ρόλο που υποδύεται



• Σάββατο: αναζήτηση εφήμερης σχέσης με κάποια 

Γερμανίδα. Μαζί του ο Σκουρογιάννης

• Κυριακή ημέρα μοναξιάς

• Στο ελληνικό καφενείο: συναντά Έλληνες φοιτητές-

μετανάστες

• Ο συγγραφέας τον παραλληλίζει με τον Κάσπαρ

Χάουζερ στην έρημη χώρα(ένα παιδί

στο δάσος που δεν μπορούσε να

επικοινωνήσει) νιώθει ως ο πιο ξένος

απ’ όλους τους ξένους της πολιτείας 

των ξένων. (σελ.63)



ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΈΝΑ ΜΙΚΡΟ 

ΡΑΦΤΗ

• Το γράφει ο συγγραφέας με αφορμή μια 

κουβέντα στο καφενείο για τους αγωνιστές της 

Αντίστασης « σπουδαία παιδιά αλλά πήγαν 

χαμένοι σαν το σκυλί στ’ αμπέλι».

• Κάτι που πληγώνει τον Κώστα, αφού έλαβε 

μέρος και ο πατέρας του στην Αντίσταση

• Ο πατέρας του: φτωχός ράφτης στη Σούρπη-

γραμματέας του ΕΑΜ, οργανώνει την περιοχή.



• Τον φυλακίζουν οι Γερμανοί δύο χρόνια 

μέχρι τη δίκη-επέμβαση πλούσιας θείας-

περιπλέκονται τα πράγματα-μένει ακόμα 

τέσσερα χρόνια φυλακή στον εμφύλιο-οι 

σύντροφοί του καταδικάζονται σε θάνατο –

απελπισμένος ομολογεί εγκλήματα που δεν 

έκανε και ζει ταπεινωμένος.





ΑΠΌ ΤΟ ΦΙΦΤΥ-ΦΙΦΤΥ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

• Ο Κώστας ερωτεύεται την Έρικα, ενώ ήταν 

σχέση  μιας μέρας

• Ο έρωτας αναιρεί τη μοναξιά της ζωής τους

• Διαλύεται όμως για ασήμαντο λόγο, την 

επιθυμία της Έρικας να πάει στο δάσος για 

μανιτάρια-η εκδρομή γίνεται αλλά κάτι άλλαξε

• Η Έρικα παντρεύεται και δύο χρόνια μετά τον 

επισκέπτεται για να του δείξει ότι με το 

χωρισμό έσωσαν τον έρωτά τους





Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑ ΤΟΥ 

ΠΙΝΔΟΥ

• Ο Σκουρογιάννης, φίλος του Κώστα, παλιός 

μετανάστης, επιστρέφει μετά από 20 χρόνια 

στην πατρίδα-η καρδιά του στο χωριό του 

Ντουμπρίνοβο, τα βουνά, η άγρια φύση, οι 

ανθρώπινοι δεσμοί.Το εξιδανικεύει-κανένας 

δεσμός με τη Γερμανία

• Παίρνει τη μικρή του σύνταξη και όσα λεφτά 

μάζεψε και επιστρέφει στην Ελλάδα



• Όταν γυρίζει νιώθει ξένος-οι συγγενείς  

προσπαθούν να τον εκμεταλλευθούν για τα 

λεφτά του- η πρόοδος στο χωριό αλλάζει τα 

πάντα, το κυνήγι του χρήματος αντικαθιστά τις 

ανθρώπινες σχέσεις-διέξοδος το δάσος και η 

επαφή με μια αρκούδα της Πίνδου

• Στο Βόλο και ο Σταύρος λυπημένος τον 

αποπέμπει

• Τραγικό πρόσωπο: ο τόπος που λάτρεψε τον 

πρόδωσε



Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑ ΤΗΣ 

ΠΙΝΔΟΥ





ΤΑ ΓΟΥΔΟΧΕΡΙΑ

• Προβλήματα στην οργάνωση της δουλειάς

στο τμήμα του Κώστα, όταν εμφανίζεται ένας

Γερμανός υπάλληλος-η νόρμα ανατρέπεται-

ανησυχία Κώστα-ο Γερμανός  είναι 

συνδικαλιστής και αποκαλύπτει το ρόλο του 

Μύλλερ και των υπολοίπων-συμμαχεί μαζί του

για να έρθει ακόμα ένας εργάτης.



«Εσείς εκεί στην πατρίδα σας, λέει, πεινούσατε, 

δεν είχατε δουλειά. Και ήρθατε εδώ. Μα πρέπει 

μια φορά να το καταλάβετε. Αυτό που βλέπετε 

γύρω σας, καλά μεροκάματα, άδειες, κοινωνικές 

ασφαλίσεις, δεν είναι κανένας παράδεισος. Έχουν 

αίμα πίσω τους, σφαγές πολλά χρόνια, για να 

γίνουν έτσι. Και δεν θα σας αφήσουμε να μας τα 

χαλάσετε. Θα σας διώξουμε μέχρι τον έναν. 

Χίλιους σκλάβους να φέρουν από την Ελλάδα και 

την Τουρκία-εγώ για δυο ανθρώπους αυτή τη 

δουλειά δεν την κάνω. (σελ.142)





Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ

Μετά από πέντε χρόνια γάμου 

στους Μολάους την Αναστασία 

επισκέπτεται ο συγγραφέας και 

εξομολογείται τα ανεκπλήρωτα 

όνειρά της

Κρίνει και κατακρίνει το 

συγγραφέα και τον καλεί να φύγει



• Η πεθερά της καταριέται  τον Βασίλη που 

δε σκότωσε τους Ελασίτες, που σκότωσαν 

τον γιο της

• Θυμάται τον πρώτο της έρωτα το Σταύρο, 

που δειλός φοβήθηκε το όνειρο, έφυγε 

μετανάστης

• Ο γάμος της ένας συμβιβασμός

• Κρίνει και κατακρίνει το συγγραφέα και 

τον καλεί να φύγει-του δίνει τις δυο της 

πλεξούδες



ΕΠΙΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 

ΒΙΒΛΙΟ.ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ 

ΔΕΥΤΕΡΟ

• Ο Κώστας έχει το μισοτελειωμένο βιβλίο του 

συγγραφέα-ο συγγραφέας τον παρακινεί να 

γράψει ένα δεύτερο

• Το εργοστάσιο στη Γερμανία κλείνει και ο 

Κώστας φεύγει για Ελλάδα- η κατάσταση 

αλλάζει σε Ελλάδα και Γερμανία

• Ελπιδοφόρο μήνυμα ότι όλα μπορούν ν’ 

αλλάξουν



Ο τίτλος του έργου-η διπλότητα 

του βιβλίου
• Δύο αφηγητές: ο Κώστας και ο 

συγγραφέας:διπλή ιδιότηταπρωταγωνιστής 

και αφηγητής

• Σχήμα γνώσης- άγνοιας(1ο και 7ο κεφ.)

• Η διπλή ζωή της Αναστασίας, που ζει μια ζωή 

φανταστική- εσωτερική και μια μαζί με τους 

άλλους

• Μιλάει για δύο κόσμους τον παλιό και τον 

καινούριο

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://fc05.deviantart.net/fs25/i/2008/162/5/4/forbidden_love_by_hellenFq.jpg&imgrefurl=http://bloggers.com/topics/sxeseis&usg=__A05Uq4r_5rhbJoSxCm45zl7dAF0=&h=608&w=800&sz=67&hl=en&start=133&sig2=eJKxGrcXS-mElXuKYFUUAQ&zoom=1&tbnid=32IxgAiUMzfUQM:&tbnh=109&tbnw=143&ei=SRD6Teb3EIv3sgb4vNjhDw&prev=/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7&start=120&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://fc05.deviantart.net/fs25/i/2008/162/5/4/forbidden_love_by_hellenFq.jpg&imgrefurl=http://bloggers.com/topics/sxeseis&usg=__A05Uq4r_5rhbJoSxCm45zl7dAF0=&h=608&w=800&sz=67&hl=en&start=133&sig2=eJKxGrcXS-mElXuKYFUUAQ&zoom=1&tbnid=32IxgAiUMzfUQM:&tbnh=109&tbnw=143&ei=SRD6Teb3EIv3sgb4vNjhDw&prev=/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7&start=120&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


• Βιβλίο της μοναξιάς και της ελπίδας

• Το βιβλίο που δεν ολοκληρώνεται και σε εκείνο 

που αναμένεται να γραφτεί ( τελευταίο κεφ.), 

υπάρχει πρόλογος για το 2ο

• Τα κεφάλαια μπορούν να χωριστούν στα 

«γερμανικά» με σημείο αναφοράς τη  σύγχρονη 

ζωή στη Στουτγκάρδη και στα «ελληνικά», που 

αναφέρονται στο παρελθόν, με σημεία αναφοράς 

το Βόλο, τη Σούρπη και τους Μολάους



Πολλά έργα του σκηνοθετήθηκαν

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.odyssey.com.cy/main/data/articles/demetris_xatzis.jpg&imgrefurl=http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=138&itemID=1012&mid=920&usg=__kms52TSPLNX1HaUAc1Q96gxgAiM=&h=200&w=152&sz=10&hl=en&start=28&sig2=dB4sGDnCD4b8e3jkVmqQew&zoom=1&tbnid=bXDc6l3B5EEJGM:&tbnh=104&tbnw=79&ei=Vt34TaayG9DZsgbxkpyACQ&prev=/search?q=%CE%B1%CE%BD%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7&start=20&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.odyssey.com.cy/main/data/articles/demetris_xatzis.jpg&imgrefurl=http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=138&itemID=1012&mid=920&usg=__kms52TSPLNX1HaUAc1Q96gxgAiM=&h=200&w=152&sz=10&hl=en&start=28&sig2=dB4sGDnCD4b8e3jkVmqQew&zoom=1&tbnid=bXDc6l3B5EEJGM:&tbnh=104&tbnw=79&ei=Vt34TaayG9DZsgbxkpyACQ&prev=/search?q=%CE%B1%CE%BD%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7&start=20&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www1.rizospastis.gr/getImage.do?size=medium&id=186365&format=.jpg&imgrefurl=http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=4173319&publDate=22/8/2007&usg=__T2-BYkuw7Cc-qxqL3Hqpw_G7vWU=&h=196&w=350&sz=22&hl=en&start=12&sig2=j1AJUmq5Al8p0S3HjI0r8w&zoom=1&tbnid=uf9bwCBoG4fY0M:&tbnh=67&tbnw=120&ei=4Nz4Td-iI4zHtAac9tmACQ&prev=/search?q=%CE%B1%CE%BD%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www1.rizospastis.gr/getImage.do?size=medium&id=186365&format=.jpg&imgrefurl=http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=4173319&publDate=22/8/2007&usg=__T2-BYkuw7Cc-qxqL3Hqpw_G7vWU=&h=196&w=350&sz=22&hl=en&start=12&sig2=j1AJUmq5Al8p0S3HjI0r8w&zoom=1&tbnid=uf9bwCBoG4fY0M:&tbnh=67&tbnw=120&ei=4Nz4Td-iI4zHtAac9tmACQ&prev=/search?q=%CE%B1%CE%BD%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_JJXzowkV_pY/TPFCO1P7bCI/AAAAAAAAAqs/w9gKV7ozfmM/s1600/giorgos+armenis.jpg&imgrefurl=http://tsataki.blogspot.com/2010/11/2010_27.html&usg=__f9X2Or5asPCDqHvQ_Rntu22sGoE=&h=307&w=280&sz=64&hl=en&start=48&sig2=AzSNUVIj5YFuALCaGqVEwQ&zoom=1&tbnid=-QR85zyITav1wM:&tbnh=117&tbnw=107&ei=ueb4TfTXIoOFswbhvOGACQ&prev=/search?q=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_JJXzowkV_pY/TPFCO1P7bCI/AAAAAAAAAqs/w9gKV7ozfmM/s1600/giorgos+armenis.jpg&imgrefurl=http://tsataki.blogspot.com/2010/11/2010_27.html&usg=__f9X2Or5asPCDqHvQ_Rntu22sGoE=&h=307&w=280&sz=64&hl=en&start=48&sig2=AzSNUVIj5YFuALCaGqVEwQ&zoom=1&tbnid=-QR85zyITav1wM:&tbnh=117&tbnw=107&ei=ueb4TfTXIoOFswbhvOGACQ&prev=/search?q=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kazantv.gr/wp-content/uploads/2010/11/-%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%8D%CE%B7-%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB-e1289653325907.jpg&imgrefurl=http://www.kazantv.gr/%C2%AB%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CF%81%CF%85%CF%88%CE%B1%CE%BB%CE%B1%E2%80%A62010%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7/&usg=__NNZLZ_c921w4Jl3Z1PJiO8_BocI=&h=534&w=800&sz=78&hl=en&start=50&sig2=Vn2KW2dLJghBWRi_oacHeQ&zoom=1&tbnid=bKJB_M10MfrQ0M:&tbnh=95&tbnw=143&ei=ueb4TfTXIoOFswbhvOGACQ&prev=/search?q=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kazantv.gr/wp-content/uploads/2010/11/-%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%8D%CE%B7-%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB-e1289653325907.jpg&imgrefurl=http://www.kazantv.gr/%C2%AB%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CF%81%CF%85%CF%88%CE%B1%CE%BB%CE%B1%E2%80%A62010%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7/&usg=__NNZLZ_c921w4Jl3Z1PJiO8_BocI=&h=534&w=800&sz=78&hl=en&start=50&sig2=Vn2KW2dLJghBWRi_oacHeQ&zoom=1&tbnid=bKJB_M10MfrQ0M:&tbnh=95&tbnw=143&ei=ueb4TfTXIoOFswbhvOGACQ&prev=/search?q=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kazantv.gr/wp-content/uploads/2010/11/-%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%8D%CE%B7-%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB-e1289653325907.jpg&imgrefurl=http://www.kazantv.gr/%C2%AB%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CF%81%CF%85%CF%88%CE%B1%CE%BB%CE%B1%E2%80%A62010%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7/&usg=__NNZLZ_c921w4Jl3Z1PJiO8_BocI=&h=534&w=800&sz=78&hl=en&start=50&sig2=Vn2KW2dLJghBWRi_oacHeQ&zoom=1&tbnid=bKJB_M10MfrQ0M:&tbnh=95&tbnw=143&ei=ueb4TfTXIoOFswbhvOGACQ&prev=/search?q=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kazantv.gr/wp-content/uploads/2010/11/-%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%8D%CE%B7-%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB-e1289653325907.jpg&imgrefurl=http://www.kazantv.gr/%C2%AB%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CF%81%CF%85%CF%88%CE%B1%CE%BB%CE%B1%E2%80%A62010%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7/&usg=__NNZLZ_c921w4Jl3Z1PJiO8_BocI=&h=534&w=800&sz=78&hl=en&start=50&sig2=Vn2KW2dLJghBWRi_oacHeQ&zoom=1&tbnid=bKJB_M10MfrQ0M:&tbnh=95&tbnw=143&ei=ueb4TfTXIoOFswbhvOGACQ&prev=/search?q=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kazantv.gr/wp-content/uploads/2010/11/-%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%8D%CE%B7-%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB-e1289653325907.jpg&imgrefurl=http://www.kazantv.gr/%C2%AB%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CF%81%CF%85%CF%88%CE%B1%CE%BB%CE%B1%E2%80%A62010%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7/&usg=__NNZLZ_c921w4Jl3Z1PJiO8_BocI=&h=534&w=800&sz=78&hl=en&start=50&sig2=Vn2KW2dLJghBWRi_oacHeQ&zoom=1&tbnid=bKJB_M10MfrQ0M:&tbnh=95&tbnw=143&ei=ueb4TfTXIoOFswbhvOGACQ&prev=/search?q=%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Ιστορικό - πολιτικό-κοινωνικό 

πλαίσιο

• Η αφήγηση καλύπτει συνολικά 34 χρόνια

(1940-1974)- 1940, η χρονιά γέννησης του Κώστα

• Ο Κώστας μετανάστευσε το 1969 και με το τέλος του 
βιβλίου βρισκόμαστε στο 1974, όπου και 
διαδραματίζονται τα γερμανικά κεφάλαια

• Μέσα από τα ελληνικά κεφάλαια μετατοπίζεται η 
δράση στον ελληνοϊταλικό πόλεμο- τριπλή Κατοχή –
Αντίσταση-Εμφύλιος

• ήττα  και περιθωριοποίηση της αριστεράς

• διχασμός καταπίεση, ανασφάλεια, ξενιτιά αριστερών 
(και ο Δ. Χατζής) στις σοσιαλιστικές χώρες και στη 
Δύση

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.odyssey.com.cy/main/data/articles/demetris_xatzis.jpg&imgrefurl=http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=138&itemID=1012&mid=920&usg=__kms52TSPLNX1HaUAc1Q96gxgAiM=&h=200&w=152&sz=10&hl=en&start=45&sig2=IwzH0ZuSRn5bxpU60XOmcw&zoom=1&tbnid=bXDc6l3B5EEJGM:&tbnh=104&tbnw=79&ei=CYD3Tb6lMMO08QOznKTOCw&prev=/search?q=%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%97%CE%A3+%CE%A7%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%97%CF%82+%CE%A4%CE%9F+%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%9F+%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F&start=40&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.odyssey.com.cy/main/data/articles/demetris_xatzis.jpg&imgrefurl=http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=138&itemID=1012&mid=920&usg=__kms52TSPLNX1HaUAc1Q96gxgAiM=&h=200&w=152&sz=10&hl=en&start=45&sig2=IwzH0ZuSRn5bxpU60XOmcw&zoom=1&tbnid=bXDc6l3B5EEJGM:&tbnh=104&tbnw=79&ei=CYD3Tb6lMMO08QOznKTOCw&prev=/search?q=%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%97%CE%A3+%CE%A7%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%97%CF%82+%CE%A4%CE%9F+%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%9F+%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F&start=40&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


• Χιλιάδες Έλληνες-Ισπανοί-Ιταλοί-Τούρκοι στη Γερμανία

εργοδότηση στη βιομηχανία-ορυχεία-υπηρεσίες

• δυσκολίες -μοναξιά- αλλοτρίωση, ξενοφοβία. 

Γκασταρμπάιτερ(φιλοξενούμενοι εργάτες) περιφρόνηση 

της γερμανικής κοινωνίας  αντιμετωπίζονται ως άψυχα 

μηχανήματα

• 1967το μεταναστευτικό ρεύμα στη Γερμανία αυξάνεται

• 1974Αποκατάσταση δημοκρατίας:τάση 

παλιννόστησης Ελλάδα νέα ήθη, νέοι ρυθμοί ανάπτυξης-

εκβιομηχάνιση



Άνθρωπος και Μηχανές - Αποξένωση



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ



ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ



ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ



ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
• ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: αδελφή του Κώστα-αδυναμία 

να επικοινωνήσει λόγω χαρακτήρα και 
κοινωνικής κατάστασης- βιώνει κι αυτή τις 
συνέπειες του εμφυλίου

• Τραγικό πρόσωπο  εμβαθύνει, κατανοεί-
λύνει τη σιωπή της στο συγγραφέα

• Μικρή την αποκαλούσαν το μισοπάλαβο του 
ράφτη, γιατί ονειρευόταν πουλιά

• Όνειρα: ευαισθησία και ανάγκη για απόδραση 
από  την αθλιότητα της ζωής

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-XDkSf2HzOYo/TbhOtIpTEfI/AAAAAAAAFZI/hZreBWn_t_A/s1600/%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2591%25CE%2594%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%2598%25CE%25A1%25CE%25A9%25CE%25A3%25CE%2597.27.04.11.jpg&imgrefurl=http://radiogamma.blogspot.com/2011/04/bloomberg.html&usg=__lODiJg5VVdKVTbYLrxDL9DomV1c=&h=265&w=190&sz=8&hl=en&start=97&sig2=PyLlTpAN0gUtDzI1yr7Kbg&zoom=1&tbnid=BCYBo2CVPjdaJM:&tbnh=112&tbnw=80&ei=PED6TZPpCpHHsgbQva3JDw&prev=/search?q=%CE%94%CE%97%CE%9C+%CE%A7%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%97+%CE%A4%CE%9F+%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%91%CE%A3+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3&start=80&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-XDkSf2HzOYo/TbhOtIpTEfI/AAAAAAAAFZI/hZreBWn_t_A/s1600/%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2591%25CE%2594%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%2598%25CE%25A1%25CE%25A9%25CE%25A3%25CE%2597.27.04.11.jpg&imgrefurl=http://radiogamma.blogspot.com/2011/04/bloomberg.html&usg=__lODiJg5VVdKVTbYLrxDL9DomV1c=&h=265&w=190&sz=8&hl=en&start=97&sig2=PyLlTpAN0gUtDzI1yr7Kbg&zoom=1&tbnid=BCYBo2CVPjdaJM:&tbnh=112&tbnw=80&ei=PED6TZPpCpHHsgbQva3JDw&prev=/search?q=%CE%94%CE%97%CE%9C+%CE%A7%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%97+%CE%A4%CE%9F+%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%91%CE%A3+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3&start=80&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1




• Τύπος ελληνίδας που ζει με στερήσεις-συμβατικός 

γάμος-λύση ανάγκης- στους Μολάους από «Διοτίμα του 

ονείρου » σε «Διοτίμα του θανάτου »υποταγμένη στη 

μοίρα

• «Ήξερα πια. Το πέταγμά τους εκείνο -πως ήμουν εγώ. 

Πώς τα πουλιά εκείνα- ήμουν εγώ. Η ψυχή μου λέτε 

σεις. Και φτερουγίζουν απάνω μου εκείνα,  φτερούγιζε 

αυτή» (σελ.160)

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bodyelecheals.com/images/susan/sky%20and%20birds%20screensaver.bmp&imgrefurl=http://katafygio.pblogs.gr/2009/11/oi-skepseis-moy-einai-poylia.html&usg=__2TOkx1K_ElkFoH6l8wWwHOmhIs4=&h=768&w=1024&sz=2305&hl=en&start=37&sig2=GlwKbEbkOGfBYYx2JbPhGQ&zoom=1&tbnid=IUAgrW93FZR6DM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=24T3TZKBMsSr8APE8pHCCw&prev=/search?q=%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1&start=20&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bodyelecheals.com/images/susan/sky%20and%20birds%20screensaver.bmp&imgrefurl=http://katafygio.pblogs.gr/2009/11/oi-skepseis-moy-einai-poylia.html&usg=__2TOkx1K_ElkFoH6l8wWwHOmhIs4=&h=768&w=1024&sz=2305&hl=en&start=37&sig2=GlwKbEbkOGfBYYx2JbPhGQ&zoom=1&tbnid=IUAgrW93FZR6DM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=24T3TZKBMsSr8APE8pHCCw&prev=/search?q=%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1&start=20&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3115/2290340568_deac902c08_o.jpg&imgrefurl=http://cosphos.wordpress.com/category/%CE%96%CF%89%CE%AE/%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC/&usg=__UazrL69nltmJyAYvKaBsB2bdHbE=&h=1021&w=950&sz=109&hl=en&start=44&sig2=Yyw8sPrNRDuThufRGB5OLw&zoom=1&tbnid=kejatvib-KlKbM:&tbnh=150&tbnw=140&ei=BoX3TfKaKIWo8QONvqHDCw&prev=/search?q=%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3115/2290340568_deac902c08_o.jpg&imgrefurl=http://cosphos.wordpress.com/category/%CE%96%CF%89%CE%AE/%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC/&usg=__UazrL69nltmJyAYvKaBsB2bdHbE=&h=1021&w=950&sz=109&hl=en&start=44&sig2=Yyw8sPrNRDuThufRGB5OLw&zoom=1&tbnid=kejatvib-KlKbM:&tbnh=150&tbnw=140&ei=BoX3TfKaKIWo8QONvqHDCw&prev=/search?q=%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ+ΕΡΙΚΑ: κοινά: Έρωτες 
ανεκπλήρωτοι-συμβιβασμός στο γάμο-
προδομένα όνειρα-υποταγή στη μοίρα

Η Έρικα ελεύθερος άνθρωπος, έχει το μισθό της 
ζει για λίγο το μεγάλο έρωτα, ενώ η Αναστασία 
ζει παγιδευμένη στην κλειστή επαρχιακή 
κοινωνία-θυσιάζεται με το γάμο της για ν’ 
απαλλάξει τον αδελφό της από τις υποχρεώσεις 
του προς αυτή-τα κοριτσίστικα όνειρά της 
σβήνουν με το γάμο της με το Βασίλη

ΦΡΑΟΥ ΜΠΑΟΥΜ: η σπιτονοικοκυρά του 
Κώστα- ξενοφοβία- τον εκμεταλλεύεται 
οικονομικά 



• -Γιατί ρωμαίικο Κώστα, θα το μάθεις κάποτε, δεν είναι 

τόπος, δεν είναι κόσμος, εργοστάσια, ξυλάδικα, τίμιες 

δουλειές που θέλεις εσύ- είναι καημός μονάχα. Αυτό το 

δάκρυ στα μάτια της αδερφής σου, μέρα του γάμου της 

... (σελ.51)



• ΚΩΣΤΑΣ: καλοσυνάτος- δουλευτής-από το 
ξυλάδικο του Βόλου στο ΑΟΥΤΕΛ στη 
Γερμανία (τόπος σωτηρίας-μετανάστης 
αμήχανος +μοναχικός καμιά επιθυμία για 
νόστοαδυναμία επικοινωνίας

•  πολιτικοποίηση από γερμανό 
συνδικαλιστή παίζει το θέατρο της αντλίας-
αγοράζει άχρηστα-θύμα καταναλωτισμού 
νιώθει ξένος στην Ελλάδα, αφού έχει βιώσει τις 
συνέπειες της β΄γενιάς του εμφυλίου 
(ταπείνωση του πατέρα, φτώχεια, εξαθλίωση, 
μιζέρια) νιώθει εξόριστος στον τόπο του

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_VYeuKjX2E2M/TL5MeycQvVI/AAAAAAAAASc/WpjDPYFp1eY/s1600/%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F+%CE%9C%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3.jpg&imgrefurl=http://pakneasionias.blogspot.com/2010_10_01_archive.html&usg=__fK01xrr6uieugUS4tZn_lwMqtcQ=&h=307&w=278&sz=31&hl=en&start=60&sig2=lMvryyJuLAofC-hEGj1z0w&zoom=1&tbnid=O7-3r4DOZQRo2M:&tbnh=117&tbnw=106&ei=jYz3TbmdM5S08QOwx5W_Cw&prev=/search?q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_VYeuKjX2E2M/TL5MeycQvVI/AAAAAAAAASc/WpjDPYFp1eY/s1600/%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F+%CE%9C%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3.jpg&imgrefurl=http://pakneasionias.blogspot.com/2010_10_01_archive.html&usg=__fK01xrr6uieugUS4tZn_lwMqtcQ=&h=307&w=278&sz=31&hl=en&start=60&sig2=lMvryyJuLAofC-hEGj1z0w&zoom=1&tbnid=O7-3r4DOZQRo2M:&tbnh=117&tbnw=106&ei=jYz3TbmdM5S08QOwx5W_Cw&prev=/search?q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/--bXX635uekw/TVqjsomoscI/AAAAAAAAFxA/3T8JoGOldrA/s1600/images.jpg&imgrefurl=http://vathiprasino.blogspot.com/2011/02/2322011.html&usg=__ssrdDiIKuEblmKhj_2KXZyUSwko=&h=261&w=193&sz=12&hl=en&start=99&sig2=EbVKIQT3QHTe49OVehCjgQ&zoom=1&tbnid=HaUP27kdMgyYbM:&tbnh=112&tbnw=83&ei=iOD4TcWgJ8fQsgaRn52ACQ&prev=/search?q=%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7&start=80&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/--bXX635uekw/TVqjsomoscI/AAAAAAAAFxA/3T8JoGOldrA/s1600/images.jpg&imgrefurl=http://vathiprasino.blogspot.com/2011/02/2322011.html&usg=__ssrdDiIKuEblmKhj_2KXZyUSwko=&h=261&w=193&sz=12&hl=en&start=99&sig2=EbVKIQT3QHTe49OVehCjgQ&zoom=1&tbnid=HaUP27kdMgyYbM:&tbnh=112&tbnw=83&ei=iOD4TcWgJ8fQsgaRn52ACQ&prev=/search?q=%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7&start=80&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Ο εργάτης μέσω του συνδικαλισμού δημιουργεί πολιτική σκέψη

και βγαίνει από τα γρανάζια του συστήματος

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://apture.s3.amazonaws.com/0000012250545dd5e8bfc72e004300c0002e0014.%7BF9A6F82F-DCEA-461A-BECA-19E75105225C%7D.gif&imgrefurl=http://antistasigr.blogspot.com/2009_06_28_archive.html&usg=__vZBKWUigG-oN3mP_OiT3PgoRptI=&h=704&w=504&sz=108&hl=el&start=27&zoom=0&itbs=1&tbnid=dRtv2FB5Od1yZM:&tbnh=140&tbnw=100&prev=/search?q=%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1&start=20&hl=el&sa=N&gbv=2&biw=1003&bih=571&ndsp=20&tbm=isch&ei=br75TcvzNITZtAaM7rjgDw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://apture.s3.amazonaws.com/0000012250545dd5e8bfc72e004300c0002e0014.%7BF9A6F82F-DCEA-461A-BECA-19E75105225C%7D.gif&imgrefurl=http://antistasigr.blogspot.com/2009_06_28_archive.html&usg=__vZBKWUigG-oN3mP_OiT3PgoRptI=&h=704&w=504&sz=108&hl=el&start=27&zoom=0&itbs=1&tbnid=dRtv2FB5Od1yZM:&tbnh=140&tbnw=100&prev=/search?q=%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1&start=20&hl=el&sa=N&gbv=2&biw=1003&bih=571&ndsp=20&tbm=isch&ei=br75TcvzNITZtAaM7rjgDw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_qQUGM23Jbh4/TDhyqp4wZgI/AAAAAAAAAGQ/Gj375H99NDo/s400/face.bmp&imgrefurl=http://iparxismos.blogspot.com/2010/11/blog-post_26.html&usg=__Qrc-dgPUxAz6R-VUtSQegVDjzpU=&h=284&w=400&sz=18&hl=el&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=ik6m3drhh5dw5M:&tbnh=88&tbnw=124&prev=/search?q=%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B7&tbnid=nxFGkjyYTpiqgM:&tbnh=0&tbnw=0&hl=el&sa=N&gbv=2&biw=1003&bih=571&ndsp=20&tbm=isch&ei=scH5TbvpJoPZsgbVpoXlDw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_qQUGM23Jbh4/TDhyqp4wZgI/AAAAAAAAAGQ/Gj375H99NDo/s400/face.bmp&imgrefurl=http://iparxismos.blogspot.com/2010/11/blog-post_26.html&usg=__Qrc-dgPUxAz6R-VUtSQegVDjzpU=&h=284&w=400&sz=18&hl=el&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=ik6m3drhh5dw5M:&tbnh=88&tbnw=124&prev=/search?q=%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B7&tbnid=nxFGkjyYTpiqgM:&tbnh=0&tbnw=0&hl=el&sa=N&gbv=2&biw=1003&bih=571&ndsp=20&tbm=isch&ei=scH5TbvpJoPZsgbVpoXlDw


Η αδυναμία ύπαρξης ουσιαστικής επικοινωνίας και διαλόγου

τον εμποδίζει να κατανοήσει και να αντιληφθεί τι πραγματικά

συμβαίνει γύρω του. Εντυπωσιάζεται από τα φώτα της

μεγαλούπολης και δεν αντιλαμβάνεται από την αρχή το ρόλο το

δικό του αλλά και των άλλων στο εργοστάσιο. Όταν ο

Γερμανός του αποκαλύπτει την πραγματική του εικόνα, που ο

ίδιος δεν είχε αντιληφθεί, ο κόσμος του καταρρέει.

Ένας άλλος Κώστας εμφανίζεται στο τελευταίο κεφάλαιο. Ο

βασικός αφηγητής του Διπλού Βιβλίου αναλαμβάνει νέο ρόλο

και παρουσιάζεται διαφοροποιημένος: Έχει πλέον μια καθαρή

εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω του, ενώ παράλληλα αρχίζει να

αποκτά πολιτική σκέψη.



• «Δε με περιμένει κανένας εμένα, δεν έχω 

πουθενά που να θέλω να πάω, να γυρίσω 

κάπου. Σα να 'ναι το σπίτι μου, εδώ, εδώ 

κ' η πατρίδα μου, το κανένα σπίτι μου, η 

καμιά μου πατρίδα. Λένε στο καφενείο και 

για τους άλλους-πως ξένοι γινήκαμε όλοι 

στις μεγάλες αυτές πολιτείες. Αν είναι έτσι, 

λέω τότες εγώ-εγώ, λοιπόν, πρέπει να 'μαι 

ο πιο γνήσιος πολίτης της πολιτείας των 

ξένων-ο ιθαγενής.» (σελ. 63)



Στη μοναξιά έρχεται να προστεθεί και η 

περιφρονητική, ξενoφοβική 

συμπεριφορά των ντόπιων. Η Γερμανίδα 

σπιτονοικοκυρά δεν επιτρέπει καμιά 

επικοινωνία και συναναστροφή με τον 

Έλληνα νοικάρη της. Έτσι, ό,τι 

συμβαίνει στο εργοστάσιο, συμβαίνει και 

στο σπίτι.



«Ξέρω μονάχα το ΑΟΥΤΕΛ που δουλεύω, το δωμάτιο της

Φράου Μπάουμ που κοιμάμαι και τη μεγάλη τη

λεωφόρο που βρίσκεται ανάμεσά τους-ένα σκοινί

τεντωμένο να πάω και να’ ρχομαι». (σελ. 59)



«Για μένα τέτοιαν ώρα στη λεωφόρο, που

δεν έχω πουθενά να πάω – είμαι

καταναλωτής θα πει πως υπάρχω.

Υπάρχω μέσα στους άλλους. Έχω στην

τσέπη μου τα λεφτά μου – μοιράζομαι τη

ζωή μας, ας λένε πως είναι ψεύτικη, ας

είναι και θέατρο μόνο.»
Ο ΚΑΣΠΑΡ ΧΑΟΥΖΕΡ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΗ

ΧΩΡΑ (σελ.91)



• ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: 20 χρόνια  περαστικός 

στην ξενιτιά, παλιός μετανάστης-τίμιος 

αγωνιστής της ζωής- εξιδανίκευση του 

χωριού του

• επιστροφή μετά τη δικτατορία, 

απογοήτευση από τις αλλαγές στο 

Ντουμπρίνοβολεφτά-επιχειρήσεις-

αλλοτρίωση-συμφέρον-αστικοποίηση-

συγγενείς φιλοχρήματοι

• καταφύγιο η φύση, η αρκούδα της 

Πίνδου τραγικό πρόσωπο
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• Η αστικοποίηση που ο ίδιος βίωσε στη 

Γερμανία, έχει τώρα μεταφερθεί στην 

Ελλάδα και οι άνθρωποι του τόπου του 

έχουν αλλάξει. «πώς ήτανε μόνος μέσα σ’ 

αυτούς τους ανθρώπους, έτσι σα λίγο ξένος 

ανάμεσά τους ... Του φαίνονται λίγο 

παράξενοι– άλλος κόσμος είναι» (σελ.122)



Και το πήρε πάλι το δισάκι του και 

κατέβηκε πάλι στη ρεματιά, στα 

πριόνια, με τους

ανθρώπους, τα ζώα που τυραννιόνταν,

ανέβηκε πάλι στο ξέφωτο εκείνο – να 

ξεδώσει λίγο, να φύγει, απ’ αυτούς. Τον 

είχαν πειράξει – σα να τον έβρισαν, να 

τον πρόσβαλαν.(σελ.125-126)

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑ ΤΟΥ 

ΠΙΝΔΟΥ 



Σύγκριση Κώστα και Σκουρογιάννη



Ο Σκουρογιάννης διοχετεύει τη στοργή σε 

μια αρκούδα της Πίνδου  η φύση  

υποκατάστατο ρόλο στη μοναξιά που 

νιώθει στην ίδια του την πατρίδα
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ΝΤΟΥΜΠΡΙΝΟΒΟ



Από το Ντουμπρίνοβο στη 

Στουτγκάρδη



ΝΤΟΥΜΠΡΙΝΟΒΟ



• «ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ»:παρακολουθεί τις σκέψεις και 

ιστορίες των ηρώων αλλά δεν παρεμβαίνει

• Σ’ αυτόν αφηγείται ο Κώστας και εξομολογείται 

η Αναστασία

• Σταδιακά αποσύρεται και οι ήρωες τον κρίνουν 

για την προσπάθεια και το ρόλο στη ζωή τους

• Οραματίζεται ένα νέο κόσμο ελεύθερο, κοινωνικά 

προοδευτικό χωρίς εκμετάλλευτές Μύλλερ
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ΒΑΣΙΛΉΣ
• Φιλοχρήματος- η ζωή του περιστρέφεται 

γύρω από τα λεφτά. Παντρεύεται την 

Αναστασία για τα χρήματα. Μισά και 

φοβάται, αυτά τα συναισθήματα 

κυριαρχούν στη ζωή του. Καμιά επαφή με 

τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Κάτω 

από τη σκιά της μάνας του που τον 

καταριέται , γιατί δεν πήρε εκδίκηση για το 

φόνο του αδελφού του από Ελασίτη στον 

εμφύλιο.



• ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΑΦΤΗΣ 

ΤΗΣ ΣΟΥΡΠΗΣ: αγνός με ιδανικά-

εκπρόσωπος της 1ης γενιάς των 

αριστερών, πρόσφερε πολλά στην 

αντίστασηαπό ασήμαντος ράφτης 

γραμματέας του Ε.Α.Μ στην επαρχία 

του- ο αγώνας του πήγε χαμένος

• Φυλακίζεται για τα πιστεύω του, ενώ του 

φορτώνουν φόνους που δεν έκανε-οι 

συναγωνιστές του εκτελούνται το 1947.



• Σώζεται από την παρέμβαση μιας θείας και 

αναγκάζεται να υπογράψει δήλωση 

αποκήρυξης των ιδεών  και συναγωνιστών 

του ζει στην ταπείνωση και 

περιθωριοποίηση, ενώ τις συνέπειες 

πληρώνουν και τα παιδιά του





ΕΜΦΥΛΙΟΣ 1946-49



Ε.Α.Μ.



• Ο Εμφύλιος δίχασε το λαό, εξέθρεψε πάθη 

και μίση που διαπέρασαν τις πιο

στοιχειώδεις μορφές κοινωνικής οργάνωσης -

οικογένεια, γειτονιά, χωριό- και έφθειρε το

χαρακτήρα των ανθρώπων. Δημιούργησε δε 

έναν ιδιότυπο τύπο ξενιτεμένου, αυτόν του

πολιτικού πρόσφυγα, αφού χιλιάδες αριστεροί 

αναγκάστηκαν μετά την ήττα να

καταφύγουν στις σοσιαλιστικές χώρες, για να 

αποφύγουν τις συνέπειες που θα επέσυρε η

αριστερή πολιτική τους ταυτότητα.



ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
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• ΓΕΡΜΑΝΟΙ: αφιλόξενοι, ψυχροί, δεν μπορούν να 

ξεφύγουν από το σύστημα που έχουν ενταχθεί, 

ξενοφοβία

• Η ζωή τους  ίδια με  αυτή των μεταναστών, εντατικοί 

ρυθμοί στη δουλειά, καμιά ψυχική επαφή, άγνωστοι 

στον ίδιο τους τον τόπο

• Οι εργάτες  και ιδίως οι νέοι συνδικαλιστές αισιόδοξο 

μήνυμα για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία ο εργάτης με 

τα γουδοχέρια, ο νέος τύπος ανθρώπου, που 

οραματίζεται  ένα νέο κόσμο, 

που θα βοηθήσει στην αλλαγή της κοινωνίας



Πλέκοντας έναν ιστό θεμάτων γύρω από το 

κύριο πρόσωπο, ο Δ. Χατζής πραγματεύεται

ζητήματα όπως η μετανάστευση, στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό, η διαφορά της

μεταπολεμικής Ελλάδας από τη μεταπολεμική 

Γερμανία, η Αντίσταση, ο Εμφύλιος και η

χρεοκοπία των ηθών, η τεχνοκρατική επέλαση, 

η αποξένωση και η απώλεια της ταυτότητας, η 

αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ρόλος 

του διανοούμενου στη σύγχρονη εποχή.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ



ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

α) παραδοσιακές-σύγχρονες δομές
• ΑΟΥΤΕΛ-

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ

• Πολυόροφο-γυαλί

• Εκατοντάδες εργάτες 

διαφορετικής 

προέλευσης απρόσωπο

• Πολύπλοκες μηχανές 

οργάνωση, τάξη, 

νόρμααποξένωση,αλλο

τρίωση

• ΞΥΛΑΔΙΚΟ ΤΟΥ 

ΒΟΛΟΥ

• Μια μάντρα

• Ελάχιστοι 

εργαζόμενοι

• Παλιά πριονόξυλα-

προχειρότητα-

αταξίαυπαρκτές 

ανθρώπινες σχέσεις



Το ξυλάδικο αποπνέει προχειρότητα και φτώχεια αλλά στο 

επίκεντρο παραμένει ο άνθρωπος. Το ΑΟΥΤΕΛ είναι σύγχρονο και 

αποτελεσματικό αλλά απρόσωπο και αλλοτριωτικό.

Ωστόσο και το ξυλάδικο δε μένει ακινητοποιημένο στο χρόνο, ούτε 

εξιδανικεύεται.

Επιστρέφοντας από το στρατό, ο Κώστας θα το βρει αλλαγμένο. 

Θα διαπιστώσει σ’αυτό χαρακτηριστικά που τον απωθούν και τον 

σπρώχνουν να φύγει: ένα αφεντικό πονηρό, έναν κομπιναδόρο που 

κερδοσκοπεί με κάλπικες δουλειές, εργάτες μυημένους σ’ αυτές -

γιατί η φτώχεια τούς στερεί τη δύναμη να φύγουν- εκμετάλλευση 

και εκμαυλισμό του οικονομικα ανίσχυρου.



Όποιος όμως φεύγει στην ξενιτιά για να γλιτώσει, θα βρεθεί τελικά 

παγιδευμένος στα γρανάζια ενός ΑΟΥΤΕΛ, μιας αναπτυγμένης και 

ολοκληρωμένης βιομηχανικής μονάδας εργατικής εκμετάλλευσης, 

γιατί εκεί οδηγεί η κοινωνική νομοτέλεια.

Δεν εξυμνείται επομένως καμιά κοινωνία, ούτε η παραδοσιακή 

ούτε η σύγχρονη. Η απανθρωπιά της βιομηχανικής ευρωπαϊκής 

μεγαλούπολης δε δικαιώνει την προκαπιταλιστική Ελλάδα, που 

πασχίζει αδέξια να μετασχηματιστεί σε σύγχρονη καπιταλιστική. 

Ολόκληρη η ευρωπαϊκή κοινωνία πάσχει μετά τον πόλεμο˙ τόσο η 

καρδιά της όσο και η περιφέρειά της.



• Β) πολυεθνικότητα-συνδικαλισμός

• ΑΟΥΤΕΛο καθρέφτης της 
γερμανικής κοινωνίας της εποχής

• Πολυεθνικός ο εργατόκοσμος-οι 
συγκυρίες  ξενιτιά-μοναξιά-
εκμετάλλευση-ανεκπλήρωτα όνειρα

• 7ο κεφ. Ο γερμανός εργάτης με τα 
γουδοχέρια βοηθά τον Κώστα να δει την 
αλήθεια και του μαθαίνει την ταξική 
αλληλεγγύη  κοινοί οι αγώνες 
εργατών, ντόπιων και μεταναστών



• Τονίζει στον Κώστα ότι το συνδικάτο 

προστατεύει γερμανούς αλλά και τους ξένους 

εργάτες

• Του αποκαλύπτει το ρόλο των άλλων: ο Μύλλερ 

ήταν φημισμένος σωματέμπορος, η ξανθή ήταν 

της αστυνομίας, ο ψηλός ήταν του συνδικάτου

• Η λέξη σύντροφε συγκινεί τον Κώστα, νιώθει 

σιγουριά και αντιλαμβάνεται την αξία του 

συνδικαλιστικού κινήματος

• Μαζί με το γερμανό συμμαχούν και έρχεται 

ένας τρίτος εργάτης Ισπανός



ΑΟΥΤΕΛ-

ΑΟΥΤΟ 

ΕΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΑΟΥΤΕΛ-

ΑΟΥΤΟ ΕΛΕΚΤΡΙΚΑ 

Και δω, στις σάλες αυτές, δε

μπήκα ποτές,απ’ έξω τα βλέπω 

όσα βλέπω, πίσω απ’ τη μεγάλη

τζαμαρία που μας χωρίζει. 

Σκέφτομαι, λοιπόν, πως είμαι 

μέσα σ’ αυτό το ΑΟΥΤΕΛ-και 

δεν είμαι. Όλα τα βλέπω- και

μια τζαμαρία με χωρίζει απ’ όλα. 

σελ.  10-11



Η μοναξιά στη μεγαλούπολη
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Δεν είναι τυχαίο που, τόσο στο ξυλάδικο όσο και στο 

δωματιάκι της Γερμανίδας σπιτονοικοκυράς, αντί να 

αποζητά την επικοινωνία ανάμεσα στους

συνανθρώπους του βρίσκει παρηγοριά κοντά σε 

κάποιο ζώο. Η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία 

υπονομεύει την αρμονία του ανθρώπου με τον κόσμο 

γύρω του, υπονομεύει επομένως την ίδια την ψυχική 

ισορροπία του ανθρώπου, που μένει μετέωρος και 

μόνος αντί να βαδίζει προς την τελείωση





Η αποξένωση μεταξύ των εργατών είναι τέτοια, ώστε ακόμα

και στο διάλειμμα δεν έχουν τίποτα να πουν, «όλα τα

κανονίζουν οι νόρμες – σωπαίνουμε». Ωστόσο, η

αλλοτρίωση που προκαλεί το σύγχρονο σύστημα παραγωγής

– το αποτελεσματικό αλλά και αντιανθρώπινο – δεν αφορά

μόνο τους εργάτες αλλά και τους προϊσταμένους. Ο

διευθυντής επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια με τον ίδιο τρόπο,

η ξανθή υπάλληλος μέσα στο γραφείο του αρνείται κάθε

κουβέντα, κάθε υποψία ανθρώπινης επικοινωνίας. Όλοι, όσο

ψηλά ή χαμηλά κι αν βρίσκονται στη γραμμή παραγωγής,

είναι θύματα του παραλογισμού της και αντί να

εκδηλώνονται ανθρώπινα, συμπεριφέρονται σαν

καλοκουρδισμένες μηχανές παραγωγής.



H ΣΙΩΠΗ ΔΗΜ. ΛΙΟΛΙΟΥ



• Το φράγμα της σιωπής

έλλειψη επαφής-σιωπή στην οικογένεια του 

μικρού ράφτη-Αναστασία βουβή παρουσία 

στην οικογένεια την πατρική και με τον άντρα 

και τα παιδιά της- επικοινωνεί με τα πουλιά-

οι μετανάστες δεν ξέρουν τη γλώσσα-οι 

Γερμανοί ερμητικά κλειστοί-στο ΑΟΥΤΕΛ 

ΣΙΩΠΗ-σιωπή και στο χωρισμό Κώστα –

Έρικας- ο Σκουρογιάννης απομακρύνεται από 

τους ανθρώπους-ο συγγραφέας δεν 

ολοκληρώνει το βιβλίο του, το αφήνει να το 

τελειώσουν οι ήρωές του



ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
• Σχετίζεται με την οικονομική, κοινωνική κατάσταση 

και ιδεολογική τοποθέτηση των ηρώων

• Μοναξιά-τέλος οραμάτων-απάνθρωπο καπιταλιστικό σύστημα –

ψυχρές σχέσεις κουρδισμένα μηχανάκια, ξενοβοβία, ο Κώστας 

πιστεύει πως είναι χαζός,  η Αναστασία ότι δεν ξέρει να σκεφτεί, 

ο Σκουρογιάννης νιώθει ξένος ανάμεσα στους συντοπίτες του-

παρά το ότι ο Κώστας ζει σε μια πόλη με 40.000 Έλληνες νιώθει 

ξένος, η μοναξιά στο εργοστάσιο εκτείνεται και στη 

μεγαλούπολη. Ο μικρός ράφτης νικημένος, ταπεινωμένος, 

περιθωριοποιημένος, πνευματικά νεκρός, κατάπτυστοες μετά 

αποκήρυξη αγώνα από πίεση της θείας-η γυναίκα του 

καρτερική μιλά ελάχιστα, στο περιθώριο   

ΚΥΡΙΑΡΧΗ Η ΣΙΩΠΗ



• γ) Αστικός και επαρχιακός χώρος

• Βιομηχανική κοινωνία

• Εργοστάσιο-κέντρο-σταθμός σιδηροδρόμων

• Στουτγκάρδησύγχρονη 

Μετανάστεςπληθυσμιακό παζλ-μοναξιά-

αμηχανία στη μεγαλούπολη

• Σούρπη-Μολάοι- Βόλος

• Ο παλιός κόσμος που αντιστέκεται στην αλλαγή-

αποσύνθεση



• Ο Κώστας δεν νοσταλγεί τον τόπο καταγωγής του, την 

ελληνική επαρχία. Όχι μόνο δεν τον εξιδανίκευσε ποτέ ως 

μετανάστης, αλλά τον απομυθοποίησε πριν καν αποδημήσει ή

μάλλον αποδημεί, ακριβώς επειδή τον έχει μέσα του 

αποκαθηλώσει. 

• Πριν απομακρυνθεί γεωγραφικά, έχει ήδη απομακρυνθεί 

ψυχολογικά απ’ αυτόν, γιατί ό,τι σφραγίζει τη ζωή του σ’ αυτό 

το χώρο, τον πληγώνει. Έτσι, επιλέγει συνειδητά τον ξεριζωμό 

από την πατρίδα και τον κόσμο του παρελθόντος, επιλογή

απαραίτητη για να εισέλθει στο νέο κόσμο

• Ο Σκουρογιάννης έχει στην ψυχή του το χωριό του, το 

εξιδανικεύει, θα προσγειωθεί ανώμαλα με την επιστροφή του, 

ξένος τόπος η ξενιτιά



Οι δύο αυτοί χώροι, αστικός και επαρχιακός, 

αντιπροσωπεύουν επίσης τη χώρα

υποδοχής και το γενέθλιο χώρο αντίστοιχα, 

δηλώνουν το ξένο και το οικείο,

υπενθυμίζοντας έτσι το διπλό χαρακτήρα του 

έργου. Ο Δ. Χατζής ούτε απορρίπτει ούτε

εξιδανικεύει οποιονδήποτε από τους δύο χώρους. 

Δεν έχουν νόημα ούτε η άρνηση ούτε η

επιδοκιμασία. Σημασία έχει η τραγωδία του 

σύγχρονου ανθρώπου που πρέπει να ζήσει

είτε στην αλλοτριωτική μεγαλούπολη, είτε στη 

διαβρωμένη επαρχία.



Η Ελλάδα που άφησαν, δεν είναι εκείνη που βρίσκουν. Η 

ανασυγκρότηση οδήγησε στο μετασχηματισμό της κατά 

βάσιν αγροτικής χώρας σε μια χώρα αδέξια 

εκβιομηχανισμένη, με νέους ρυθμούς ανάπτυξης, νέες

δραστηριότητες και νέα ήθη. Η είσοδός της στη σύγχρονη 

εποχή συντελείται με τη ρωμαίικη ταυτότητά της 

αλλαγμένη. Οι επαναπατρισμένοι αισθάνονται πλέον ξένοι 

στην ίδια τους την πατρίδα και επαληθεύουν με τη δική τους 

πικρή εμπειρία την παροιμία:

«στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος».



• δ) Ανθρώπινες σχέσεις- αποξένωση, 

αλλοτρίωση

• Ο Κώστας νιώθει σαν τον Κάσπαρ 

Χάουζερ,αν και στη Στουτγκάρδη ζουν 

40.00 Έλληνες ζει σε μια έρημη χώρα

• Ξενοφοβική συμπεριφορά ντόπιων

• Κατακερματισμένος κοινωνικός ιστός-

επικοινωνία με ζώο-μετέωρος και μόνος

• Μεταπολεμική εποχήτάση για 

κατανάλωση=συνώνυμο της ύπαρξής του



Μοναξιά-αποξένωση



Δεν μας φέραν στη Γερμανία για

τεχνίτες, όπως νόμιζε ο καημένος ο

πατέρας μου – Μάθε την καλά την

τέχνη, έξω που θα πας, αυτό

χρειάζονται εκεί…Για χαμάληδες

μας φέραν, χαμάληδες μας έχουν.

ΤΑ ΓΟΥΔΟΧΕΡΙΑ (σελ. 135)



Η ανταμοιβή για την εργατικότητά τους ήταν μόνο ο 

πενιχρός μισθός τους. Η ανθρώπινη υπόστασή τους 

αγνοήθηκε εντελώς και δεν υπήρξε καμιά πρόνοια να 

καλυφθούν οι ανθρώπινες ανάγκες τους 

αντιμετωπίστηκαν όπως και τα άψυχα μηχανήματα των

εργοστασίων ως απλοί κρίκοι στην τεράστια αλυσίδα της 

παραγωγής, στερημένοι και κοινωνικά παραγκωνισμένοι. 

Τη μοναξιά των μεταναστών απάλυνε λίγο η

συμπαράσταση των γερμανικών συνδικάτων και των 

Ελλήνων φοιτητών που σπούδαζαν στα Πανεπιστήμια των 

γερμανικών πόλεων.



Στο διάδρομο δεν ακούγεται τίποτα πάλι, Μονάχα στην 

άλλη άκρη του, κοντά στα δύο τα τμήματα, άμα φτάσεις 

εκεί θα τα’ ακούσεις τα σφυριά των μαραγκών πως 

χτυπούνε μέσα τα μικρά καρφιά στα μαλακά σανίδια των 

κασονιών.

Τάκα-τάκα- τίποτ’ άλλο.(σελ.25)



Η μέρα του εργάτη ξεκινά με το χτύπημα της καρτέλας στο 

μηχάνημα που καταγράφει την ακριβή ώρα της άφιξής του στο 

εργοστάσιο, καθώς και την ώρα της αναχώρησής του απ’ αυτό. 

Έτσι ο εργοδότης γνωρίζει ακριβώς πόσο χρόνο εργάστηκε. Στη 

συνέχεια πηγαίνει στο τμήμα του, όπου δουλεύει σε συγκεκριμένο 

πόστο κάνοντας πάντα το ίδιο πράγμα, για το οποίο μάλιστα δε 

χρειάζεται να εκπαιδευτεί. Η επιχείρηση δε χρειάζεται 

ειδικευμένους τεχνίτες αλλά ανειδίκευτους χαμάληδες.





Τα πάντα είναι μελετημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 

επιτρέπεται η παραμικρή σπατάλη χώρου και χρόνου. Γι’ 

αυτό, το εργοστάσιο είναι δομημένο προς τα πάνω σε

ορόφους και όχι απλωμένο στο χώρο, γι’ αυτό και στο 

ασανσέρ δεν υπάρχει σκαμνάκι για να ξεκουράζονται έστω 

και λίγο οι εργάτες που κάνουν τις μεταφορές. Όλα είναι

χρονομετρημένα: το διάλειμμα, ο χρόνος που χρειάζεται για 

την παράδοση των κιβωτίων στην αυλή… Ο Κώστας 

υπολογίζει ότι η νόρμα του, δηλαδή ο χρόνος που η

επιχείρηση αναμένει απ’ αυτόν να χρησιμοποιήσει γι’ αυτή 

τη δουλειά, είναι δύο λεπτά και σαράντα τρία δευτερόλεπτα



ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
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• Το θέατρο της αντλίας ψευδαίσθηση 

ότι συμμετέχει στο καταναλωτικό 

πανηγύρι και αποκτά υπόσταση στα 

μάτια των Γερμανών

• Καταναλωτισμός  οι 

πολιτικοποιημένοι Έλληνες μετανάστες  

τον βλέπουν να ναρκώνει, να αποκοιμίζει, 

να αποπροσανατολίζει από τη λύση των 

προβλημάτων του λαού αλλοτρίωση



Για τρεις μήνες μάλιστα, στήνει ένα μικρό θέατρο, 

προσποιούμενος τον επιστάτη που θέλει να αγοράσει μιαν 

αντλία για λογαριασμό του αφεντικού του. Έτσι, συντηρεί 

την ψευδαίσθηση ότι αυτός ο φτωχός μετανάστης μπορεί 

να συμμετέχει στο καταναλωτικό πανηγύρι, όπως και οι 

άλλοι, ενώ παράλληλα αποκτά υπόσταση στα μάτια των 

Γερμανών υπαλλήλων μέσα από το ρόλο που υποδύεται.



• ε)Το ανεκπλήρωτο του έρωτα και η αποτυχία 

του γάμου

• Σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων δύσκολες

διαλυμένες, περιστασιακές, 

εφήμερεςΑδιέξοδο των εφήμερων σχέσεων

• Μοναξιά-δειλία-ψυχική απομόνωση

• Τα αισθήματα αιωρούνται, δεν 

εκδηλώνονταικυρίαρχη η σιωπή

• Ο έρωτας και ο γάμος καταδικασμένος

• Αναστασία-Βασίλης -αποξένωση



• Κώσταςφοβάται ν’ αγαπήσει. Φόβος που απέκτησε 

από τα βιώματά του στην Ελλάδα-άρνηση του γάμου. Ο 

έρωτάς του  με την Έρικα κράτησε πέντε μήνες και 

διαλύεται για ασήμαντο λόγο. Η Έρικα παντρεύεται ένα 

γερμανό και επισκέπτεται  μετά δύο χρόνια, 

αναφέροντάς του πως με το χωρισμό τους έσωσαν τον 

έρωτά τους



• Εξαίρεση η σχέση του Αναστάση και της 

γυναίκας του, που στέκεται δίπλα του 

στα δίσεκτα χρόνια της Κατοχής, της 

Αντίστασης, του Εμφυλίου  

• Η σύγχρονη εποχή αποπροσανατολίζει τα 

άτομα, που αν και διψούν για αγάπη δεν  

μπορούν να την κρατήσουν    



Οι σχέσεις των δύο φύλων είναι σχέσεις ανολοκλήρωτες, 

διαλυμένες, που όχι μόνο δεν μπορούν να θεραπεύσουν τις 

πληγές του σύγχρονου ανθρώπου αλλά και οι ίδιες 

συνιστούν ακόμα μια πληγή γι’ αυτόν

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://fc05.deviantart.net/fs25/i/2008/162/5/4/forbidden_love_by_hellenFq.jpg&imgrefurl=http://bloggers.com/topics/sxeseis&usg=__A05Uq4r_5rhbJoSxCm45zl7dAF0=&h=608&w=800&sz=67&hl=en&start=133&sig2=eJKxGrcXS-mElXuKYFUUAQ&zoom=1&tbnid=32IxgAiUMzfUQM:&tbnh=109&tbnw=143&ei=SRD6Teb3EIv3sgb4vNjhDw&prev=/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7&start=120&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://fc05.deviantart.net/fs25/i/2008/162/5/4/forbidden_love_by_hellenFq.jpg&imgrefurl=http://bloggers.com/topics/sxeseis&usg=__A05Uq4r_5rhbJoSxCm45zl7dAF0=&h=608&w=800&sz=67&hl=en&start=133&sig2=eJKxGrcXS-mElXuKYFUUAQ&zoom=1&tbnid=32IxgAiUMzfUQM:&tbnh=109&tbnw=143&ei=SRD6Teb3EIv3sgb4vNjhDw&prev=/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7&start=120&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


Στ) Το ρωμαίικο και οι χαμένες γενιές του

• Οι δύο μεταπολεμικές γενιές οδηγούνται 
στο διασυρμό, τον ευτελισμό 

• Την πρώτη γενιά αντιπροσωπεύει ο 
πατέρας του Κώστα, που είδε τους 
αγώνες για τον τόπο να πηγαίνουν 
χαμένοι-ο αγώνας και για το 
μετασχηματισμό της μεταπολεμικής 
Ελλάδας σε μια δημοκρατική και 
κοινωνικά δίκαιη χώρα





• Μετά την ήττα της αριστεράς στον Εμφύλιο αρχίζει η 
κάθοδος για το μικρό ράφτη-η αναβολή της 
εκτέλεσής-με την επέμβαση μιας πλούσιας θείας που 
δεν ήθελε τους κουμουνιστές- τον καθιστά προδότη 
και απαξιωμένο. Ομολόγησε έξι φόνους που δεν έκανε, 
αποκήρυξε συναγωνιστές και ιδέες και ζει στην 
ταπείνωση. Κανένας δεν πάει στο μαγαζί του.

• Η γενιά του Κώστα κουβαλά τα πάθη της 
προηγούμενης διέξοδος μια νέα πατρίδα που θ’ 
αποδεικτεί μια αφιλόξενη μητριά.

• Η ήττα έχει στιγματίσει την Αναστασία και το 
Βασίλη τα άτομα δεν ξεφεύγουν από το βαρύ 
παρελθόν



ΚΕΦ. 9 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ-

ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

• Ο Κώστας αντιγράφει σχόλια-σχέδια που 

δεν πρόλαβε ο συγγραφέας και προσθέτει τα 

δικά του ρωμαίικα συμπληρώματα

• Ο παλιός κόσμος φεύγει-η κατάσταση 

αλλάζει σε Γερμανία και Ελλάδα

• Το Άουτελ διαλύεται, όμως  ο Κώστας 

φοβάται  τον επαναπατρισμό, ότι θάναι 

πρόσφυγας στον τόπο του



• Μα δεν έχω τίποτα να δοκιμάσω εκεί, να 

ξεκαθαρίσω τίποτα. Ένας εξόριστος  

θα’μαι , μες στον δικό μου τόπο, ένας 

πρόσφυγας, όπως είναι όλοι τους.



• Ελπιδοφόρο-αισιόδοξο μήνυμα ότι όλα 

μπορούν ν’ αλλάξουν και στην Ελλάδα

νέες κοινότητες των ανθρώπων χωρίς 

τυράννους, χωρίς τους Μύλλερ  όραμα 

για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία-

ΕΛΠΙΔΑ- ΕΛΛ



Ωστόσο, το βιβλίο δεν ολοκληρώνεται απαισιόδοξα. Στην τελευταία του 

παράγραφο ξεχωρίζουν οι λέξεις ελπίδα και Ελλάδα. Παρά την 

απογοήτευση, η κοσμοθεωρία του αριστερού δεν επιτρέπει στο Δημήτρη 

Χατζή την παραίτηση. Γιατί η ζωή των ανθρώπων «πάει πιο πέρα» και 

«θα τους βρούμε, θα μας βρουν. Και θα τις κάνουμε τότε μαζί τους

δικές μας τις πολιτείες των ξένων. Σε μια καινούργια ανθρώπινη κοινωνία 

– του δικού μας κόσμου, του σημερινού. Με τη νόρμα τους, που τη θέλεις, 

χωρίς τους Μύλλερ. Με την τάξη τους, που αγαπάς, χωρίς ξανθές της 

αστυνομίας. Με τους εγκέφαλους στα πάνω πατώματα, που να ’ναι ο 

ψηλός, να ’ναι από μας. Με την αφθονία τους – που να ’ναι η χρήσιμη και 

να’ναι για όλους. Και θα την φκιάσουμε έτσι και μια πατρίδα για μας –

εκεί στην πατρίδα μας, την Ελλάδα. Όλα αλλάζουν, μετασχηματίζονται 

χάρη στον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι και η Ελλάδα θα απαγκιστρωθεί από 

το παρελθόν και θα βρει τελικά τη δική της θέση μέσα στο σύγχρονο

κόσμο, μέσα στην Ευρώπη. Το βιβλίο του ρημαγμένου παρελθόντος θα το 

διαδεχτεί εκείνο της ελπίδας







Και γύρισε ο Σκουρογιάννης εκεί. Έτσι που το ’χε τάξει στον εαυτό του. Αυτό το

Ντομπρίνοβο είταν το στήριγμα της καρδιάς του στα χρόνια της ξενιτιάς, είταν το 

τέρμα του μακρινού ταξιδιού του – κ’ η ανταμοιβή του μαζί. Τα μεγάλα βουνά της 

πατρίδας ερχόνταν και ξαναρχόνταν στην ερημία του ξένου του τόπου, σκεπάζοντας με 

την αχλή τη γαλάζια τους την καταχνιά της βορινής πολιτείας. Και το βράδυ πάλι, 

καθώς έκλεινε αποσταμένος τα μάτια του, το ξερό, μονότονο όλη μέρα κροτάλισμα 

των σιδερικών που βούιζε ακόμα στ’ αυτιά του σκεπαζότανε σιγά-σιγά από κείνο το 

γνώριμο, το βαθύ τους ανάσασμα των χιλιάδων και χιλιάδων πεύκων κ’ έλατων στον 

Πίνδο, -εκεί, σε κείνον τον τόπο, που ’ταν ο τόπος του, όσο δεν είτανε κανενός- κι 

αποκοιμότανε μέσα σ’ αυτό

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009



[...] Και δεν το λέει. Από τις πρώτες μέρες ακόμα αρχίζει να νιώθει πως 

κάπως είναι και κάπως δεν είναι μαζί με τους άλλους. Κάτι του λείπει για 

να ’ναι μαζί τους, για να ’ναι απ’ αυτούς. Ο συγγραφέας μας να ’ταν εδώ, 

θα μπορούσε να ’λεγε πως αυτός απόμεινε όλα τα χρόνια της Γερμανίας 

Ντομπρινοβίτης, οι άλλοι δεν είναι τίποτα πια, από πουθενά δεν είναι. 

Όπου βρεθούνε, μόλις βρεθούνε, θ’ αρχίσουν σε λίγο και λένε πάλι για τις 

δουλειές τους, για τα λεφτά τους, τα μαγαζιά τους, τα πράματα,

μηχανήματα, χτήματα που αγόρασαν, που θ’ αγοράσουν. Αν είταν εδώ 

κανένας Μπρουσάκης, Σαββίδης, Γιαννόπουλος, από κείνους τους 

φιλόσοφους του ελληνικού καφενείου, θα ’χε πάλι τη σοφή την εξήγησή 

του -κοινωνία της κατανάλωσης και το ξερίζωμα, την αλλοτρίωση των 

ανθρώπων και τ’ άλλα που λέγανε.



Ερωτήσεις:

(α) Να συγκρίνετε τα συναισθήματα που βιώνει ο Σκουρογιάννης κατά την 

παραμονή του στη Γερμανία με εκείνα που του γεννά η επιστροφή του στην 

πατρίδα.

(μονάδες 6)

Κατά την εικοσαετή παραμονή του στη Γερμανία, ο Σκουρογιάννης 

παραμένει αποξενωμένος, απομονωμένος και τίποτα δεν τον συνδέει με τη 

Στουτγκάρτη, όπως φαίνεται στις φράσεις: "ερημία του ξένου του τόπου", 

"καταχνιά της βορινής πολιτείας".

Εξουθενωμένος ("αποσταμένος") από τη μονότονη και την κοπιαστική 

εργασία ("μονότονο κροτάλισμα σιδερικών"), νοσταλγεί την πατρίδα του. 

Η νοσταλγία είναι εμφανής στις φράσεις "το Ντομπρίνοβο είταν το 

στήριγμα της καρδιάς του... μαζί« και "Τα μεγάλα βουνά της πατρίδας 

…της βορινής πολιτείας."

Οταν επιστρέφει στην πατρίδα ο Σκουρογιάννης, γρήγορα απογοητεύεται, 

γιατί διαπιστώνει ότι οι συμπατριώτες του έχασαν την αυθεντικότητά τους 

("ο συγγραφέας μας ... από πουθενά δεν είναι"). Η επιστροφή του δεν 

επαληθεύει τις προσδοκίες του, νιώθει κι εδώ ξένος



Αδυνατεί να επικοινωνήσει με αυτούς και βιώνει ξανά την απομόνωση 

("από τις πρώτες μέρες ... δεν είναι"). Επομένως,

αισθάνεται πικραμένος και απογοητευμένος, γιατί τώρα το Ντομπρίνοβο 

δεν είναι όπως ο ίδιος το φανταζόταν.

(β) Να αιτιολογήσετε τον τίτλο του μυθιστορήματος με βάση το 

περιεχόμενό του (να αναφέρετε δύο λόγους). (μονάδες 2)

Αναμένεται από τους μαθητές να αναφέρουν δύο από τους πιο κάτω 

λόγους:

- διπλή αφήγηση (δύο οι κύριοι αφηγητές, ο Κώστας και ο συγγραφέας)

- σχήμα γνώσης-άγνοιας (πρβλ. 1ο με 7ο κεφάλαιο)

- ρεαλιστική παρουσίαση καταστάσεων vs μεταφορική   σημασία 

περιστατικών

- βιβλίο που δεν συμπληρώνεται – βιβλίο που αναμένεται να γραφεί

- διπλή ζωή Αναστασίας (φανταστική / εσωτερική ζωή-ζωή μαζί με τους 

άλλους)

-"γερμανικά" κεφάλαια - "ελληνικά" κεφάλαια

- αντιθέσεις: κέντρο-περιφέρεια, αστική-επαρχιακή κοινωνία, παρελθόν-

παρόν, φαντασιακή-πραγματική πατρίδα



ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

Ο ΚΑΣΠΑΡ ΧΑΟΥΖΕΡ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ

ΙΙ. Και σου λέω, λοιπόν, πως είμαι τέσσερα χρόνια φευγάτος και τη 

νοσταλγία της πατρίδας, που λένε, ποτές δεν την είχα. Δεν την ξέρω πώς 

είναι. Φαίνεται δηλαδή πως εγώ δεν έχω πατρίδα, δεν την έχω στην πατρίδα 

μου την πατρίδα, όπως την έχουν αυτές οι ανόητες οι Σπανιόλες, οι δικοί μας 

που βασανίζονται με τη νοσταλγία της, ο Σκουρογιάννης ο φίλος μου με το 

μεγάλο Ντομπρίνοβο που μας λέει. Εγώ ποτέ δε γυρίζω στη Σούρπη, στο 

σταθμό των λεωφορείων που στεκόταν η Αναστασία και με περίμενε, στην 

πλατεία του Αλμυρού που βρισκότανε το σινεμά μας της Κυριακής, στο 

ξυλάδικο, στο μαγέρικο του Βόλου που πηγαίναμε με το Μάστορα, δεν 

συλλογίζομαι τον εαυτό μου μέσα σ’ αυτά, δεν θέλω να ξαναπάω.

Είμαι, λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν έχει πατρίδα.



Ερωτήσεις:

(α) Με βάση το πρώτο απόσπασμα, να παρουσιάσετε τις συνθήκες εργασίας 

και τις ανθρώπινες σχέσεις κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία του 

κειμένου.

(μονάδες 4)

Στο απόσπασμα φαίνεται η τάξη, ο αυτοματισμός και ο πλήρης 

προγραμματισμός της εργασίας στο εργοστάσιο, ώστε να μη σπαταλείται 

χρόνος. Από κάθε εργαζόμενο αναμένεται να επιτελεί την εργασία που του 

αναλογεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (νόρμα). Τα διαλείμματα είναι 

και αυτά προγραμματισμένα και χρονομετρημένα. Οι γρήγοροι ρυθμοί της 

εργασίας και ο αυτοματισμός επιβάλλουν μονότονους ρυθμούς (τάκα-τάκα).

(μονάδες 2)

Στο εργοστάσιο δεν αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ των εργατών αλλά ούτε 

και με τους προϊσταμένους τους (Ο Μύλλερ, ο μαντράχαλος, αυτοί δεν 

έρχονται. Κ’ η ξανθή δεν έρχεται). Η αποξένωση μεταξύ των εργατών είναι 

τέτοια, ώστε ακόμα και στο διάλειμμα δεν έχουν τίποτα να πουν (Εδώ τώρα 

δε λέει τίποτα- όλα τα κανονίζουν οι νόρμες – σωπαίνουμε ).

(μονάδες 2)



(β) Πώς αντιμετωπίζει ο Κώστας και πώς ο Σκουρογιάννης το θέμα της 

επιστροφής στην πατρίδα, σύμφωνα με το δεύτερο απόσπασμα;  Πώς ερμηνεύετε 

τη στάση του καθενός(μονάδες 4)

Ο Κώστας δε νοσταλγεί την επιστροφή στην πατρίδα (τη νοσταλγία της πατρίδας, 

που λένε, ποτές δεν την είχα - δεν θέλω να ξαναπάω), ενώ ο Σκουρογιάννης 

βασανίζεται με τη νοσταλγία της (οι δικοί μας που βασανίζονται με τη νοσταλγία 

της, ο Σκουρογιάννης ο φίλος μου με το μεγάλο Ντομπρίνοβο) (μονάδες 2)

Ο Κώστας έχει διαμορφώσει αυτή τη στάση, αφού μετανάστευσε γιατί είχε βιώσει 

στην πατρίδα του τη φτώχεια, τη μιζέρια, τη μοναξιά και την απογοήτευση. Πριν 

μεταναστεύσει είχε ήδη απομακρυνθεί ψυχολογικά από την Ελλάδα, η οποία τον 

πληγώνει. Επιλέγει συνειδητά τον ξεριζωμό από την πατρίδα και το παρελθόν του. 

Στη Γερμανία δε διατηρεί καμιά ευχάριστη ανάμνηση από την πατρίδα του και τη 

θεωρεί έναν τόπο χωρίς ενδιαφέρον.

Αντίθετα ο Σκουρογιάννης παρουσιάζεται ως ο μετανάστης, ο οποίος δε θα 

συμβιβαστεί ποτέ με τον τόπο που τον φιλοξενεί, αφού παραμένει συναισθηματικά 

δεμένος με το χωριό του, το οποίο διατηρεί αναλλοίωτο μέσα του και το 

εξιδανικεύει. Όλη του η ζωή στην ξενιτιά έχει ως σημείο αναφοράς την επιστροφή 

στην πατρίδα, την επανασύνδεση με τη φύση και τους ανθρώπους της.

(μονάδες 2)

--



ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

O ΚΑΣΠΑΡ ΧΑΟΥΖΕΡ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ

Ι. Και να με και γω με το όπιόν μου. Στέκομαι μπροστά σ’ αυτές τις 

γεμάτες, τις ωραίες βιτρίνες, χαζεύω, μαγεύομαι, τις αφήνω να με 

διαφθείρουν όσο θέλουν. Κοιτάζω τα είδη τους, μελετάω τα σχήματα και 

τα χρώματα, σκέφτομαι τις ποιότητες, τα υλικά τους, βλέπω τις τιμές 

τους, τις λογαριάζω με τα μεροκάματα τα δικά μας. Είμαι καταναλωτής.

Για τους σοφούς μας του καφενείου σημαίνει πως διαλύομαι, 

αλλοτριώνομαι, λένε, μέσα στους άλλους, Για μένα τέτοιαν ώρα στη 

λεωφόρο, που δεν έχω πουθενά να πάω –είμαι καταναλωτής θα πει πως 

υπάρχω. Υπάρχω μέσα στους άλλους. Έχω στηντσέπη μου τα λεφτά μου -

μοιράζομαι τη ζωή μας, ας λένε πως είναι ψεύτικη, ας είναι και θέατρο 

μόνο.

Κοιτάζω, λοιπόν, όσο θέλω, κάνω μία και μπαίνω και στο κατάστημα. 

Μπορώ να διαλέξω – για μένα το ’χουν αυτό το κατάστημα. Διαλέγω. Δε 

με ρωτάει κανένας ποιος είμαι, πού τα βρήκα τα λεφτά μου, με 

περιμένουνε να διαλέξω – πρέπει να με περιμένουν […].



• Μπορώ να φύγω χωρίς ν’ αγοράσω – απλούστατα δεν 

αποφάσισα. Είναι δικαίωμά μου – δημοκρατικό κι 

αναφαίρετο. … Πρέπει να μου δώσουν αυτά που ζητάω. 

Και τ’αγοράζω. Ξυραφάκια, καθρεφτάκια, κρίκους 

ωραίους για τα κλειδιά – που δεν έχω –σβηστήρια – που 

δε μου χρειάζονται – ένα σβηστήρι, παρακαλώ, για τα 

σχέδιά μου –μαλακό – κορδόνια για τα παπούτσια, κανένα 

μαντίλι από κάποτε, κανένα σαπούνι […].Τι μου 

χρειάζονται αυτά που αγοράζω; Τίποτα. Και μένει μονάχα 

πως αυτοί δε νιώθουν τη χαρά τη δική μου που τ’ 

αγοράζω – εγώ δεν βρίσκω καμία καλύτερη.



ΙΙ. Η μέσα πόρτα βγάζει σ’ έναν διάδρομο, στενόν, σκοτεινόν. Εκεί 

έχει κ’ ένα μικρό καμπινέ. Στο βάθος απ’ αυτόν το διάδρομο είναι η 

πόρτα της κουζίνας της Φράου Μπάουμ. Κλειδωμένη πάντοτε από 

μέσα. Η Φράου Μπάουμ μπορεί ν ’ανοίξει και να ’ρθει σε μένα. Εγώ 

δεν μπορώ να πάω μέσα. Τα ίδια δηλαδή με το ΑΟΥΤΕΛ.Τη Φράου 

Μπάουμ δεν τη βλέπω ποτές. Μια φορά μονάχα την είδα, τότε που

πρωτομπήκα σ’ αυτό το δωμάτιο. Με κοίταξε, με το κεφάλι της λίγο 

γυρισμένο στο πλάι, όπως κάνουνε τα πουλιά και – το ράμφος έτοιμο. 

Από τη φωνή της κατάλαβα πως δεν είταν εχθρική, καταφρονετική –

με το Σταύρο τα λέγανε – γύρισε και με κοίταξεπάλι, είταν σα να 

’λεγε – δεν έχει αστεία, θα σε τσιμπήσω. Εγώ στέκομαι και χαζεύω 

το  ράμφος. Πάλι μ ’έπιασε το κακό μου: Το ράμφος με νοιάζει 

περισσότερο από το

δωμάτιο. Τι να κάνω;



Η πόρτα της κουζίνας της έχει μια μικρή σχισμάδα. Μέσα απ’ αυτήν 

πληρώνω το νοίκι μου. Βάζω τα λεφτά σ’ ένα φάκελο, περνάω τη νεκρή 

ζώνη του διαδρόμου, πάω και τον ρίχνω μέσα […]. Εγώ δεν 

καθυστέρησα ποτέ με το νοίκι, δεν ξόδεψα ποτέ περισσότερο ρεύμα, η 

Φράου Μπάουμ δεν έχει τίποτα να κανονίσει μαζί μου – δεν χρειάζεται 

να ’ρθει να με τσιμπήσει – και, λοιπόν, δε τη βλέπω ποτέ.

Ερωτήσεις:

(α) Με βάση το πρώτο απόσπασμα, να περιγράψετε και να ερμηνεύσετε 

τη συμπεριφορά του ήρωα.

(μονάδες 4)

Συμπεριφορά ήρωα

Ο ήρωας στέκεται με τις ώρες μπροστά στις βιτρίνες, θαυμάζει τα 

χρώματα και τα σχήματα των προϊόντων, υπολογίζει τις τιμές, μπαίνει 

στα καταστήματα, διαλέγει προϊόντα, απασχολεί για ώρα τους 

υπαλλήλους, αγοράζει πράγματα που δεν τα χρειάζεται.

(μονάδες 2)



Ερμηνεία

Ο ήρωας είναι μετανάστης, νιώθει αποξενωμένος, αδυνατεί να

επικοινωνήσει, δεν έχει πολλούς άλλους τρόπους να περάσει τον ελεύθερό

του χρόνο. Καλλιεργεί την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να συμμετέχει στο

καταναλωτικό σύστημα αγοράζοντας μικρά άχρηστα πράγματα. Η

κατανάλωση γίνεται συνώνυμο της ύπαρξής του. Είναι ένας τρόπος για να

αποκτήσει υπόσταση στα μάτια των ντόπιων υπαλλήλων. Είναι κάτι που

του δίνει χαρά και νοηματοδοτεί τη ζωή του.            (μονάδες 2)

(β) Πώς διαγράφονται οι ανθρώπινες σχέσεις στο δεύτερο απόσπασμα;

(μονάδες 4)

Οι ανθρώπινες σχέσεις στο απόσπασμα διαγράφονται απρόσωπες και

αλλοτριωμένες. Περιορίζονται και διαμορφώνονται αποκλειστικά στο πεδίο

της συναλλαγής. Υπάρχει καχυποψία, ξενοφοβία και αναίτια εχθρότητα.

Λείπει η επικοινωνία, η ζεστασιά, η συντροφικότητα και η τρυφερότητα.



ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

[…]

«Γι’ αυτόν, λοιπόν, δεν έμενε τίποτα – και μήτε κι ο θάνατος. Αυτή είταν η 

δική του η τιμωρία. Ο απόηχος της μεγάλης τρικυμίας έφτανε λίγο κι ως 

το κελί του. Νικήθηκαν –δεν έμεινε τίποτα. Η γενιά του ακέρια νικήθηκε –

τέλος.Αυτό το τέλος δούλεψε μέσα του μέρα και νύχτα – είταν έτοιμος πια, 

όπως η θειατου το πρόβλεψε. Ένας άνθρωπος που του κλέψαν το θάνατο 

και του κλέψανε και το δικαίωμα να πεθάνει. Η ελπίδα έγινε μέσα του το 

ίδιο με προδοσία. Μια τελευταία πράξη χρειαζόταν ακόμα. Η αναγνώριση 

της ήττας, η ομολογία κ’ η διακήρυξη – η επικύρωση.

Σαν έσχατη δική του ταπείνωση – μια περηφάνια σχεδόν – να την ορίζει 

ακόμα μονάχος, να ορίζει ο ίδιος την πτώση του – αυτή τουλάχιστον – μέσα 

στη συντριβή και την ήττα.»



Ερώτηση:

1. Πώς αντιλαμβάνεται το θέμα της προσωπικής του ήττας ο 

ήρωας στο  συγκεκριμένο απόσπασμα;   (6 μονάδες)

Ενδεικτικά σημεία της απάντησης:

Ο ήρωας στερήθηκε, εξαιτίας των περιστάσεων, ακόμα   

και το δικαίωμά του να πεθάνει

Έχασε κάθε ελπίδα, συντρίφτηκε, ταπεινώθηκε

Δεν του απέμεινε παρά μόνο η αποδοχή της ήττας, 

ακολουθώντας τη  μοίρα της γενιάς του

Κράτησε όμως το έσχατο δικαίωμα  να ορίσει ο ίδιος την 

πτώση του

• --



ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2013
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ

Ο Βασίλης; Είχε μέσα του κι αυτός τη δική του καταστροφή. Η φτώχεια 

που πέρασε τον είχε φοβίσει. Μουλωχτά, μονάχα μ’ αυτήν λογαριαζότανε, 

μέσα του. Πήραμε σε λίγο την απάνω βόλτα, αγρίεψε αμέσως, αγριεύτηκε 

με το χρήμα που ερχόταν. Μισεί μονάχα. Τον κόσμο που βρίσκεται γύρω 

του, τους εργάτες που δουλεύουνε στα χτήματά του –τρία θέλει τώρα να τα 

κάνει – τους χτηματίες εδώ, τους εμπόρους στη Σπάρτη – μαγαζί θέλει ν’ 

ανοίξει κι αυτός – τους καταφρονεί. Και τους φοβάται που τον μισούν, τον 

καταφρονούν. Μισεί και φοβάται. Αυτή ’ναι η ζωή του. Κι ανάπαψη δεν 

έχει καμιά.

Εμείς οι δύο; Ξένοι φτάσαμε εδώ, ξένοι μείναμε και τον καιρό που 

δουλεύαμε χέρι με χέρι. Και περισσότερο ξένοι δεν γίναμε τώρα, δεν 

ξεμακρύναμε περισσότερο, γιατί δεν έχει να ξεμακρύνουμε περισσότερο. Το 

ξέρω και γω, το ξέρει βέβαια κι αυτός. Δε με μισεί. Δε με καταφρονεί. Δεν 

υπάρχω.

Μείναμε, λοιπόν, μένουμε, η κόρη εγώ του νικημένου ελασίτη, διπλά 

νικημένη, η μάνα του παλληκαριού που σκοτώσαν οι ελασίτες και ζητάει 

ακόμα το φονιά του, τρίτος αυτός ο μισότρελος με το χρήμα, τρεις ζωές



μοναχικές εδώ μέσα, απλησίαστα ξένες, βουλιαγμένες η καθεμιά τους στον εαυτό 

της – μέσα σ’ αυτό το σπίτι που μεγαλώσαμε, μέσα σ’ αυτό το περιβόλι που τ’ 

ομορφύναμε. Και δυο παιδιά, που δεν είναι κανενός – μας κοιτούνε και δεν 

ξέρουμε τι να τους πούμε.

Και τα πουλιά μου δεν ήρθανε πια – δεν είναι να ξαναρθούνε, το ξέρω.

Ερωτήσεις: 2013

α) Με βάση το πιο πάνω απόσπασμα, να σκιαγραφήσετε τον χαρακτήρα του 

Βασίλη. (μονάδες 2)

Αναμένεται αναφορά σε δύο από τα πιο κάτω σημεία (με βάση το συγκεκριμένο 

απόσπασμα)

Το χρήμα αλλάζει τον χαρακτήρα του. Θεωρεί τη φτώχεια κατάρα

Η αύξηση της περιουσίας του έχει γίνει αυτοσκοπός

Μισεί, καταφρονεί αλλά και φοβάται τους πάντες

Αλλοτριωμένες σχέσεις με τη γυναίκα του – πλήρης αποξένωση



β) Η Αναστασία διαγράφεται μέσα στο έργο ως μια τραγική γυναικεία 

φιγούρα. Να δικαιολογήσετε την πιο πάνω θέση με βάση το απόσπασμα.

Ενδεικτική απάντηση

Συμβιβασμένη με έναν σύζυγο που ποτέ δεν αγάπησε

Αλλοτριωμένες σχέσεις με τα πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντός της –

Αποξένωση, έλλειψη επικοινωνίας

Νικημένη και προδομένη από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της

Διάψευση των ονείρων της μετά το γάμο της με τον Βασίλη (τα πουλιά 

την εγκαταλείπουν)

Παγιδευμένη στη μοναξιά και τη μιζέρια

...

(μονάδες 4)




