
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΕΞΙΚΟ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Τόμος 6ος

ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική  
επιμέλεια του βιβλίου  

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα  
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Ανάδοχος Έργου

Σ. Πατάκης Α.E.

Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   1 6/27/17   9:38 PM



ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Παρίσης Ιωάννης, Καθηγητής 
Φιλόλογος, 
Παρίσης Νικήτας, Καθηγητής 
Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:
Κων/νος Μπαλάσκας,  
Σύμβουλος Π.Ι.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ:
Πατίστα Άρτεμις 

ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:
Αρβανίτης Δημήτρης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   2 6/27/17   9:38 PM



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ

ΙΤΥΕ - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ
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Σ
Σάτιρα
Με τους όρους «σάτιρα» ή «σατιρι-
κός» χαρακτηρίζουμε συνήθως ένα 
λογοτεχνικό έργο ή ένα συγκεκρι-
μένο απόσπασμα από λογοτεχνι-
κό έργο, το οποίο έχει ταυτόχρονα 
σκωπτική και έντονα επικριτική διά-
θεση απέναντι σε συγκεκριμένα ζη-
τήματα της επικαιρότητας ή της κα-
θημερινής ζωής. Η σάτιρα βασίζεται 
κυρίως στα έξυπνα σχόλια, τα υπο-
νοούμενα και τους υπαινιγμούς, 
καθώς και στη χρήση της ειρωνεί-
ας. Δεν ταυτίζεται με την απλή κω-
μωδία, διότι δε θέτει ως βασικό και 
μοναδικό της στόχο το γέλιο και τη 

Σάτιρα
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διασκέδαση του κοινού αλλά γεννά 
τον προβληματισμό και πολλές φο-
ρές προδίδει μια μάλλον πικρή δι-
άθεση (=πικρή σάτιρα). Στην πραγ-
ματικότητα, πρόκειται για ένα από 
τα πιο ισχυρά όπλα κάθε δημιουρ-
γού, καθώς μπορεί να στραφεί ενά-
ντια στην ανθρώπινη συμπεριφορά 
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλο-
γικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η σάτι-
ρα επικρίνει και στηλιτεύει τόσο τα 
ανθρώπινα ελαττώματα όσο και τα 
κακώς κείμενα της κοινωνίας, ενώ 
πολύ συχνά βάλλει εναντίον ξεπε-
ρασμένων καταστάσεων, ιδεών ή 
αντιλήψεων, που κρατούν δέσμιο 
τον άνθρωπο και την κοινωνία του.

Ο όρος «σάτιρα» προέρχεται από 
τους Λατίνους αλλά είναι προφανές 
ότι σατιρικά έργα υπήρχαν πολύ 
πριν δημιουργηθεί ο κατάλληλος 

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   6 6/27/17   9:38 PM



Σάτιρα

7 / 166

όρος για να τα χαρακτηρίσει. Αρ-
κεί να σκεφθούμε τον Αρχίλοχο και 
τον Αριστοφάνη. Εξάλλου, σε ό,τι 
αφορά τη νεοελληνική λογοτεχνία, 
η σάτιρα καλλιεργήθηκε από πολύ 
νωρίς και ενδεικτικά μόνο μπο-
ρούμε να αναφέρουμε το Γιάννη 
Βηλαρά, το ρομαντικό Αλέξανδρο 
Σούτσο, τον Επτανήσιο Ανδρέα Λα-
σκαράτο, τους Εμμανουήλ Ροΐδη 
και Γεώργιο Σουρή, καθώς και την 
πικρή σάτιρα του ποιητή Κ. Γ. Κα-
ρυωτάκη. Πέρα, όμως, από τους 
συγκεκριμένους δημιουργούς, σα-
τιρικά στοιχεία μπορούμε να εντο-
πίσουμε στο έργο πολλών ποιητών 
και πεζογράφων, όπως για παρά-
δειγμα του Κωστή Παλαμά.

(Βλ. Ειρωνεία, Παρωδία)
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Σημαίνον - Σημαινόμενο
Ο θεμελιωτής της σύγχρονης γλωσ-
σολογίας, ο Ελβετός Ferdinand de 
Saussure, είναι αυτός που μίλησε 
πρώτη φορά και για την επιστήμη 
της σημειολογίας· γιατί, σύμφωνα 
με τον Saussure, η γλωσσολογία δε 
θα έπρεπε να είναι παρά ένας κλά-
δος της πολύ ευρύτερης επιστήμης 
της σημειολογίας.

Πράγματι, όπως υποστηρίζει ο 
Saussure, οι άνθρωποι επικοινω-
νούμε μεταξύ μας χρησιμοποιώντας 
συστήματα σημείων: οι χειρονομί-
ες, οι λέξεις, οι κινήσεις, τα σήματα 
(της τροχαίας, τα μορς, τα φωτει-
νά, με καπνό κτλ.), οι κώδικες του 
στρατού, η γλώσσα των κωφαλά-
λων κτλ., είναι όλα συστήματα επι-
κοινωνίας που αποτελούνται από 
σημεία· δηλαδή από συγκεκριμένες 
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μονάδες, που έχουν όλες μια ορι-
σμένη μορφή και ταυτόχρονα ση-
μαίνουν κάτι.

Σύμφωνα με τον Saussure, κάθε 
σημείο αποτελείται από ένα «ση-
μαίνον» και ένα «σημαινόμενο», 
δηλαδή από μια μορφή και μια ση-
μασία. Η διάκριση μεταξύ σημαί-
νοντος και σημαινομένου είναι μία 
από τις βασικές διακρίσεις με τις 
οποίες έθεσε ο Saussure τα θεμέλια 
της γλωσσολογίας. Πιο συγκεκριμέ-
να, θεώρησε ότι στη γλώσσα, όλες 
οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι 
σημεία και τις ονόμασε «γλωσσικά 
σημεία». Κάθε γλωσσικό σημείο, 
λοιπόν, αποτελείται από το σημαί-
νον (=μια ακουστική εικόνα ή το 
οπτικό της αντίστοιχο, π.χ. τα μαύ-
ρα σημάδια γ-α-τ-α) και το σημαινό-
μενο (=μια έννοια, μια σημασία, π.χ. 
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η έννοια «γάτα», την οποία ανακα-
λεί στο μυαλό ενός Έλληνα το ση-
μαίνον γ-α-τ-α).

Η σχέση μεταξύ σημαίνοντος και 
σημαινομένου, λέει ο Saussure, εί-
ναι αυθαίρετη και συμβατική, ενώ 
το ίδιο ισχύει για τη σχέση ενός ση-
μείου με το συγκεκριμένο αντικεί-
μενο στο οποίο αναφέρεται. Πρό-
κειται για την περίφημη θεωρία 
του Saussure για το αυθαίρετο του 
γλωσσικού σημείου. Σύμφωνα με τη 
θεωρία αυτή, τα σημεία που χρη-
σιμοποιεί κάθε γλώσσα δεν έχουν 
προκύψει από κάποια φυσική 
αναγκαιότητα. Μ’ άλλα λόγια, δεν 
υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος 
εξαιτίας του οποίου η λέξη «γάτα» 
θα πρέπει οπωσδήποτε να σημαί-
νει το συγκεκριμένο τετράποδο και 
όχι οποιοδήποτε άλλο έμψυχο ή 
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άψυχο· κι αυτό ισχύει για όλες σχε-
δόν τις λέξεις μιας γλώσσας. Άλ-
λωστε, όπως σωστά παρατηρεί ο 
Saussure, αν κάθε λέξη συνδεόταν 
με τη σημασία της με τρόπο φυσι-
κό, τότε αυτός ο τρόπος θα ίσχυε 
για όλους και, συνεπώς, οι άνθρω-
ποι όλου του κόσμου θα μιλούσαν 
την ίδια γλώσσα!

Επομένως, κάθε γλωσσικό ση-
μείο, εξαιτίας ακριβώς του αυθαί-
ρετου και συμβατικού του χαρα-
κτήρα, αποκτά ουσιαστικό νόημα 
μόνο χάρη στη διαφορά του από τα 
άλλα σημεία. Μ’ άλλα λόγια, το νό-
ημα κάθε σημαίνοντος εξασφαλίζε-
ται από τη θέση που καταλαμβάνει 
αυτό στη γλώσσα ως σύνολο: το 
σημαίνον «γάτα» έχει κάποιο νόη-
μα μόνο και μόνο επειδή γνωρίζου-
με πώς να το τοποθετήσουμε στο 
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εσωτερικό του συνόλου που ονομά-
ζουμε ελληνική γλώσσα· αντίθετα, 
το σημαίνον «ματα» δεν έχει καμία 
θέση στο σύνολο αυτό. Η γλώσ-
σα, δηλαδή, είναι ένα σύστημα το 
οποίο γεννά νοήματα με τη βοή-
θεια δικών του εσωτερικών μηχανι-
σμών. Στο σύστημα αυτό, σε όλα τα 
επίπεδα ανάλυσης, τα πάντα είναι 
θέμα διαφοράς: το νόημα δεν ενυ-
πάρχει σε κάποια συγκεκριμένα ση-
μεία αλλά είναι λειτουργικό. Γι’ αυτό 
και ο Saussure δεν ενδιαφέρεται 
ούτε για το τι πραγματικά λένε οι 
άνθρωποι όταν μιλούν (π.χ. η προ-
φορά μιας λέξης δεν έχει ιδιαίτερη 
σημασία, αρκεί να τηρούνται οι δι-
αφορές από τις άλλες), ούτε για τα 
αντικείμενα αναφοράς των γλωσσι-
κών σημείων· πάνω απ’ όλα ανα-
ζητά τον τρόπο με τον οποίο λει-
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τουργεί το γλωσσικό σύστημα στο 
σύνολό του, καθώς και τους μηχανι-
σμούς που μας δίνουν τη δυνατότη-
τα να επικοινωνούμε μεταξύ μας.

Σονέτο
(ή δεκατετράστιχο)
Είναι ποίημα σταθερής μορφής και 
συνήθως λυρικού περιεχομένου. 
Η ονομασία «σονέτο» προέρχεται 
από την ιταλική γλώσσα: sonetto = 
σύντομος, μικρός ήχος· μικρό, σύ-
ντομο τραγούδι, τραγουδάκι (στα 
λατινικά sonus = ήχος). Η ελληνική 
ονομασία «δεκατετράστιχο» είναι 
περισσότερο εύστοχη: στηρίζεται 
σ’ ένα εξωτερικό γνώρισμα, που 
είναι ο σταθερός αριθμός των στί-
χων. Ο Κωστής Παλαμάς λ.χ. θέλο-
ντας να αποφύγει την ξενική ονο-
μασία, τιτλοφόρησε τη συλλογή του 
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με σονέτα «Τα δεκατετράστιχα».
Το σονέτο, στην κλασική καταρ-

χήν μορφή του, παρουσιάζει τα ακό-
λουθα εξωτερικά χαρακτηριστικά:
α)  είναι ποίημα ολιγόστιχο· αποτε-

λείται από δεκατέσσερις στίχους, 
που κατανέμονται σε τέσσερις 
στροφές

β)  οι δυο πρώτες στροφές είναι τε-
τράστιχες, ενώ οι δυο τελευταίες 
τρίστιχες· έχουμε δηλαδή το σχή-
μα: 4 - 4 - 3 - 3

γ)  το μέτρο είναι κανονικά ιαμβικό 
και οι στίχοι ενδεκασύλλαβοι

δ)  στις δυο πρώτες τετράστιχες 
στροφές, η πιο συνηθισμένη 
μορφή ομοιοκαταληξίας είναι η 
σταυρωτή (α β β α)

ε)  στις δυο τελευταίες τρίστιχες 
στροφές, η ομοιοκαταληξία μπο-
ρεί να παρουσιάζει ποικίλους 
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συνδυασμούς και τύπους. Πά-
ντως, ένας τουλάχιστον στίχος 
της μιας στροφής πρέπει να ομοι-
οκαταληκτεί με έναν της άλλης.

Λορέντζος Μαβίλης (1860-1912): 
καλλιέργησε συστηματικά το σονέ-
το και τα ποιήματά του αυτού του 
είδους θεωρούνται υποδειγματικά.
 
Το γνωστό π.χ. σονέτο του Λορέ-

ντζου Μαβίλη «Λήθη» (βλ. Κείμενα 
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Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄ Λυ-
κείου, σ. 60) παρουσιάζει την ακό-
λουθη μορφή ομοιοκαταληξίας:

στροφή 1η στροφή 2η
α  α
β  β
β  β
α  α
(=σταυρωτή)        (=σταυρωτή)

στροφή 3η στροφή 4η
 γ  δ
 δ  ε
 γ  ε

Το σονέτο, ως λυρικό ποίημα, θέ-
τει στον ποιητή πολλούς και ποι-
κίλους περιορισμούς: θεματικούς, 
έκτασης, μετρικούς, αριθμού συλλα-
βών κατά στίχο, ομοιοκαταληξίας. 

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   16 6/27/17   9:38 PM



Στερεότυπο

17 / 168

Εξαιτίας αυτών των περιορισμών, 
που επιβάλλουν στον ποιητή μιαν 
αυστηρή και υποχρεωτική πειθαρ-
χία σε εξωτερικούς κανόνες, το σο-
νέτο θεωρείται δύσκολο ποιητικό 
είδος. Ο καλύτερος σονετογράφος 
μας θεωρείται ο Λ. Μαβίλης, που 
έγραψε τα αρτιότερα και τα πιο κα-
λοδουλεμένα λυρικά σονέτα. Άλλοι 
ποιητές που έγραψαν επίσης σο-
νέτα είναι ο Ιάκωβος Πολυλάς, ο 
Ανδρέας Μαρτζώκης, ο Γεράσιμος 
Μαρκοράς, ο Ιωάννης Γρυπάρης, ο 
Κωστής Παλαμάς κ. ά.

(Βλ. Λογοτεχνικά γένη/είδη).

Στερεότυπο
Ο όρος «στερεότυπο» ή «κλισέ» 
(από τη γαλλική λέξη cliché) κα-
ταρχήν δε συνδέεται ειδικά με τη 
λογοτεχνία αλλά γενικότερα με τη 
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γλώσσα. Τον χρησιμοποιούμε συ-
νήθως για να δηλώσουμε μια έκ-
φραση ή άποψη, που εξαιτίας είτε 
της υπερβολικά συχνής χρήσης είτε 
της μεγάλης γενίκευσης, έχει χάσει 
όχι μόνο τη νοηματική της ακρίβεια 
αλλά και την όποια ικανότητά της 
να εκφράζει κάποια αλήθεια για τον 
κόσμο. Μπορούμε, για παράδειγ-
μα, εξετάζοντας τα είδη λόγου που 
χρησιμοποιούμε στην καθημερινή 
ζωή, να απομονώσουμε δεκάδες 
στερεότυπες εκφράσεις, καθώς και 
απόψεις σχετικές με τις ανθρώπι-
νες φυλές, τους λαούς, τους πολιτι-
σμούς, τα δύο φύλα, τις ηλικίες, τα 
επαγγέλματα κτλ. Στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία, αυτά τα στερεότυ-
πα έχουν αρνητική χροιά· ελάχιστα 
είναι, θα λέγαμε, εκείνα που έχουν 
χαρακτήρα θετικό ή ουδέτερο (π.χ. 
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η λεγόμενη γυναικεία διαίσθηση, η 
καλή σχέση των εκπροσώπων της 
μαύρης φυλής με το χορό, το ρυθμό 
ή τον αθλητισμό κτλ.). Εξάλλου, τα 
στερεότυπα διαφέρουν από εποχή 
σε εποχή και από τόπο σε τόπο, δι-
ότι συνδέονται άμεσα με ευρύτερα 
κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτη-
ριστικά.

Αν θελήσουμε να μεταφέρουμε 
τον παραπάνω ορισμό στο χώρο 
της λογοτεχνίας και των λογοτεχνι-
κών σπουδών, τότε ο όρος «στερε-
ότυπο» θα δηλώνει κάθε πολυχρη-
σιμοποιημένη ή κοινότοπη φράση, 
έκφραση, σχήμα λόγου, θέμα, πλο-
κή, αφηγηματική κατάσταση, χαρα-
κτήρα κτλ., που ακριβώς εξαιτίας 
της συχνής της χρήσης, έχει ανάμε-
σα στ’ άλλα χάσει και την αρχική αι-
σθητική του λειτουργία. Επομένως, 
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και στο χώρο της λογοτεχνίας, ο 
όρος εξακολουθεί να έχει αρνητική 
χροιά. Υπάρχει, μάλιστα, η άποψη 
ότι με τον εντοπισμό και τη συστη-
ματική ανάλυση των στερεοτύπων, 
μπορεί κανείς να διακρίνει ανάμεσα 
στη λογοτεχνία και τη λεγόμενη πα-
ραλογοτεχνία.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι η 
χρήση στερεοτύπων συνδέεται με 
την ιδεολογική λειτουργία όχι μόνο 
της λογοτεχνίας αλλά κάθε είδους 
λόγου. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί 
θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι όλες 
οι προσπάθειες χειραγώγησης του 
πλήθους, κάθε μορφή προπαγάν-
δας, ακόμη και η διαφήμιση ή οι διά- 
φορες εκστρατείες των μέσων μα-
ζικής ενημέρωσης, προϋποθέτουν 
τη συνειδητή χρήση στερεοτύπων. 
Εννοείται, βέβαια, ότι τα τελευταία 

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   20 6/27/17   9:38 PM



Στερεότυπο

21 / 169

είναι πιο αποτελεσματικά, όταν δεν 
μπορούν να αναγνωριστούν ως 
στερεότυπα και το κοινό τα αντι-
μετωπίζει ως αλήθειες ευρύτερης 
αποδοχής.

Ας επανέλθουμε όμως στη λογο-
τεχνία, που ασφαλώς και δε συνι-
στά το καταλληλότερο μέσο για τη 
συνειδητή διάδοση μιας ιδεολογίας· 
ίσως γιατί σ’ ένα λογοτεχνικό κείμε-
νο τα στερεότυπα αναγνωρίζονται 
μάλλον εύκολα και, συνεπώς, δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν αποτε-
λεσματικά. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του σοσιαλιστικού ρεα-
λισμού, που με ελάχιστες εξαιρέσεις 
δεν μπόρεσε να δώσει σημαντικά 
λογοτεχνικά έργα, τα οποία θα επη-
ρέαζαν ουσιαστικά και σε βάθος το 
αναγνωστικό κοινό.

Από την άλλη πλευρά, σύγχρονες  
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μελέτες έδειξαν ότι η λογοτεχνία 
«κουβαλά» σχεδόν πάντοτε στερε-
ότυπα, τα οποία μάλιστα λειτουρ-
γούν πολύ πιο αποτελεσματικά στο 
ιδεολογικό πεδίο, ακριβώς επειδή 
τόσο το κοινό όσο και οι δημιουρ-
γοί τα αγνοούν. Για παράδειγμα, 
πολλά λογοτεχνικά κείμενα περιέ-
χουν ενδεχομένως στερεότυπα που 
αφορούν σε συγκεκριμένους λαούς 
ή τύπους ανθρώπων, στις σχέσεις 
και τους ρόλους των δύο φύλων 
κτλ.

Επίσης, σε στερεότυπα και μάλι-
στα ανασταλτικά για τη λογοτεχνική 
εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει η διαρ-
κής χρήση συγκεκριμένων συμβά-
σεων, στα πλαίσια ενός λογοτεχνι-
κού ρεύματος ή και μιας ολόκληρης 
εποχής. Αυτό, άλλωστε, υποστή-
ριξαν στις αρχές του αιώνα μας ο 
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μοντερνισμός και οι καλλιτεχνικές 
πρωτοπορίες, σε μια προσπάθεια 
να σπάσουν τα δεσμά με την παρά-
δοση και να δώσουν μια νέα ώθηση 
στη λογοτεχνία.

Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι η 
προφορική λογοτεχνία βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στα στερεότυπα: οι 
«ομηρικές φόρμουλες», για παρά-
δειγμα, είναι μια τέτοια περίπτωση, 
καθώς αποτελούν βασική δομική 
αρχή του έπους, κάτι που ισχύει και 
στα δημοτικά τραγούδια. Εννοείται, 
βέβαια, ότι αυτού του είδους τα στε-
ρεότυπα, είτε πρόκειται για στίχους 
ολόκληρους είτε για εικόνες, επίθε-
τα, εκφράσεις κτλ., λειτουργούν πά-
ντα θετικά, αυξάνοντας την αισθητι-
κή απόλαυση, καθώς διευκολύνουν 
τόσο το δημιουργό στη σύνθεση 
όσο και τον ακροατή, ο οποίος  
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περιμένει να τα ακούσει.
(Βλ. Παραλογοτεχνία, Προφορική 

λογοτεχνία, Σύμβαση).

Στοιχείο πλοκής
Στην Ιλιάδα, όπως ξέρουμε, ο θυμός 
του Αχιλλέα (η περίφημη «μῆνις» 
= οργή, θυμός, μάνητα) είναι το γε-
γονός με το οποίο ξεκινάει ο μύθος 
αυτού του ομηρικού έπους. Σ’ αυτό 
το στοιχείο στηρίζεται η σταδιακή 
προώθηση και εξέλιξη του μύθου. 
Εξάλλου, στην Οδύσσεια, το στοι-
χείο που συντελεί στην προώθη-
ση του μύθου, είναι η λαχτάρα κι ο 
πόθος του Οδυσσέα να επιστρέψει 
στην Ιθάκη. Σ’ ένα νεότερο έργο, 
στην παραλογή Του νεκρού αδελ-
φού, που είναι ένα αφηγηματικό 
ποίημα, το «θανατικό» είναι επίσης 
το στοιχείο με το οποίο προωθείται 
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σταδιακά η εξέλιξη του μύθου.
Τα τρία αυτά γνωστά παραδείγ-

ματα μας βεβαιώνουν για το εξής: 
στα λογοτεχνικά κείμενα, και ιδιαί-
τερα σ’ αυτά που έχουν αφηγημα-
τικό χαρακτήρα, υπάρχει ένα (ή και 
περισσότερα) συγκεκριμένο «γεγο-
νός», που συντελεί στην προώθηση 
του μύθου. Το γεγονός αυτό ονομά-
ζεται στοιχείο πλοκής.

Για να φανεί καλύτερα η σημα-
σία που έχει το λεγόμενο στοιχείο 
πλοκής, αρκεί να θυμηθούμε και 
να λάβουμε υπόψη το εξής: όταν 
στη σταδιακή εξέλιξη του μύθου κα-
ταργείται ένα στοιχείο πλοκής, ο 
συγγραφέας αυτόματα εισάγει και 
δημιουργεί ένα άλλο. Έτσι μόνο 
εξασφαλίζεται η περαιτέρω προ-
ώθηση του μύθου. Αυτό φαίνεται 
πολύ καλά στην τραγωδία του  
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Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Ταύροις, 
στην οποία λειτουργούν τρία διαδο-
χικά στοιχεία πλοκής: το όνειρο της 
Ιφιγένειας, η είδηση ότι ο Ορέστης 
ζει και το σχέδιο φυγής από την 
Ταυρίδα.

(Βλ. Μύθος, Πλοκή).

Στρατευμένη λογοτεχνία
Με τον όρο «στρατευμένη λογοτε-
χνία» ή το γενικότερο «στρατευμένη 
τέχνη» χαρακτηρίζουμε συνήθως τα 
έργα που έχουν ολοφάνερα στρα-
τευθεί στην υπηρεσία ενός συγκε-
κριμένου στόχου, πολιτικού ή κομ-
ματικού. Μ’ άλλα λόγια, πρόκειται 
για έργα που έχουν γραφεί με βάση 
έναν προκαθορισμένο στόχο και 
όλη τους η προσπάθεια συνίσταται 
στο να προπαγανδίσουν μια ορι-
σμένη ιδεολογία.
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Όπως έχει αποδείξει η ιστορία, 
κάθε φορά που ένας δημιουργός 
θέτει τον εαυτό του και το έργο του 
στην υπηρεσία στόχων εντελώς ξέ-
νων προς την τέχνη και την ουσία 
της, το αποτέλεσμα είναι κατώτε-
ρο των προσδοκιών, τόσο των δι-
κών του όσο και του κοινού· το έργο 
πολύ συχνά χαρακτηρίζεται μέτριο 
ή και αποτυχημένο. Η εξήγηση εί-
ναι απλή: ο δημιουργός αυτός χάνει 
ουσιαστικά την ελευθερία του, που 
είναι μία από τις πιο βασικές προϋ-
ποθέσεις για να μπορέσει να υπάρ-
ξει τέχνη· κι αυτό, διότι η στράτευσή 
του, είτε είναι εθελούσια είτε αναγκα-
στική, του επιβάλλει περιορισμούς 
και δεσμεύσεις που κυριολεκτικά 
αναιρούν και ακυρώνουν όχι μόνο 
την έμπνευσή του αλλά και την όλη 
καλλιτεχνική του προσπάθεια. Είναι 
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σαν κάποιος να τον καθοδηγεί, υπα-
γορεύοντάς του κάθε στιγμή τι θα 
έπρεπε να περιλαμβάνει το έργο για 
να είναι επιτυχημένο. Για παράδειγ-
μα, αυτό έγινε με τους λεγόμενους 
φασίστες καλλιτέχνες που στρατεύ-
θηκαν στη φασιστική προπαγάνδα, 
κυρίως κατά την περίοδο του μεσο-
πολέμου, καθώς και με όλους τους 
δημιουργούς της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, από το 1934 και μετά, οπό-
τε επικράτησε οριστικά το δόγμα 
του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Εξάλ-
λου, σε ό,τι αφορά τη νεοελληνική 
λογοτεχνία, είναι γενικά γνωστό ότι 
το σύνολο σχεδόν της μεταπολεμι-
κής μας παραγωγής, τόσο στην ποί-
ηση όσο και στην πεζογραφία, έχει 
έντονα πολιτικό χαρακτήρα. Ένα μέ-
ρος αυτής της παραγωγής (π.χ. ορι-
σμένα έργα του Γιάννη Ρίτσου) έχει 
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κατηγορηθεί ως στρατευμένη κομ-
ματική λογοτεχνία.

Ξεφεύγοντας από τα συγκεκριμέ-
να παραδείγματα και διευρύνοντας 
κάπως την έννοια της στρατευ-
μένης λογοτεχνίας, είμαστε ανα-
γκασμένοι να παραδεχθούμε ότι 
στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 
έργο που να μην είναι στρατευμέ-
νο. Κάθε συγγραφέας έχει ορισμέ-
νες ιδέες για τους ανθρώπους και 
τον κόσμο, τις οποίες συνειδητά ή 
ασυνείδητα προβάλλει μέσα από το 
έργο του· είναι κάτι που δεν μπο-
ρεί να το αποφύγει: κάθε σημαντι-
κό λογοτεχνικό έργο μας δίνει μια 
νέα άποψη για τον κόσμο γύρω μας 
και αυτό δεν μπορεί με κανένα τρό-
πο να θεωρηθεί αρνητικό στοιχείο. 
Τότε, όμως, που βρίσκεται η δια-
φορά με τα όσα είπαμε παραπάνω; 
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Γιατί στη μία περίπτωση η στράτευ-
ση έχει αρνητικές συνέπειες για την 
ποιότητα και την αξία του έργου, 
ενώ στην άλλη περίπτωση θετικές;

Η διαφορά είναι ότι στην πρώτη 
περίπτωση ο συγγραφέας υποτάσ-
σει την τέχνη στις ιδέες και αφήνεται 
να καθοδηγηθεί από αυτές, με αποτέ-
λεσμα να προδίδει το βασικό στόχο 
του έργου τέχνης, που είναι πάντοτε 
αισθητικής, καλλιτεχνικής φύσεως. 
Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, οι 
ιδέες οι οποίες περνούν μέσα από το 
έργο δεν είναι ο πρώτιστος στόχος 
και πολλές φορές δεν τις έχει συνει-
δητοποιήσει πραγματικά ούτε ο ίδιος 
ο δημιουργός. Το έργο, επομένως, 
λειτουργεί πρώτα ως καλλιτεχνικό 
προϊόν, δηλαδή ως έργο τέχνης, και 
έπειτα ως φορέας ιδεών, τις οποίες 
μάλιστα θα πρέπει ίσως να ψάξουμε 
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για να τις εντοπίσουμε.
Είναι φανερό ότι στη δεύτερη αυτή 

περίπτωση, το έργο τέχνης είναι 
δυνατόν να λειτουργήσει ως πολύ 
επιτυχημένη «προπαγάνδα», ανε-
ξάρτητα απ’ τους στόχους του δημι-
ουργού του· διότι ως ποιοτικό έργο 
αρέσει πολύ στο κοινό, το οποίο 
επηρεάζεται χωρίς να το συνειδη-
τοποιεί. Ενώ σε ένα έργο στρατευ-
μένο σε συγκεκριμένη πολιτική ή 
κομματική ιδεολογία, εκτός του ότι η 
αισθητική αξία είναι πολύ χαμηλή, η 
στράτευση και οι απόψεις τις οποί-
ες προπαγανδίζει είναι τόσο προ-
φανείς, που το κοινό αντιδρά και 
επηρεάζεται σαφώς λιγότερο. Είναι, 
άλλωστε, γνωστό ότι η επιτυχημέ-
νη προπαγάνδα είναι αυτή που δε 
μοιάζει με προπαγάνδα.
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Συγγραφέας
Στον καθημερινό λόγο, συγγραφέα 
ονομάζουμε όποιον ασχολείται συ-
στηματικά με το γράψιμο, δηλαδή 
με τη συγγραφή κειμένων. Ανάλογα 
με τα συμφραζόμενα, η λέξη μπορεί 
ακόμη να σημαίνει και την επαγγελ-
ματική δραστηριότητα ενός ανθρώ-
που. Σ’ ό,τι αφορά τη λογοτεχνία, οι 
περισσότεροι άνθρωποι ταυτίζουν 
το συγγραφέα με τον εμπνευστή 
και δημιουργό έργων πεζογραφίας, 
σε αντιδιαστολή προς τον ποιητή 
(υπάρχει, όμως, και ο όρος «πεζο-
γράφος», που είναι πιο ακριβής). 
Εμείς θα θεωρήσουμε ότι «συγγρα-
φέας» σημαίνει στην ουσία λογοτέ-
χνης, δημιουργός.

Στο παρελθόν, σχεδόν μέχρι τις 
αρχές του αιώνα μας, ο συγγραφέ-
ας ήταν ο αδιαφιλονίκητος πρωτα-
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γωνιστής στο χώρο της λογοτεχνί-
ας· κι αυτό, όχι με την έννοια της 
δημοσιότητας αλλά επειδή γενικά 
θεωρούνταν ως ο πιο σημαντικός 
από τους παράγοντες οι οποίοι  
διαμορφώνουν το φαινόμενο που 
ονομάζουμε λογοτεχνία. Αυτό ίσχυε 
κυρίως για μελετητές και κριτικούς, 
που ασχολούνταν ιδιαίτερα με το 
πρόσωπο του συγγραφέα και προ-
σπαθούσαν να ερμηνεύσουν τα 
έργα διερευνώντας τη ζωή και την 
προσωπικότητα των δημιουργών 
τους. Το νόημα ενός λογοτεχνικού 
έργου συνήθως ταυτιζόταν με τη λε-
γόμενη πρόθεση του συγγραφέα, 
δηλαδή ό,τι είχε κατά νου ο ίδιος ο 
συγγραφέας, όταν έγραφε το έργο 
του. Φυσικά, επειδή η πρόθεση 
αυτή είναι πολύ δύσκολο να διαπι-
στωθεί με τρόπο αντικειμενικό και 
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ευρύτερα αποδεκτό, η συζήτηση 
και οι διαφωνίες γύρω από κάθε 
έργο ήταν συνεχείς.

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, 
όμως, τα πράγματα άλλαξαν. Η με-
λέτη του συγγραφέα σταμάτησε να 
προσελκύει το ενδιαφέρον, καθώς 
γινόταν όλο και πιο φανερό ότι δεν 
μπορεί να προσφέρει σπουδαία 
στοιχεία σε ό,τι αφορά την κατανό-
ηση των λογοτεχνικών έργων. Αρ-
χικά, οι μελετητές στράφηκαν προς 
το ίδιο το κείμενο, το οποίο θεώρη-
σαν ως ένα αντικείμενο αυτόνομο 
και ανεξάρτητο από το δημιουργό 
του, το οποίο θα έπρεπε να μελετά-
ται αυτό καθαυτό, χωρίς καμία ανα-
φορά σε εξωτερικά στοιχεία. Το νό-
ημα του κειμένου το αναζητούσαν 
πλέον όχι στην πρόθεση του συγ-
γραφέα αλλά σε αυτό που λέει το 
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ίδιο το κείμενο. Εξάλλου, τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, η γενική προσοχή 
και το ενδιαφέρον στράφηκαν προς 
τον αναγνώστη, αναγνωρίζοντας 
μόνο σε αυτόν τη δυνατότητα να 
δίνει νόημα στα λογοτεχνικά έργα. 
Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τη μελέτη 
της λογοτεχνίας, ο συγγραφέας έχει 
απολέσει από καιρό τα πρωτεία 
του, σε σημείο ώστε πολλοί σήμερα 
να μιλούν για το «θάνατο του συγ-
γραφέα».

(Βλ. Αναγνώστης, Κείμενο)

Συγγραφική σκηνοθεσία
Ο όρος συγγραφική (ή ποιητική) 
σκηνοθεσία είναι νεότερος. Πάντως, 
έχει καθιερωθεί όχι μόνο στη λογο-
τεχνική κριτική αλλά και στην καθη-
μερινή διδακτική πράξη.

Ο συγκεκριμένος όρος υπονοεί 
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ότι ο συγγραφέας (ή ο ποιητής) εί-
ναι εκείνος που χειρίζεται και ρυθ-
μίζει όλες τις λεπτομέρειες της λο-
γοτεχνικής γραφής: την οργάνωση 
και τη διάταξη των γεγονότων μέσα 
στη ροή του χρόνου· τη συνολι-
κή δηλαδή διευθέτηση του μύθου, 
ώστε να προκύψει μία ενδιαφέρου-
σα πλοκή της λογοτεχνικής γρα-
φής· την κίνηση, τις συμπεριφορές, 
τις πράξεις και τις αντιδράσεις των 
προσώπων· τα στοιχεία και τα πε-
ριστατικά που ανανεώνουν κάθε 
φορά το μύθο και τον προωθούν 
σταδιακά προς την κορύφωση και 
τη λύση του· τη συνολική, τελικά, 
πορεία της συγγραφικής μυθοπλα-
σίας με στόχο να διατηρείται και να 
συντηρείται αδιάπτωτο το ενδιαφέ-
ρον και η προσοχή του αναγνώστη.

Στη Φόνισσα λ.χ. του Αλ. Παπα-
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διαμάντη, η συγγραφική σκηνοθε-
σία επινοεί το ακόλουθο τέλος: η 
καταδιωκόμενη Φραγκογιαννού δεν 
πέφτει στα χέρια των διωκτών της· 
ούτε όμως προλαβαίνει να βρει ένα 
καταφύγιο, ένα είδος ασύλου και 
προστασίας στο εκκλησάκι του Αγί-
ου Σώστη. Χάνεται στο μεσοδιάστη-
μα μεταξύ θείας και ανθρώπινης δι-
καιοσύνης.

Η επινόηση μιας τέτοιας λύσης 
από τη συγγραφική σκηνοθεσία έχει 
το εξής νόημα: η Φραγκογιαννού 
δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να 
βρει δικαιοσύνη ή, έστω, μια ηθική 
καταφυγή στο χώρο της θεϊκής ανο-
χής και μεγαθυμίας. Απ’ την άλλη 
όμως μεριά, ο συγγραφέας δεν την 
παραδίδει στα χέρια της ανθρώπι-
νης δικαιοσύνης. Την καταδικάζει 
σε ένα είδος «συμπτωματικής»  
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τιμωρίας και κολασμού, για να δεί-
ξει ότι οι ηθικοί νόμοι λειτουργούν 
αφ’ εαυτών, με μια δηλαδή «αυτό-
ματη» δυναμική, που τιμωρεί τους 
διασαλευτές της ηθικής τάξης στον 
κόσμο.

Η συγγραφική σκηνοθεσία δεν 
πρέπει να συγχέεται με τη συγγρα-
φική σκηνογραφία. Η τελευταία έχει 
να κάνει κυρίως με το χώρο και ει-
δικά με τις περιγραφικές λεπτομέ-
ρειες του χώρου στον οποίο εξελίσ-
σονται τα αφηγηματικά δρώμενα. Ο 
Παπαδιαμάντης και πάλι, στο διή-
γημά του Το μοιρολόγι της φώκιας, 
περιγράφει στην αρχή αναλυτικά 
το χώρο, μας δίνει δηλαδή όλες τις 
λεπτομέρειες που συνθέτουν τον 
τόπο μέσα στον οποίο θα παιχθεί 
το δράμα της μικρής Ακριβούλας. 
Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, που 
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αναφέρονται στο χώρο, συνθέτουν 
και συνιστούν τη συγγραφική σκη-
νογραφία.

Γενικότερα, θα λέγαμε ότι η συγ-
γραφική σκηνοθεσία και σκηνογρα-
φία συνιστούν τη συνολική οικο-
νομία της λογοτεχνικής γραφής: το 
πώς δηλαδή έχουν ρυθμιστεί όλες 
οι λεπτομέρειες, ώστε ο μύθος να 
συγκεντρώνει τα μέγιστα ποσο-
στά αληθοφάνειας και πειστικότη-
τας. Θεωρούμε π.χ. απαράδεκτο 
και ηθικά ανεπίτρεπτο μια μάνα 
να καταριέται το παιδί της. Κάτι τέ-
τοιο όμως συμβαίνει στην παραλο-
γή Του νεκρού αδελφού. Γι’ αυτό, 
ακριβώς, η μητρική κατάρα στο 
συγκεκριμένο δημοτικό τραγού-
δι θα πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο 
της αφηγηματικής και ποιητικής οι-
κονομίας: η μητρική κατάρα είναι 
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απόλυτα αναγκαία, για να προκλη-
θεί η έγερση του νεκρού Κωνστα-
ντή. Έτσι, το αφύσικο γεγονός της 
έγερσης ενός νεκρού φαίνεται πλέ-
ον «φυσικό» και δικαιολογημένο, 
γιατί το προκαλεί η δύναμη της μη-
τρικής κατάρας.

Σύμβαση
Στα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα, 
ο μεγάλος Ελβετός γλωσσολόγος 
Ferdinand de Saussure, θεμελιω-
τής της σύγχρονης γλωσσολογίας, 
διατύπωσε ανάμεσα στ’ άλλα την 
περίφημη θεωρία του για το αυθαί-
ρετο του γλωσσικού σημείου. Σύμ-
φωνα με τη θεωρία αυτή, τα σημεία 
που χρησιμοποιεί κάθε γλώσσα 
δεν έχουν προκύψει από κάποια 
φυσική αναγκαιότητα. Μ’ άλλα λό-
για, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος 
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λόγος εξαιτίας του οποίου η λέξη 
«γάτα» θα πρέπει οπωσδήποτε να 
σημαίνει το συγκεκριμένο τετράπο-
δο και όχι οποιοδήποτε άλλο έμψυ-
χο ή άψυχο· κι αυτό ισχύει για όλες 
σχεδόν τις λέξεις μιας γλώσσας. 
Άλλωστε, όπως σωστά παρατηρεί 
ο Saussure, αν κάθε λέξη συνδεό-
ταν με τη σημασία της με τρόπο φυ-
σικό, τότε αυτός ο τρόπος θα ίσχυε 
για όλους και, συνεπώς, οι άνθρω-
ποι όλου του κόσμου θα μιλούσαν 
την ίδια γλώσσα!

Συνεπώς, η σχέση μεταξύ ενός 
οποιουδήποτε ήχου και της σημα-
σίας του είναι καθαρά αυθαίρετη 
και τυχαία. Αλλά τότε πώς κατορ-
θώνουμε και συνεννοούμεθα μετα-
ξύ μας; Δηλαδή ποιος και με ποιο 
κριτήριο αποφασίζει για το τι ακρι-
βώς θα σημαίνει κάθε λέξη ή κάθε 

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   41 6/27/17   9:38 PM



Σύμβαση

42 / 173

ήχος: Σύμφωνα με τη θεωρία του 
Saussure, το γεγονός ότι ένα συ-
γκεκριμένο τετράποδο αποκαλεί-
ται στην ελληνική γλώσσα «γάτα» 
και όχι κάπως αλλιώς είναι απλώς 
αποτέλεσμα μίας σύμβασης, μιας 
σιωπηρής δηλαδή συμφωνίας που 
έχει γίνει μεταξύ όλων εκείνων που 
μιλούν ελληνικά· και το ίδιο ισχύει 
σχεδόν για κάθε λέξη και για κάθε 
γλώσσα που μιλιέται πάνω στη γη. 
Γι’ αυτό και στη διάρκεια των αιώ-
νων, με πολύ αργούς ρυθμούς βέ-
βαια, το λεξιλόγιο μιας γλώσσας 
μεταβάλλεται: επειδή, ακριβώς, οι 
σιωπηρές αυτές συμφωνίες μεταξύ 
των ανθρώπων είναι μακροχρόνιες 
αλλά όχι αιώνιες. Η σύμβαση, δη-
λαδή, είναι μια έννοια η οποία εξαρ-
τάται σαφώς από τον παράγοντα 
άνθρωπο και από τα συγκεκριμένα 
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δεδομένα στα οποία αναφερόμαστε 
(π.χ. χρονικά, τοπικά, ιστορικά, κοι-
νωνικά, πολιτισμικά κτλ.).

Από τα παραπάνω, λοιπόν, προ-
κύπτει το συμπέρασμα ότι η γλώσ-
σα και η γλωσσική επικοινωνία 
είναι αποτέλεσμα μιας σειράς συμ-
βάσεων. Το ίδιο ισχύει και στην τέ-
χνη: πολλά από τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα ενός έργου τέχνης δεν 
μπορούν να εξηγηθούν με βάση κά-
ποια φυσική αναγκαιότητα· ενδέχε-
ται, μάλιστα, να αντιβαίνουν σ’ ό,τι 
συνήθως θεωρούμε φυσιολογικό ή 
αναμενόμενο. Κανείς όμως δεν τα 
αντιμετωπίζει με κατάπληξη, διό-
τι έχουν γίνει αποδεκτά απ’ όλους 
όσους έρχονται σε επαφή με το συ-
γκεκριμένο έργο, από το δημιουργό 
ως τους αποδέκτες του. Μ’ άλλα λό-
για, τα γνωρίσματα αυτά είναι  
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προϊόντα κάποιας σύμβασης, κά-
ποιας σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ 
δημιουργών, αναγνωστών, θεατών 
ή ακροατών, κριτικών κτλ.

Σύμβαση και τέχνη είναι έννοιες 
σύμφυτες: είναι αδύνατον να υπάρ-
ξει καλλιτεχνικό έργο χωρίς συμβά-
σεις. Στο θέατρο, για παράδειγμα, 
θεωρούμε όλοι απόλυτα φυσικό 
να στρέφονται γενικά οι ηθοποιοί 
προς το κοινό· ή να μαθαίνουμε τις 
σκέψεις ενός προσώπου, επειδή το 
τελευταίο τις εξωτερικεύει στη σκη-
νή, σαν να μονολογούσε (ενώ δεν 
υπάρχει κανένας προφανής λόγος 
γι’ αυτό). Παρόμοια είναι και η περί-
πτωση του εσωτερικού μονολόγου 
στη λογοτεχνία· ή του λεγόμενου 
«παντογνώστη αφηγητή», ο οποίος 
μπορεί και εισχωρεί στο νου όλων 
των ηρώων ενός μυθιστορήματος. 

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   44 6/27/17   9:38 PM



Σύμβαση

45 / 174

Τα παραδείγματα είναι κυριολεκτικά 
ατελείωτα.

Σε ένα λογοτεχνικό κείμενο ειδι-
κότερα, οι συμβάσεις είναι δυνατόν 
να συνδέονται με ζητήματα μορ-
φής, περιεχομένου, ύφους, τεχνικής 
κτλ. Κάθε εποχή, είδος, έργο ή σύ-
νολο έργων, συγγραφέας ή ομάδα 
συγγραφέων έχει τις δικές του χα-
ρακτηριστικές συμβάσεις, με βάση 
τις οποίες πολλές φορές ορίζεται ή 
αναγνωρίζεται. Οι ομηρικές μεταφο-
ρές, ο χωρισμός ενός κειμένου σε 
μέρη και κεφάλαια, η ομοιοκαταλη-
ξία, η συνήθης εναρκτήρια αλλά και 
η καταληκτική φράση των παραμυ-
θιών («μια φορά κι έναν καιρό...», 
«...και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς κα-
λύτερα») είναι όλα συμβάσεις.

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, το 
ζήτημα των συμβάσεων αποτέλεσε 
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αντικείμενο πολλών ερευνών. Ανά-
μεσα στ’ άλλα, οι έρευνες αυτές εί-
χαν ως στόχο:
–  να καθορίσουν τον αριθμό και την 

ιστορία των λογοτεχνικών συμβά-
σεων

–  να εξετάσουν πώς, στην πορεία 
της ιστορίας, ολόκληρα συστήμα-
τα συμβάσεων και κανόνων ανα-
πτύσσονται, εξελίσσονται, μετα-
βάλλονται ή ανατρέπονται

–  να προσδιορίσουν τη λειτουργία 
των λογοτεχνικών συμβάσεων
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της γέν-

νησης των συμβάσεων, ξεχωριστό 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαίρε-
σή τους σε τεχνητές και φυσικές. Οι 
πρώτες οφείλουν την ισχύ τους στο 
γεγονός ότι έχουν προκύψει μετά 
από συνειδητό σχεδιασμό και απο-
δοχή (π.χ. οι σχετικές με τη συγ-
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γραφή και παρουσίαση μιας πανε-
πιστημιακής εργασίας). Αντίθετα, οι 
λεγόμενες φυσικές συμβάσεις, που 
στη λογοτεχνία είναι και οι περισ-
σότερες, αναπτύσσονται σταδιακά 
και συνήθως αυθαίρετα, χωρίς ιδι-
αίτερο σχεδιασμό, απλά και μόνο 
επειδή κάθε προσπάθεια για επι-
κοινωνία απαιτεί οπωσδήποτε ένα 
σύνολο κανόνων. Όπως εύκολα 
αντιλαμβάνεται κανείς, οι τεχνητές 
συμβάσεις μπορούν να αλλάξουν 
ανά πάσα στιγμή· αρκεί μια νέα 
συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομέ-
νων. Ενώ οι φυσικές συμβάσεις με-
ταβάλλονται μέσα από πολύπλοκες 
διαδικασίες, που συνήθως δεν ελέγ-
χονται απόλυτα από τον άνθρωπο.

Πράγματι, το ζήτημα της ιστορι-
κής μεταβολής των συμβάσεων εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό και οδήγησε  
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στη διατύπωση πολλών θεωριών. 
Σύμφωνα με την επικρατέστερη 
από αυτές, όταν ένα σύνολο συμ-
βάσεων χρησιμοποιείται για μεγά-
λο χρονικό διάστημα, καθιερώνει 
κατά κάποιο τρόπο μια παράδοση, 
κάνοντας τον αναγνώστη να περι-
μένει από το συγγραφέα τη χρήση 
των συγκεκριμένων συμβάσεων και 
πολλές φορές να κρίνει και να αξιο-
λογεί το λογοτεχνικό έργο με βάση 
το στοιχείο αυτό. Το γεγονός αυτό 
ενέχει τον κίνδυνο να αρχίσουν οι 
συμβάσεις να θεωρούνται δεδο-
μένες, οι συγγραφείς να τις εφαρ-
μόζουν με τρόπο μηχανικό και οι 
αναγνώστες, μειώνοντας τις απαι-
τήσεις τους, να τις αποδέχονται με 
τρόπο αυτόματο, χωρίς πραγμα-
τικά να τις αντιλαμβάνονται· από 
μέσο, δηλαδή, επικοινωνίας μετα-
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ξύ συγγραφέα και αναγνώστη, οι 
συμβάσεις γίνονται εμπόδιο, μετα-
τρέπονται σε στερεότυπα και κατα-
δυναστεύουν τη λογοτεχνία. Στην 
περίπτωση αυτή, οι δημιουργοί 
—ή τουλάχιστον ορισμένοι απ’ αυ-
τούς— αισθάνονται την ανάγκη να 
επέμβουν, είτε αμφισβητώντας τις 
υπάρχουσες συμβάσεις είτε προ-
τείνοντας διαφορετικούς τρόπους 
χρήσης τους είτε επινοώντας και 
επιβάλλοντας νέες (π.χ. με την πα-
ρωδία και τα πειραματικά ή πρωτο-
ποριακά έργα). Η διαδικασία αυτή 
είναι πιθανό να γίνει ασύνειδα ή και 
απολύτως συνειδητά και οργανω-
μένα: ολόκληρο το κίνημα του μο-
ντερνισμού ήδη από τις αρχές του 
αιώνα μας είναι στην ουσία μια πε-
ρίπτωση δυναμικής αμφισβήτησης 
και ανατροπής των λογοτεχνικών 
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συμβάσεων που ίσχυαν ως εκείνη 
τη στιγμή, μια συστηματική προ-
σπάθεια να καταστραφούν οι μέχρι 
τότε κανόνες και τα θεμέλια της λο-
γοτεχνίας.

Η άποψη αυτή, όπως με συντομία 
την παρουσιάσαμε εδώ, αναζητεί τα 
αίτια της αλλαγής των συμβάσεων 
στην ίδια τη φύση της λογοτεχνίας. 
Θα μπορούσε, λοιπόν, να συμπλη-
ρωθεί από μιαν άλλη εξήγηση, κοι-
νωνιολογικού χαρακτήρα, η οποία 
μιλά για αναλογίες μεταξύ κοινωνι-
κών και λογοτεχνικών συμβάσεων. 
Με λίγα λόγια, η δεύτερη αυτή άπο-
ψη αναζητεί τα αίτια της αλλαγής 
εκτός λογοτεχνίας, θεωρώντας ότι 
οι συμβάσεις που ισχύουν γενικά 
σε κάθε κοινωνία, επηρεάζουν και 
τις ειδικότερες λογοτεχνικές συμβά-
σεις.
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Ο συνδυασμός των δυο αυτών 
απόψεων θα μπορούσε να εξηγήσει 
πληρέστερα κάποια επιμέρους φαι-
νόμενα, όπως για παράδειγμα την 
ύπαρξη ορισμένων έργων ή ειδών 
που βασίζονται σε μια σειρά χρόνι-
ων, θα λέγαμε, συμβάσεων, οι οποί-
ες λειτουργούν περιοριστικά αλλά 
σε καμία περίπτωση ανασταλτικά. 
Πρόκειται για τα λεγόμενα λογοτυ-
πικά έργα και είδη, με πιο χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα τη δημοτική ή 
λαϊκή λογοτεχνία, όπου η προφο-
ρική παράδοση ενθαρρύνει τη χρή-
ση των ίδιων πάντα συμβάσεων, 
κυρίως για λόγους ευκολίας, τόσο 
στη σύνθεση όσο και στην κατανό-
ηση (το ίδιο ισχύει και για τα ομηρι-
κά έπη, που είναι κι αυτά προϊόντα 
της προφορικής λογοτεχνίας). Από 
την άλλη πλευρά, υπάρχουν και 
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λόγια λογοτυπικά είδη, όπως π.χ. 
η τραγωδία ή η όπερα, ενώ και τα 
έργα που οι περισσότεροι κατατάσ-
σουν στην παραλογοτεχνία είναι 
σε μεγάλο βαθμό λογοτυπικά (το 
ίδιο ισχύει και για τις περισσότερες 
εμπορικές κινηματογραφικές ται-
νίες). Η αισθητική απόλαυση που 
προσφέρει η λογοτυπική λογοτε-
χνία έχει να κάνει είτε με την επανά-
ληψη γνωστών και τυποποιημένων 
σχημάτων, τα οποία ο αναγνώστης 
περιμένει, είτε με την αναγνώριση 
συγκεκριμένων παραλλαγών, που 
φυσικά θα κινούνται μέσα σε πολύ 
στενά πλαίσια, ώστε να μπορούν 
να γίνουν αποδεκτές.

Τέλος, θα πρέπει να διευκρινί-
σουμε ότι όλες οι συμβάσεις στις 
οποίες αναφερθήκαμε ως εδώ εί-
ναι κατά κάποιο τρόπο κειμενικές. 
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Υπάρχουν, όμως, και συμβάσεις 
που δεν αφορούν άμεσα στο ίδιο 
το λογοτεχνικό κείμενο αλλά σε θέ-
ματα που έχουν να κάνουν με την 
εκδοτική και εμπορική πλευρά του. 
Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός του 
εξωφύλλου ενός βιβλίου υπακούει 
όχι μόνο στους νόμους της αγοράς 
αλλά και σε κάποιες συμβάσεις, 
που ανάμεσα στ’ άλλα σχετίζονται 
με τη φήμη του συγγραφέα, το εί-
δος του έργου, το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται κτλ. Σήμερα, εξάλλου, 
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ίδια 
η λογοτεχνική κριτική και οι ερμη-
νευτικές μας προσεγγίσεις βρίθουν 
κυριολεκτικά από συμβάσεις, οι 
οποίες μάλιστα αποδεικνύονται συ-
χνά πολύ πιο ανθεκτικές και δύσκα-
μπτες από τις αντίστοιχες λογοτε-
χνικές.
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(Βλ. Ανοικείωση, Αποστασιοποί-
ηση, Δημοτική ποίηση, Μοντερνι-
σμός, Παραλογοτεχνία, Προφορική 
λογοτεχνία, Στερεότυπο)

Συμβολισμός
Το Σεπτέμβριο του 1886, ο Γάλλος 
ποιητής Jean Μοréas (πρόκειται 
για τον ελληνικής καταγωγής Ιω-
άννη Παπαδιαμαντόπουλο), δη-
μοσιεύει το μανιφέστο του συμβο-
λισμού στην παρισινή εφημερίδα 
Le Figaro. Αυτή είναι η επίσημη 
εμφάνιση μιας νέας λογοτεχνικής 
σχολής, που θα κυριαρχήσει στη 
γαλλική ποίηση ως και τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία, ο 
συμβολισμός καλλιέργησε κυρίως 
την ποίηση, ενώ επηρέασε πολύ 
λιγότερο την πεζογραφία και το θέ-
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ατρο. Από τις άλλες μορφές τέχνης, 
το συμβολισμό υιοθέτησαν ως ένα 
βαθμό η μουσική (Claude Debussy) 
και η ζωγραφική (Gustave Moreau). 
Τέλος, ο συμβολισμός συνδέεται 
με τη φιλοσοφία του υποσυνείδη-
του του Γάλλου φιλοσόφου Henri 
Bergson, καθώς και με τους ιμπρε-
σιονιστές ζωγράφους.

Η ονομασία «συμβολισμός» προ-
έρχεται από τη συχνή και ιδιόμορφη 
χρήση των συμβόλων, στην οποία 
πιστεύουν ιδιαίτερα οι εκπρόσω-
ποι του κινήματος. Ωστόσο, δε θα 
πρέπει να συγχέουμε την ευρύτερη 
έννοια του συμβόλου και του συμ-
βολισμού με το συγκεκριμένο κίνη-
μα: σύμβολα και συμβολισμοί κάθε 
είδους υπάρχουν χιλιάδες στην κα-
θημερινή μας ζωή, όπως και στην 
ποίηση όλων των εποχών (π.χ. η 
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σημαία είναι ένα σύμβολο, το πε-
ριστέρι συμβολίζει την ειρήνη). Οι 
συμβολιστές ποιητές και η συμβο-
λιστική ποίηση είναι κάτι πιο ειδικό 
και πιο συγκεκριμένο.
 

Ο Αμερικανός Edgar Allan Poe 
(1809-1849) και ο Γάλλος Charles 
Baudelaire (1821-1867) υπήρξαν οι 
πιο σημαντικοί πρόδρομοι του συμ-
βολισμού.
 
Οι δύο πιο σημαντικές προδρο-

μικές μορφές του συμβολισμού εί-
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ναι ο Γάλλος Charles Baudelaire 
και ο Αμερικανός Edgar Allan Poe. 
Στη Γαλλία, ο συμβολισμός συν-
δέθηκε αρκετά στενά με τους λε-
γόμενους «ποιητές της παρακ-
μής» (decadents), όπως τον Arthur 
Rimbaud, τον Paul Verlain και το 
Stephan Mallarmé, ενώ αργότερα 
σπουδαίοι συμβολιστές ποιητές 
υπήρξαν ο Paul Claudel και ο Paul 
Valéry. Εξάλλου, εκτός Γαλλίας, ο 
συμβολισμός επηρέασε πολλούς 
ποιητές, μεταξύ των οποίων:
–  τους Rainer Maria Rilke και Stefan 

George στο γερμανόφωνο χώρο
–  τους W. Β. Yeats, Τ. Ε. Hulme, 

Ezra Pound και Τ. S. Eliot στον 
αγγλόφωνο χώρο

–  το Federico Garcia Lorca στην 
Ισπανία.
Ο συμβολισμός εμφανίζεται ως 
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διπλή αντίδραση τόσο στο ρομαντι-
κό στόμφο και τη ρητορεία όσο και 
στην παρνασσική απάθεια, αντικει-
μενικότητα και ακαμψία στο στίχο. 
Επιπλέον, διαφοροποιείται και από 
το ρεαλισμό και, κυρίως, από το 
νατουραλισμό, που αρέσκεται στη 
λεπτομερή περιγραφή του πραγμα-
τικού κόσμου και έχει κοινωνικούς 
στόχους.

Για το συμβολιστή ποιητή, η 
πραγματικότητα που αντιλαμβανό-
μαστε με τις αισθήσεις μας, δηλαδή 
ο εξωτερικός κόσμος, δεν έχει κα-
νένα ποιητικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, 
τα πράγματα αυτού του κόσμου η 
ποίηση μπορεί να τα χρησιμοποιή-
σει ως διαμεσολαβητές, ως σύμβο-
λα, για να φτάσει στο αληθινό της 
αντικείμενο: στην έκφραση ιδεών, 
ψυχικών ή νοητικών καταστάσεων, 
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συναισθημάτων κτλ.· ή, μ’ άλλα λό-
για, στο ασυνείδητο και στο μυστή-
ριο του εσωτερικού μας κόσμου.

Με βάση αυτή τη γενική αρχή, τα 
χαρακτηριστικά της συμβολιστικής 
ποίησης μπορούν να καθοριστούν 
ως εξής:
–  η προσπάθεια απόδοσης των ψυ-

χικών καταστάσεων με τρόπο έμ-
μεσο και συμβολικό, δηλαδή μέσα 
από τη χρήση των συμβόλων· 
αυτή η προσπάθεια οδηγεί σε μια 
υπαινικτική και υποβλητική χρή-
ση της γλώσσας, σε συνδυασμό 
με μια διαισθητική σύλληψη των 
πραγμάτων και μιαν αφθονία ει-
κόνων και μεταφορών (όλα αυτά 
τα στοιχεία μαζί κάνουν ασφαλώς 
το ποίημα πιο δυσνόητο)

–  η αποφυγή της σαφήνειας και η 
προσπάθεια για τη δημιουργία 
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ενός κλίματος ρευστού, συγκεχυ-
μένου, ασαφούς και θολού, που 
συνυπάρχει με μια διάθεση ρεμ-
βασμού, μελαγχολίας και ονειρο-
πόλησης

–  η έντονη πνευματικότητα, ο ιδεα-
λισμός και, σε πολλές περιπτώ-
σεις, ο μυστικισμός

–  η προσπάθεια να ταυτιστεί η ποί-
ηση με τη μουσική, που εκδηλώ-
νεται με την έντονη μουσικότητα 
και τον υποβλητικό χαρακτήρα 
του στίχου (απευθύνεται ταυτό-
χρονα στην ακοή και στο συναί-
σθημα)

–  οι πολλές τεχνικές, μορφολογι-
κές και εκφραστικές καινοτομίες: 
χαλαρή ομοιοκαταληξία, ανομοι-
οκατάληκτος ή ελεύθερος στίχος, 
πολλά και πρωτότυπα σχήματα 
λόγου, ιδιόρρυθμη σύνταξη, νέο 
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λεξιλόγιο κτλ.
–  ο περιορισμός του νοηματικού 

περιεχομένου του ποιήματος στο 
ελάχιστο: η ποίηση απαλλάσσε-
ται από κάθε φιλοσοφικό και ηθι-
κο-διδακτικό στοιχείο, καθώς και 
από ρητορισμούς ή θέματα του 
δημόσιου βίου· γίνεται αυτό που 
θα έπρεπε πάντοτε να είναι, δηλα-
δή καθαρή ποίηση (poésie pure), 
γεμάτη μαγεία και γοητεία.
Με λίγα λόγια, ο συμβολισμός φέρ-

νει μια επανάσταση στην ποίηση, 
τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη 
μορφή: το ποίημα δεν έχει πλέον 
ως στόχο τη μίμηση της φύσης, του 
εξωτερικού κόσμου ή της πραγμα-
τικότητας αλλά τη δημιουργία ενός 
άλλου, διαφορετικού, ποιητικού κό-
σμου· εξάλλου, ως προς τα μορφο-
λογικά ή τα δομικά χαρακτηριστικά, 
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οδηγούμαστε μακριά από κάθε περι-
ορισμό, προς τη διάλυση του ποιή-
ματος.

Γενικότερα, ο συμβολισμός φέρ-
νει μια νέα άποψη για την ποίηση: 
τα ποιήματα δε χρησιμεύουν πλέ-
ον για να πούμε κάτι για τον κόσμο 
γύρω μας αλλά γίνονται ένας αυτό-
νομος κλάδος, ένας κόσμος ξεχωρι-
στός, που διαφέρει από καθετί άλλο 
και υπάρχει πρώτα για τον εαυτό 
του. Η άποψη που έχουμε σήμερα 
για την τέχνη δε διαφέρει και πολύ 
από αυτήν.

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
ότι οι καινοτομίες του συμβολισμού 
λειτούργησαν ως πρώτο βήμα για 
να ξεφύγουμε από την παραδοσια-
κή και να πορευθούμε προς τη νεο-
τερική ποίηση. Ακόμη και το γεγο-
νός ότι με το συμβολισμό το ποίημα 
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αρχίζει να γίνεται δυσπρόσιτο ή και 
ακατανόητο, ακόμη και αυτό μας 
φέρνει πιο κοντά στο μοντερνισμό, 
που ως βασικό του χαρακτηριστικό 
έχει ακριβώς αυτή την ερμητικότη-
τα, αυτή τη δυσκολία στην προσέγ-
γιση.

Ο συμβολισμός δε γνώρισε την 
εξάπλωση του ρομαντισμού αλλά 
έχοντας ως αφετηρία τη Γαλλία, 
επηρέασε την ποίηση σε αρκετές 
χώρες, μεταξύ των οποίων και στην 
Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το νέο ρεύ-
μα κάνει την εμφάνιση του στη νεο- 
ελληνική λογοτεχνία στα πρώτα 
χρόνια του 20ού αιώνα, λίγο μετά 
τον παρνασσισμό. Ο ελληνικός 
συμβολισμός έχει όλα τα βασικά 
χαρακτηριστικά του γαλλικού, αν 
και μπορούμε να πούμε ότι οι Έλ-
ληνες ποιητές οικειοποιούνται  
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κυρίως δύο από τις βασικές αρχές 
του γαλλικού κινήματος:
α)  τον υπαινικτικό και υποβλητικό  

χαρακτήρα της ποίησης, που 
στρέφει νου και αισθήματα προς 
την υψηλότερη σφαίρα των ιδεών

β)  την αίσθηση του ποιητή (ενδεχο-
μένως και του αναγνώστη) ότι, 
όταν κάποιος μπορέσει να φτά-
σει σ’ αυτή τη σφαίρα, θεωρεί 
πλέον την πραγματικότητα ως 
έναν ταπεινό τόπο μελαγχολίας 
και απελπισίας.
Όπως στη γαλλική έτσι και στη 

νεοελληνική λογοτεχνία, ο συμβολι-
σμός έρχεται να απαλλάξει οριστι-
κά την ποίηση από τη φλυαρία και 
τη μεγαλοστομία του ρομαντισμού 
αλλά και από την απάθεια του παρ-
νασσισμού. Η ποίηση περνά πλέον 
σε μια όλο και πιο γνήσια έκφραση 
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του συναισθήματος. Ωστόσο, οι Έλ-
ληνες ποιητές υιοθετούν λίγες από 
τις εκφραστικές καινοτομίες των 
Γάλλων.

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (1868-
1920): με το μυθιστόρημά του Φθι-
νόπωρο (1917), προσπάθησε να 
εφαρμόσει το συμβολισμό και στην 
πεζογραφία.
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Οι αυθεντικοί συμβολιστές στη 
χώρα μας είναι ελάχιστοι και αξί-
ζει ίσως να αναφέρουμε τους Γιάν-
νη Καμπύση, Σπήλιο Πασαγιάννη 
και Κωνσταντίνο Χατζόπουλο. Ο 
τελευταίος είναι και ο μόνος που 
προσπάθησε να εφαρμόσει το συμ-
βολισμό στην πεζογραφία, στο μυθι-
στόρημά του Το φθινόπωρο (1917).

Πέρα όμως από τους παραπάνω, 
συμβολιστικά στοιχεία ή επιρροές 
μπορούμε να εντοπίσουμε σε πολ-
λούς ακόμη ποιητές, όχι μόνο στις 
αρχές του αιώνα μας αλλά και αρ-
γότερα· χαρακτηριστικά αναφέρου-
με τους Λορέντζο Μαβίλη, Ιωάννη 
Γρυπάρη, Λάμπρο Πορφύρα, Κω-
στή Παλαμά, Κ. Π. Καβάφη, Μιλτιάδη 
Μαλακάση, Ζαχαρία Παπαντωνίου, 
Απόστολο Μελαχροινό κ.ά. Εξάλ-
λου, γύρω στα 1920, κάνουν την εμ-
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φάνισή τους ορισμένοι ποιητές βα-
θύτατα επηρεασμένοι απ’ το γαλλικό 
συμβολισμό, τους οποίους συνήθως 
κατατάσσουμε στη λεγόμενη ομάδα 
του νεοσυμβολισμού. Οι κυριότεροι 
εκπρόσωποι αυτής της ομάδας εί-
ναι οι Κώστας Ουράνης, Ναπολέων 
Λαπαθιώτης, Τέλλος Άγρας, Μήτσος 
Παπανικολάου, Μαρία Πολυδούρη, 
Κώστας Γ. Καρυωτάκης, καθώς και 
ορισμένοι άλλοι ελάσσονες ποιητές.

Όλοι αυτοί, κυρίως στο διάστημα 
της δεκαετίας 1920-1930, γίνονται 
συντελεστές ορισμένων ουσιαστι-
κών αλλαγών στο χώρο της νεοελ-
ληνικής ποίησης, την οποία ανα-
νεώνουν και θεματικά και μορφικά. 
Πιο συγκεκριμένα:
–  απομακρύνονται και αποδεσμεύο-

νται από την παλαμική μεγαλοστο-
μία και από τον ποιητικό ρητορισμό
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–  εισάγουν το χαμηλόφωνο και ιδι-
αίτερα μουσικό τόνο στην ποίησή 
τους και γίνονται εκφραστές κυρί-
ως τραυματικών συναισθημάτων 
και ψυχικών καταστάσεων.
Οι ποιητές αυτοί, επειδή ακριβώς 

έχουν επηρεαστεί έντονα από το 
κλίμα και την ατμόσφαιρα του γαλ-
λικού συμβολισμού, είναι οπαδοί 
του χαμηλού και ήπιου λυρισμού, 
που εκφράζει κυρίως τους εσωτερι-
κούς ψυχικούς κυματισμούς του με-
μονωμένου και μοναχικού ατόμου. 
Ο ποιητικός, δηλαδή, νεοσυμβολι-
σμός, ως ποιητική πράξη, εκφρά-
ζει το άτομο το τραυματισμένο από 
τη γύρω σκληρή πραγματικότητα, 
που όμως αποσύρθηκε στον εαυ-
τό του και αναζητά τη λύτρωση στη 
φυγή προς το παρελθόν και στη 
νοσταλγία για ό,τι έχει περάσει και 
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χαθεί οριστικά. Απ’ αυτό το κλίμα 
της νεο-ρομαντικής και ουτοπικής 
νοσταλγίας ξεφεύγει κάπως μόνον 
ο Καρυωτάκης, ο οποίος δε γράφει 
ποίηση ερήμην της ιστορίας και της 
τραυματικής πραγματικότητας που 
τον περιβάλλει. Σε αντίθεση με τους 
άλλους νεοσυμβολιστές, γίνεται εκ-
φραστής αυτής της πραγματικότη-
τας που τη σατιρίζει και τη σαρκά-
ζει. Γι’ αυτό και είναι ο κορυφαίος 
ποιητής του νεοσυμβολισμού.

(Βλ. Καθαρή ποίηση, Σύμβολο, 
Σχολή, ρεύμα, κίνημα)
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Σύμβολο
Η έννοια του συμβόλου δε λειτουρ-
γεί μόνο στην τέχνη αλλά και στην 
καθημερινή μας ζωή. Είναι η πε-
ρίπτωση που ένα συγκεκριμένο 
στοιχείο (συνήθως υλικό αλλά και 
πρόσωπο) εκφράζει και συμβολί-
ζει μια κατά κανόνα αφηρημένη έν-
νοια. Έτσι λ.χ. ο Παρθενώνας είναι 
το σύμβολο των Αθηνών· ο Λευκός 
Πύργος της Θεσσαλονίκης· το περι-
στέρι είναι το σύμβολο της ειρήνης· 
η τρίαινα συμβολίζει το θαλασσινό 
θεό Ποσειδώνα· ο σταυρός είναι το 
σύμβολο του χριστιανισμού (αλλά 
και του μαρτυρίου).

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 
λειτουργεί μια μορφή «σύμβασης», 
που έχει καθιερωθεί μέσα από μια 
πολύχρονη παράδοση και από μια 
εμπειρία, η οποία κληροδοτείται 
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από τη μια στην άλλη γενιά. Έτσι, 
τα σύμβολα αυτά που είναι δεμένα 
με την πρακτική-καθημερινή ζωή 
μας, είναι τελικά ευανάγνωστα και 
κατανοητά σε όλους.

Στα λογοτεχνικά, όμως, κείμενα, 
τα πράγματα είναι κατά πολύ δυ-
σκολότερα. Όταν δηλαδή σε ένα 
κείμενο προβάλλεται ένα συγκε-
κριμένο σύμβολο που εκφράζει μια 
ιδέα ή μια αφηρημένη έννοια, η κα-
τανόησή του προϋποθέτει την πρά-
ξη και το γεγονός της ερμηνείας. Ο 
αναγνώστης δηλαδή θα πρέπει να 
αποκωδικοποιήσει (το σωστό εί-
ναι να αποκωδικεύσει) τα σύμβο-
λα του λογοτεχνικού κειμένου, για 
να μπορέσει έτσι να κατανοήσει τη 
σημασία τους και τα νοήματα-έννοι-
ες που κρύβονται πίσω από αυτά. 
Αυτή, ακριβώς, η κατανόηση των 
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συμβόλων συνιστά την πράξη της 
ερμηνείας τους.

Στην ποιητική σύνθεση του Κ. 
Παλαμά «Ο Δωδεκάλογος του Γύ-
φτου», το βασικό πρόσωπο της 
ποιητικής γραφής, δηλαδή ο Γύ-
φτος, λειτουργεί ως ένα σύμβολο. 
Αν δεν μπορέσουμε να ερμηνεύ-
σουμε αυτό το σύμβολο, να κατα-
νοήσουμε δηλαδή τις ιδέες και τις 
θέσεις που αυτό εκφράζει και αντι-
προσωπεύει, δεν είναι εύκολο να 
αντιληφθούμε το βαθύτερο περιε-
χόμενο και το νόημα αυτού του πα-
λαμικού έργου. Τελικά, μόνο μέσα 
από τη συστηματική μελέτη ολό-
κληρου του έργου, θα μπορέσου-
με να κατανοήσουμε ότι ο Γύφτος 
εκφράζει την ελεύθερη, την ανυπό-
τακτη και την απροσκύνητη ψυχή 
και συνείδηση· είναι ο άνθρωπος 
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«ο χαλαστής και ο πλάστης». Ξεκι-
νάει πρώτα από μια ολοκληρωτική 
άρνηση. Αρνιέται και γκρεμίζει τα 
πάντα· γίνεται ο χαλαστής: γκρεμί-
ζει όλα τα σαθρά, όλο το ερειπωμέ-
νο οικοδόμημα των ξεπερασμένων 
αξιών· ανατρέπει τα πάντα (=χαλα-
στής), για να τα ξαναχτίσει και να 
αναστήσει έναν άλλο κόσμο: φρέ-
σκο, καινούριο και γερό (=πλάστης 
και οικοδόμος). Και, επειδή, ακρι-
βώς, ο Γύφτος ως πρόσωπο-σύμ-
βολο, είναι ταυτόχρονα και χαλα-
στής και πλάστης, και γκρεμιστής 
και οικοδόμος, μας δημιουργείται η 
εντύπωση ότι είναι πρόσωπο αντι-
φατικό. Στην ουσία, όμως, είναι το 
πρόσωπο που αρνιέται το παλιό, 
το ξεφτισμένο και το οριστικά νε-
κρό, για να ξαναπλάσει τον κόσμο 
πάνω σε νέες βάσεις.
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Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι 
κάθε πολιτιστική κοινότητα παρά-
γει τα δικά της σύμβολα. Συνεπώς, 
τα σύμβολα συνδέονται αναπόσπα-
στα με τον πολιτισμό στον οποίο 
ανήκουμε και ο οποίος τελικά τα 
παράγει και τα συντηρεί. Είναι 
«προϊόντα» του πολιτισμού μιας 
ανθρώπινης κοινότητας και δημι-
ουργούνται μέσα από περίπλοκες 
διεργασίες.

Ειδικά τώρα για τη χρήση των 
συμβόλων στη λογοτεχνία, θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι η χρησιμοποί-
ησή τους προσδίδει στα κείμενα: 
πύκνωση νοημάτων, πρωτοτυπία 
και, παράλληλα, καθιστά τη λογοτε-
χνική γραφή δεκτική πολλών ερμη-
νειών.

Αυτονόητο, βέβαια, ότι η ποιη-
τική τέχνη είναι σε θέση και τα πιο 
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απλά πράγματα να τα μετατρέψει 
και να τα κάνει να λειτουργήσουν 
ως σύμβολα. Μια παλιά λ.χ. άμαξα 
με άλογα μπορεί να γίνει ένα σύμ-
βολο που να εκφράζει το χρώμα, 
την ατμόσφαιρα, την ιδιαιτερότητα 
και το διαφορετικό τρόπο ζωής αλ-
λοτινών και περασμένων εποχών. 
Ο ποιητής, μέσα από αυτό το απλο-
ϊκό σύμβολο, μπορεί να εκφράσει 
τη νοσταλγία του για το ξεχωριστό 
χρώμα άλλων εποχών, την απο-
στροφή του για τη δική του εποχή ή 
ακόμη και ένα είδος ρομαντικής-λυ-
ρικής ουτοπίας που δηλώνεται ως 
τάση φυγής και, τελικά, ανέφικτης 
επιστροφής στο παρελθόν. Σχετι-
κό με όλα αυτά είναι το ποίημα του 
Τέλλου Αγρα «Αμάξι στη βροχή» 
(ΚΝΛ, Β΄ Λυκείου, σ. 270).

(Βλ. Συμβολισμός)
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Συμφραζόμενα
Ο όρος «συμφραζόμενα» έχει δύο 
τουλάχιστον σημασίες· μία κάπως 
στενότερη και μία ευρύτερη. Αρχικά, 
ξεκινώντας και από την ετυμολογία 
της λέξης, μπορούμε να ορίσουμε 
τα συμφραζόμενα ως το γλωσσικό 
περιβάλλον μιας δεδομένης λέξης, 
φράσης, παραγράφου ή μιας ευρύ-
τερης κειμενικής ενότητας. Μ’ άλλα 
λόγια, πρόκειται για τα τμήματα του 
κειμένου τα οποία προηγούνται ή 
έπονται, βρίσκονται δηλαδή γύρω 
απ’ το συγκεκριμένο σημείο που 
μας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν 
έχουμε να κάνουμε με ένα ποίημα, 
τα συμφραζόμενα ενός στίχου μπο-
ρεί να είναι η στροφή στην οποία 
περιέχεται ο στίχος αυτός.

Τα συμφραζόμενα παίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό ή 
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την αποσαφήνιση του νοήματος. 
Άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους 
ότι αν μια λέξη ή φράση (ή και ένα 
ευρύτερο σε έκταση απόσπασμα) 
αποσπασθεί από το αρχικό γλωσ-
σικό της περιβάλλον, μπορεί εύ-
κολα να λάβει νέες σημασίες και, 
συνεπώς, ενδέχεται να μην κατα-
νοηθεί ή να μην ερμηνευθεί σωστά. 
Γι’ αυτό και οι γλωσσολόγοι θεω-
ρούν τα συμφραζόμενα ως έναν 
από τους βασικούς παράγοντες της 
επικοινωνίας σ’ όλες της τις μορφές 
(π.χ. προφορική, γραπτή, καθημε-
ρινή, λογοτεχνική κτλ.).

Η ευρύτερη έννοια του όρου 
«συμφραζόμενα» εξαρτάται καθαρά 
από την προοπτική που θα υιοθε-
τήσει ο μελετητής. Για παράδειγμα, 
τα ευρύτερα συμφραζόμενα ενός 
ποιήματος μπορεί να ξεκινούν από 
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την ποιητική συλλογή στην οποία 
ανήκει και συνεχώς να διευρύνο-
νται: συμφραζόμενα μπορούν να 
θεωρηθούν όλα τα έργα του ίδιου 
ποιητή ή τα έργα της σχολής ή της 
γενιάς στην οποία ανήκει. Επι-
πλέον, πολλοί ξεφεύγουν εντελώς 
από τα κείμενα ή τη γλώσσα και μι-
λούν για συμφραζόμενα ιστορικά, 
κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά, 
έχοντας κατά νου το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο ένα λογοτεχνικό κείμε-
νο ή μια ομάδα κειμένων γράφτη-
κε, διαβάστηκε και ερμηνεύθηκε. 
Το συγκεκριμένο ζήτημα, άλλωστε, 
αποτελεί μία από τις βασικές και 
σταθερές διαφωνίες των μελετητών 
της λογοτεχνίας: άλλοι θεωρούν 
τα λογοτεχνικά έργα αυτόνομα και 
αποκλείουν κάθε εξωκειμενικό ή 
εξωλογοτεχνικό στοιχείο και άλλοι 
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πιστεύουν ότι αυτά τα εξωτερικά 
στοιχεία έχουν διαμορφώσει ως ένα 
βαθμό το έργο και, συνεπώς, είναι 
απαραίτητα για την κατανόηση και 
την ερμηνεία του.

 
[Αντί για τον όρο «συμφραζόμενα» 

ενδέχεται να συναντήσουμε και τον 
όρο «συγκείμενο», τον οποίο χρησι-
μοποιούν ορισμένοι, χωρίς όμως να 
τον διαφοροποιούν νοηματικά απ’ 
τον πρώτο. Ωστόσο, θα μπορούσα-
με ίσως να καθιερώσουμε τον όρο 
«συγκείμενο» για να δηλώνουμε το 
άμεσο γλωσσικό περιβάλλον, και 
τον όρο «συμφραζόμενα» για το ευ-
ρύτερο περιβάλλον, ενδογλωσσικό 
και εξωγλωσσικό. Η διπλή ορολο-
γία υπάρχει και σε ορισμένες άλλες 
γλώσσες, όπως π.χ. στα γαλλικά, 
όπου χρησιμοποιούνται αντίστοιχα 

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   79 6/27/17   9:39 PM



Συνεκδοχή

80 / 180 - 181

οι όροι «co-texte» και «contexte»]
(Βλ. Λειτουργίες της γλώσσας)

Συνεκδοχή
Η συνεκδοχή είναι σχήμα λόγου, 
δηλαδή λεκτικός τρόπος, που χρη-
σιμοποιείται συχνά στα λογοτεχνι-
κά κείμενα αλλά και στον καθημερι-
νό λόγο:
π.χ. –  Τον βρήκαν άγριες συμφορές  

στη ζωή· η μοίρα τον χτύπη-
σε σκληρά. Τώρα δεν έχει 
ένα κεραμίδι να βάλει το κε-
φάλι του.

 
Στο παράδειγμα αυτό, συνυπάρ-

χουν δύο σχήματα συνεκδοχής: ένα 
κεραμίδι (αντί για ένα σπίτι) και το 
κεφάλι του (αντί τον εαυτό του). 
Και στις δυο αυτές περιπτώσεις ο 
λόγος λειτουργεί επιμεριστικά, προ-
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βάλλει δηλαδή το μέρος αντί του 
όλου. Όπως φαίνεται και από το 
συγκεκριμένο παράδειγμα, πρόκει-
ται για μια μορφή εντοπισμού του 
λόγου στο μέρος, σε μια δηλαδή 
μερική προβολή του όλου: φωτίζε-
ται και προβάλλεται το σημαίνον, 
το πιο σημαντικό μέρος του όλου, 
ενώ το τελευταίο υπονοείται από 
τον ακροατή ή τον αναγνώστη. 
Η τεχνική αυτή της επιμεριστικής 
απεικόνισης του όλου είναι σήμερα 
πολύ συχνή και στον κινηματογρά-
φο.

Σε άλλες περιπτώσεις συνεκδο-
χικής λειτουργίας του λόγου, προ-
βάλλεται εμφατικά το ένα αντί για τα 
πολλά ομοειδή. Και σ’ αυτή δηλαδή 
την περίπτωση, ο λόγος χρησιμο-
ποιεί την επιμεριστική τεχνική: το 
σύνολο των ομοειδών επιμερίζεται 
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και διασπάται, αφού από το όλο 
προβάλλεται μόνο το ένα.
 

π.χ. –  Τετρακόσια χρόνια ρήμαξε 
την Ελλάδα ο Τούρκος (αντί 
οι Τούρκοι)

 
Άλλες πάλι φορές, χρησιμοποιεί-

ται η ύλη, το υλικό από το οποίο εί-
ναι φτιαγμένο ένα αντικείμενο, αντί 
γι’ αυτό το ίδιο το αντικείμενο.
 

π.χ. –  Να τρώει η σκουριά το σίδε-
ρο κι η γη τον αντρειωμένο

 
Στην περίπτωση αυτή, ο συνεκ-

δοχικός τρόπος εκφοράς του λό-
γου προβάλλει το όνομα του υλι-
κού (=σίδερο) και όχι το αντικείμενο 
που είναι κατασκευασμένο από 
αυτό το υλικό (=το σιδερένιο όπλο). 
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Πρόκειται, δηλαδή, για μια τεχνική  
υποκατάστασης: το αντικείμενο 
υποκαθίσταται από το υλικό του.

Συνεκδοχή επίσης έχουμε και σε 
περιπτώσεις ανάλογες με το ακό-
λουθο παράδειγμα:
 

–  αχός βαρύς ακούγεται πολλά του-
φέκια πέφτουν

 
Συγκεκριμένα, στο παράδειγμα 

αυτό παρατηρούμε ότι χρησιμοποι-
είται εκείνο που παράγει μια ενέρ-
γεια αντί για την ίδια την ενέργεια. 
Στην ουσία, προβάλλεται το παρά-
γον (ή το αίτιο) αντί για το παραγό-
μενο (ή το αποτέλεσμα): πολλά του-
φέκια = πολλές τουφεκιές.

Η αξία της συνεκδοχής φαίνεται 
καλύτερα στα παρακάτω παραδείγ-
ματα, στα οποία ο συνεκδοχικός 
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τρόπος εκφοράς του λόγου συνδυ-
άζεται με τη μεταφορά:
 
– Θαλασσινοί όλοι στη γενιά του· 

θαλασσινός και ο ίδιος. Μια ολό-
κληρη ζωή τον έφαγε η αλμύρα· 
τον έλιωσε και τον κατάπιε η λαμα-
ρίνα (=τον έφαγε η σκληρή ζωή της 
θάλασσας και τον κατάπιε η ζωή 
μέσα στα βαπόρια).

(Βλ. Μεταφορά, Μετωνυμία)

Συνήχηση
Στους παρακάτω στίχους του Διο-
νύσιου Σολωμού από τους «Ελεύθε-
ρους Πολιορκημένους»:
 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο 
βασιλεύει·

Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κι η 
μάνα το ζηλεύει
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παρατηρούμε ότι οι δυο στίχοι που 
ομοιοκαταληκτούν παρουσιάζουν 
πλήρη ηχητική ομοιότητα: βασιλεύ-
ει - ζηλεύει.

Συχνά, όμως, διαπιστώνουμε, σε 
στίχους που ομοιοκαταληκτούν, να 
μην υπάρχει το χαρακτηριστικό της 
πλήρους ηχητικής ομοιότητας, όπως 
ακριβώς συμβαίνει στους παρακάτω 
στίχους (το δεύτερο και τον τέταρτο):

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.

 
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι λέ-

ξεις τρομερή - γη ομοηχούν μεταξύ 
τους μόνο ως προς τα φωνήεντα 
(ρή - γη). Αυτό είναι ένα είδος ατε-
λούς ή μερικής ομοιοκαταληξίας, 
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που το ονομάζουμε συνήχηση.
Σύμφωνα με το Θρασύβουλο 

Σταύρου, «το όχι τέλειο ομόηχο τέ-
λος των στίχων λέγεται συνήχηση».

(Βλ. Ομοιοκαταληξία)
 

Συνταγματικές - Παραδειγματικές  
σχέσεις
Η διάκριση ανάμεσα σε συνταγ-
ματικές και παραδειγματικές σχέ-
σεις διατυπώθηκε για πρώτη φορά 
στις αρχές του αιώνα μας από τον 
εισηγητή της σύγχρονης γλωσ-
σολογίας, τον Ελβετό Ferdinand 
de Saussure. Σύμφωνα με το 
Saussure, μέσα στα πλαίσια κάθε 
σημειολογικού συστήματος, όπως 
για παράδειγμα της γλώσσας, ανα-
πτύσσονται δύο βασικά είδη σχέσε-
ων, τα οποία μπορούμε να κατατά-
ξουμε σε δύο άξονες: τον άξονα του 
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συνδυασμού και τον άξονα της επι-
λογής.

Στον άξονα του συνδυασμού 
μπορούμε να κατατάξουμε τις σχέ-
σεις που ο Saussure ονομάζει συ-
νταγματικές, δηλαδή εκείνες που 
χαρακτηρίζουν τα γλωσσικά στοι-
χεία στη συνεμφάνισή τους με άλλα 
στοιχεία (γι’ αυτό και αλλιώς ονο-
μάζονται «σχέσεις εν παρουσία»). 
Για παράδειγμα, στην πολύ απλή 
φράση «το παιδί έφαγε», συνταγμα-
τικές είναι οι σχέσεις που αναπτύσ-
σονται ανάμεσα στις λέξεις «το» και 
«παιδί», ανάμεσα στις λέξεις «το 
παιδί» και «έφαγε» ή ανάμεσα στα 
φωνήματα και τα μορφήματα που 
απαρτίζουν τις λέξεις αυτές. Πρόκει-
ται, συνεπώς, για ένα πολύπλευρο 
και πολύπλοκο σύστημα σχέσεων, 
που ισχύει σε πολλά διαφορετικά 
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επίπεδα και στην ουσία καθορίζει 
την τελική εμφάνιση και διατύπω-
ση της φράσης. Για να το κατανο-
ήσουμε αυτό, αρκεί να σκεφθούμε 
ότι εξαιτίας ακριβώς των συνταγ-
ματικών σχέσεων, δεν μπορούμε 
να συνδυάσουμε τις λέξεις ή τους 
ήχους με όποιο τρόπο θέλουμε· 
πρέπει οι συνδυασμοί μας να μπο-
ρούν να ενταχθούν στο σύστημα 
των συνταγματικών σχέσεων της 
ελληνικής γλώσσας.

Από την άλλη πλευρά, στον 
άξονα της επιλογής κατατάσσου-
με τις λεγόμενες παραδειγματικές 
σχέσεις, δηλαδή εκείνες που ανα-
πτύσσονται ανάμεσα σε ένα συ-
γκεκριμένο γλωσσικό στοιχείο και 
σε ένα πλήθος άλλων στοιχείων τα 
οποία θα μπορούσαν να τοποθε-
τηθούν στη θέση του πρώτου και 
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να το υποκαταστήσουν (γι’ αυτό 
και αλλιώς ονομάζονται «σχέσεις 
εν απουσία»). Οι σχέσεις αυτές χα-
ρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη 
μορφική ποικιλία. Για παράδειγμα, 
οι διάφορες καταλήξεις ενός κλιτού 
τύπου (ρήμα, όνομα κτλ.) βρίσκο-
νται μεταξύ τους σε παραδειγματι-
κές σχέσεις και σε κάθε στιγμή εί-
μαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε 
μιαν από αυτές· ή, αν επανέλθουμε 
στη φράση που χρησιμοποιήσαμε 
παραπάνω, θα διαπιστώσουμε ότι 
υφίστανται παραδειγματικές σχέ-
σεις ανάμεσα σε αυτήν και σε πολ-
λές ανάλογες φράσεις, όπως «ο πα-
τέρας μίλησε», «ο σκύλος έτρεξε» 
κτλ. (και πιο συγκεκριμένα, ανάμε-
σα στις λέξεις «παιδί», «πατέρας» 
και «σκύλος», «έφαγε», «μίλησε» 
και «έτρεξε» κτλ.).

Συνταγματικές - Παραδειγματικές               σχέσεις
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Απ’ όλα τα παραπάνω, μπορού-
με με λίγα λόγια να συμπεράνουμε 
πως, όταν κάποιος αποφασίζει να 
χρησιμοποιήσει τη γλώσσα, είτε 
προφορικά είτε γραπτά, εκτελεί την 
ίδια σχεδόν στιγμή δύο διαφορετι-
κές λειτουργίες: από τη μια πλευρά 
επιλέγει και από την άλλη συνδυ-
άζει· στόχος του, λοιπόν, είναι να 
κάνει τις σωστές επιλογές από τον 
άξονα της επιλογής (παραδειγμα-
τικός) και να συνδυάσει σωστά τα 
στοιχεία που επέλεξε, επάνω στον 
άξονα του συνδυασμού (συνταγμα-
τικός).

Οι συνταγματικές και οι παρα-
δειγματικές σχέσεις ισχύουν βέ-
βαια και στη λογοτεχνία, όπως και 
σε κάθε σημειολογικό σύστημα: για 
παράδειγμα, οι λέξεις ενός ποιή-
ματος βρίσκονται σε συνταγματι-
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κές σχέσεις μεταξύ τους και σε πα-
ραδειγματικές σχέσεις με όλες τις 
άλλες λέξεις που θα μπορούσε να 
έχει χρησιμοποιήσει ο ποιητής· το 
ίδιο ισχύει για τα μέτρα, για τα γε-
γονότα και τη χρονική αλληλουχία 
σε μιαν αφήγηση κτλ. Συνεπώς, ο 
αναγνώστης οφείλει να προβλημα-
τιστεί πάνω σε αυτές τις σχέσεις και 
να προσπαθήσει να τις κατανοήσει, 
ερμηνεύοντας με τον τρόπο αυτό 
τις επιλογές και τους συνδυασμούς 
του δημιουργού.

Συνταγματικές - Παραδειγματικές               σχέσεις

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   91 6/27/17   9:39 PM



Συστολή και διαστολή του χρόνου

92 / 183

Συστολή και διαστολή του χρόνου
Ο χρόνος μιας αφήγησης σπάνια 
συμπίπτει με τον πραγματικό χρό-
νο των γεγονότων που εξιστορού-
νται. Μπορεί π.χ. ο πραγματικός 
χρόνος ενός γεγονότος να είχε μια 
ορισμένη διάρκεια (να κράτησε μια 
ολόκληρη μέρα). Στην αφηγηματική 
όμως πράξη, αυτή η ορισμένη διάρ-
κεια μπορεί να συστέλλεται (ή, αντί-
θετα, να διαστέλλεται).

Τη συστολή (ή τη διαστολή) του 
χρόνου την επιβάλλει η γενικότερη 
αφηγηματική οικονομία που ακο-
λουθεί ο δημιουργός του κειμένου. 
Έτσι, είναι δυνατόν ένα συγκεκριμέ-
νο γεγονός που ο αφηγητής κρίνει 
ότι δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
να περιστέλλεται και να περιορί-
ζεται χρονικά. Αυτή την περιστο-
λή της χρονικής του διάρκειας την 
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ονομάζουμε συστολή του χρόνου. 
Αντίθετα, όταν κάποιο γεγονός κρι-
θεί ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η 
αφήγηση το διευρύνει, το απλώνει 
χρονικά, διαστέλλοντας έτσι τη χρο-
νική του διάρκεια (=διαστολή του 
χρόνου).

Στην παραλογή «Του νεκρού 
αδελφού», το γεγονός του γάμου 
της Αρετής δίνεται μόνο με ένα στί-
χο:

και σαν την επαντρέψανε την 
Αρετή στα ξένα

Αυτό συμβαίνει, επειδή η αφηγη-
ματική ανάπτυξη αυτού του γεγονό-
τος δεν έχει ιδιαίτερο αφηγηματικό 
ενδιαφέρον. Έτσι, η πραγματική δι-
άρκεια και ο πραγματικός χρόνος 
του γάμου συστέλλονται και περιο-
ρίζονται χρονικά-κειμενικά. Αν  
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συνέβαινε το αντίθετο, και το γεγο-
νός του γάμου δινόταν αναλυτικά, η 
αφήγηση θα ήταν πλαδαρή, ο αφη-
γηματικός ρυθμός βραδύς και, πα-
ράλληλα, θα χαλάρωνε η δραματική 
ένταση. Η γενική, λοιπόν, αφηγη-
ματική οικονομία (=η σωστή ρύθμι-
ση στην εξέλιξη του αφηγηματικού 
υλικού) έκρινε ότι αυτό το γεγονός 
θα έπρεπε, ως χρονική διάρκεια 
και ως κειμενική έκταση, να περι-
ορισθεί και να συρρικνωθεί. Αυτή, 
ακριβώς, η συρρίκνωση και η συ-
στολή του χρόνου συντελούν στην 
επιτάχυνση του αφηγηματικού ρυθ-
μού.

Στην ίδια όμως παραλογή, και 
συγκεκριμένα στη σκηνή της επι-
στροφής από τα ξένα του Κωστα-
ντή και της Αρετής, ο αφηγηματικός 
χρόνος διαστέλλεται για τρεις λό-
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γους: πρώτον, γιατί η όλη «σκηνή» 
έχει αφηγηματικό ενδιαφέρον· δεύ-
τερον, γιατί πρέπει να δοθεί η αί-
σθηση μιας διάρκειας (=το μάκρος 
του ταξιδιού) και τρίτον, επειδή η 
κειμενική έκταση της «σκηνής» επι-
τείνει και επαυξάνει το ενδιαφέρον 
για την περαιτέρω εξέλιξη του μύ-
θου.

Αυτονόητο, βέβαια, ότι η διαστο-
λή του χρόνου και το αφηγηματικό 
άπλωμα ενός γεγονότος προκα-
λούν μεγάλη επιβράδυνση στην 
εξέλιξη του μύθου· αυτό, τελικά, κα-
ταντά μειονέκτημα, γιατί χαλαρώνει 
ο αφηγηματικός ρυθμός.

(Βλ. Χρόνος αφηγηματικός)
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Σχηματικά ποιήματα
Το 1918, ο Γάλλος ποιητής 
Guillaume Apollinaire δημοσίευσε 
την ποιητική συλλογή Calligrames 
(=Καλλιγραφήματα). Το ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό αυτής της συλλογής εί-
ναι το εξής: τα ποιήματα είναι γραμ-
μένα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι στίχοι 
να σχηματίζουν μια γραφική παρά-
σταση, μια συγκεκριμένη εικόνα.
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Ο Γάλλος ποιητής Guillaume 
Apollinaire (1880-1918) είναι ο 
εμπνευστής των λεγόμενων σχη-
ματικών ποιημάτων, μιας τεχνικής 
την οποία αξιοποίησε στη χώρα 
μας ο Γιώργος Σεφέρης. Βλέπου-
με εδώ τα ποιήματα «Το λαβωμένο 
περιστέρι και το σιντριβάνι» του 
Apollinaire και «Καλλιγράφημα» 
του Σεφέρη.

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   97 6/27/17   9:39 PM



Σχηματικά ποιήματα

98 / 184

 Η γραφική αυτή παράσταση δεν 
είναι φυσικά αυθαίρετη· αντίθετα, 
είναι πάντα σχετική με το θέμα και 
το περιεχόμενο του ποιήματος. Όλα 
τα ποιήματα που είναι γραμμένα με 
αυτόν τον τρόπο, ονομάζονται σχη-
ματικά ή σχηματογραφικά ή καλλι-
γραφήματα. Πολύ γνωστό είναι το 
ποίημα του G. Apollinaire «Tο λα-
βωμένο περιστέρι και το συντριβά-
νι». Οι στίχοι αυτού του ποιήματος 
είναι γραμμένοι με τρόπο που να 
σχηματίζουν μια συγκεκριμένη πα-
ράσταση: ένα λαβωμένο «περιστέρι 
με ανοιγμένα φτερά, που αιωρείται 
πάνω από ένα σιντριβάνι».

Σε ό,τι αφορά τη νεοελληνική λο-
γοτεχνία, σχηματικά ποιήματα έχει 
γράψει ο Γιώργος Σεφέρης. Συγκε-
κριμένα, στην ποιητική του συλλο-
γή «Ημερολόγιο καταστρώματος, 
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Β΄», υπάρχει το ποίημα που τιτλο-
φορείται «Καλλιγράφημα» και έχει 
τη μορφή, η οποία αποδίδει σχη-
ματικά το ποιητικό θέμα. Του ίδιου 
επίσης ποιητή είναι γνωστό το σχη-
ματικό ποίημα που τιτλοφορείται 
«Επιδρομή», καθώς και αρκετά ακό-
μη ποιήματα.

Σχολή, ρεύμα, κίνημα
Όσοι ασχολούνται με τη λογοτε-
χνία και τη μελέτη της πολύ συχνά 
συναντούν ή χρησιμοποιούν και οι 
ίδιοι τους όρους «λογοτεχνική σχο-
λή», «λογοτεχνικό ρεύμα» και «λο-
γοτεχνικό κίνημα». Τι ακριβώς ση-
μαίνουν, όμως, αυτοί οι τρεις όροι; 
Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί 
κριτικοί και μελετητές τους χρησι-
μοποιούν χωρίς να τους διαφορο-
ποιούν νοηματικά, σαν να ήταν  
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ταυτόσημοι. Ωστόσο, θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι μεταξύ των τρι-
ών αυτών όρων υπάρχουν ορισμέ-
νες λεπτές διαφορές, που πρέπει 
οπωσδήποτε να τις λαμβάνουμε 
υπόψη όταν τους χρησιμοποιούμε.
Πιο συγκεκριμένα, ο όρος «λογοτε-
χνική σχολή» αναφέρεται συνήθως 
σε έναν ορισμένο αριθμό δημιουρ-
γών που δρουν συνειδητά και ορ-
γανωμένα ως ομάδα. Τα στοιχεία 
που τους συνδέουν αφορούν συνή-
θως στην ηλικία, τις εμπειρίες τους, 
τις απόψεις τους για τη λογοτεχνία 
και την τέχνη γενικότερα, τις ευρύ-
τερες ανησυχίες τους για ζητήματα 
πολιτισμικά, κοινωνικά, ιστορικά. 
Στη νεοελληνική λογοτεχνία, για 
παράδειγμα, μιλούμε συνήθως για 
«Επτανησιακή Σχολή», «Αθηναϊκή 
Σχολή» (παλαιά και νέα), «Σχολή 
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της Θεσσαλονίκης» κτλ. Θα πρέ-
πει, βέβαια, να πούμε ότι με το ίδιο 
περίπου νόημα πολλοί χρησιμο-
ποιούν σήμερα τον όρο γενιά (π.χ. 
γενιά του 1880, γενιά του ’30, μετα-
πολεμικές γενιές κτλ.), που φυσικά 
θέτει και αυτός συγκεκριμένα προ-
βλήματα.

Από την πλευρά του, ο όρος «λο-
γοτεχνικό κίνημα» περιλαμβάνει 
όλα τα παραπάνω στοιχεία, εμπε-
ριέχει όμως και μία επιπλέον παρά-
μετρο, πολύ σημαντική: το γεγονός, 
δηλαδή, ότι οι δημιουργοί που συμ-
μετέχουν σε ένα λογοτεχνικό κίνη-
μα, διακατέχονται από την έντονη 
επιθυμία να παρέμβουν με τον πλέ-
ον δυναμικό τρόπο όχι μόνο στα 
λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά ζητή-
ματα της εποχής τους αλλά και στα 
πολιτικά ή κοινωνικά πράγματα.  
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Μ’ άλλα λόγια, τα λογοτεχνικά κι-
νήματα συνδέουν πολύ στενά την 
τέχνη με την ίδια τη ζωή. Στόχος 
τους είναι η ρήξη με το παρελθόν, 
η δημιουργία μιας ιστορικής τομής. 
Ξεκινώντας από τη λογοτεχνία, θε-
ωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται πλέ-
ον στις ανάγκες της εποχής τους, 
καθώς έχει παραμείνει δεμένη με το 
παρελθόν, στάσιμη ή έχει περιπέ-
σει σε λήθαργο. Συνεπώς, πρέπει 
να ανανεωθεί, να αναζωογονηθεί 
με νέο αίμα, νέες ιδέες και από-
ψεις, νέους δημιουργούς και κείμε-
να, απορρίπτοντας καθετί παλαιό· 
και, φυσικά, αφού αλλάξει η τέχνη, 
το ιδανικό θα ήταν να αλλάξει και η 
ίδια η ζωή, να αλλάξουν δηλαδή οι 
άνθρωποι τρόπο σκέψης, νοοτρο-
πία κτλ.

Οι εκπρόσωποι ενός λογοτεχνι-

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   102 6/27/17   9:39 PM



Σχολή, ρεύμα, κίνημα

103 / 185

κού κινήματος προσπαθούν να κά-
νουν αισθητή την παρουσία τους 
με κάθε τρόπο. Πρώτα απ’ όλα γρά-
φουν δυναμικά θεωρητικά κείμενα 
(=μανιφέστα), καθώς και πρωτοπο-
ριακά λογοτεχνικά κείμενα· παράλ-
ληλα, όμως, αποτολμούν και διάφο-
ρες παρεμβάσεις στην κοινωνική 
ζωή (συγκεντρώσεις, καλλιτεχνικές 
ή ποιητικές βραδιές, happenings 
κτλ.), παίρνοντας θέση για όλα τα 
ζητήματα της επικαιρότητας και 
προκαλώντας όσο μπορούν πε-
ρισσότερο. Λογοτεχνικά κινήματα 
είναι, για παράδειγμα, ο ρομαντι-
σμός, ο φουτουρισμός, το νταντά,  
ο υπερρεαλισμός κτλ. Μάλιστα, η 
περίπτωση του υπερρεαλισμού είναι 
από τις πλέον χαρακτηριστικές: στη 
Γαλλία όπου πρωτοεκδηλώθηκε, 
υπήρξε ένα πολύ δυναμικό κίνημα,  
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με τους εκπροσώπους του να 
έχουν ακόμη και πολιτική δράση· 
αλλά στις πιο πολλές χώρες στις 
οποίες εμφανίστηκε στη συνέχεια, 
μεταξύ των οποίων και η δική μας, 
έχασε αυτόν τον επαναστατικό του 
χαρακτήρα και ενσωματώθηκε κατά 
κάποιο τρόπο στις λογοτεχνίες 
τους ως μια σημαντική πρωτοπορι-
ακή τάση, ένα λογοτεχνικό ρεύμα, 
που δε διεκδικούσε συμμετοχή σε 
άλλους τομείς της ζωής εκτός από 
την τέχνη.

Ο τελευταίος από τους τρεις 
όρους —«λογοτεχνικό ρεύμα»— εί-
ναι κάπως διαφορετικός από τους 
άλλους· κι αυτό, διότι δεν αναφέ-
ρεται σε μιαν οργανωμένη ομάδα 
καλλιτεχνών αλλά περισσότερο 
χαρακτηρίζει μια τάση, κυρίαρχη ή 
όχι, η οποία εμφανίστηκε κάποια 
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στιγμή σε μια συγκεκριμένη λογοτε-
χνία, όπως νεοελληνικός υπερρεα-
λισμός που αναφέραμε παραπάνω. 
Μ’ άλλα λόγια, στην περίπτωση του 
λογοτεχνικού ρεύματος δεν υπάρ-
χει το στοιχείο της συνειδητής κοι-
νής δράσης από μια ομάδα ανθρώ-
πων. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό 
κάποιοι που σήμερα τους θεωρού-
με φορείς ενός ρεύματος, να μην εί-
χαν οι ίδιοι συνείδηση των κοινών 
στοιχείων που τους ένωναν και 
μόνο σήμερα, βλέποντας τα πράγ-
ματα από απόσταση, να μπορούμε 
να τους τοποθετήσουμε μαζί.

Έπειτα από τους ορισμούς αυ-
τούς, θα πρέπει να διευκρινίσου-
με ότι οι όροι «σχολή», «κίνημα» 
και «ρεύμα» (όπως κι οι συγγενικοί 
τους «γενιά», «τάση», «περίοδος» 
κτλ.) δε χρησιμοποιούνται μόνο 
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για τη λογοτεχνία αλλά για όλες τις 
μορφές τέχνης. Πολύ συχνά, μάλι-
στα, χρησιμοποιείται ο ίδιος ακρι-
βώς όρος τόσο στην ιστορία της 
λογοτεχνίας όσο και στην ιστο-
ρία της τέχνης (π.χ. ρομαντισμός). 
Εξάλλου, σήμερα, οι όροι αυτοί 
έχουν ξεφύγει από τα πλαίσια της 
τέχνης και χρησιμοποιούνται από 
πολλούς και στο χώρο των ιδεών: 
η φιλοσοφία, η θεωρία της τέχνης, 
η ιστορία των ιδεών κτλ. έχουν και 
αυτές το δικά τους ρεύματα, κινή-
ματα ή σχολές, όπως π.χ. ο διαφω-
τισμός, ο ανθρωπισμός, ο υπαρξι-
σμός κτλ.

Τέλος, επανερχόμενοι στη λογο-
τεχνία, θα πρέπει να τονίσουμε το 
εξής: το γεγονός ότι ορισμένοι δη-
μιουργοί εντάσσονται σε μια σχο-
λή, ρεύμα ή κίνημα δε συνεπάγεται 
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αυτόματα και πλήρη ομοιομορφία 
στα έργα τους, ακόμη και στην περί-
πτωση που οι ίδιοι δείχνουν να πι-
στεύουν κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε, 
βέβαια, θα υπάρχουν αρκετά κοινά 
στοιχεία και γνωρίσματα αλλά εξί-
σου βέβαιο είναι ότι από ένα σημείο 
και μετά κάθε καλλιτέχνης ακολου-
θεί το δικό του προσωπικό δρόμο. 
Άλλωστε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά-
με ότι στην τέχνη, όλες αυτές οι κα-
τατάξεις και οι ομαδοποιήσεις είναι 
χρήσιμες για λόγους κυρίως πρα-
κτικούς· εμπεριέχουν όμως πάντοτε 
τον κίνδυνο της απλούστευσης ενός 
ιδιαίτερα περίπλοκου και πολύπλευ-
ρου φαινομένου· γι’ αυτό και πρέπει 
να χρησιμοποιούνται με ελαστικότη-
τα και όχι με τρόπο απόλυτο, γιατί 
τότε περισσότερο θα μας παραπλα-
νήσουν παρά θα μας διαφωτίσουν.
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(βλ. Διαφωτισμός, Εξπρεσιονι-
σμός, Ηθογραφία, Καρυωτακισμός, 
Κλασικισμός, Λογοτεχνική γενιά, 
Μοντερνισμός, Νατουραλισμός, 
Νέο Μυθιστόρημα, Νταντά, Παρνασ-
σισμός, Ρεαλισμός, Ρομαντισμός, 
Συμβολισμός, Υπερρεαλισμός, Φου-
τουρισμός).
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Τ
Tαξιδιωτική λογοτεχνία
Με τον όρο «ταξιδιωτική λογοτε-
χνία» χαρακτηρίζουμε συνήθως μια 
ιδιαίτερη ομάδα πεζών κειμένων, 
στα οποία οι συγγραφείς προσπα-
θούν να μας μεταφέρουν τις εντυ-
πώσεις τους από χώρες ή περιοχές 
τις οποίες έτυχε να επισκεφθούν 
κάποια στιγμή.

Λέγοντας ότι οι συγγραφείς μετα-
φέρουν τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις 
τους, δεν πρέπει να φανταστούμε ότι 
τα κείμενά τους είναι απλές περιγρα-
φές των όσων είδαν. Ένα ταξιδιωτι-
κό λογοτεχνικό κείμενο περιλαμβάνει 
συνήθως μια ολοκληρωμένη άποψη 
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του συγγραφέα για τον τόπο που 
επισκέφθηκε, για την ιστορία του, 
για τους ανθρώπους του, τη νοο-
τροπία και τον τρόπο ζωής τους 
κτλ.· κι όλα αυτά, βέβαια, γραμμένα 
με ένα ιδιαίτερο ύφος και τεχνική, 
καθώς και με πολύ έντονο το προ-
σωπικό και υποκειμενικό στοιχείο, 
πράγμα που δίνει στο κείμενο τη 
λογοτεχνική του αξία και το κάνει 
να ξεχωρίζει.

Η ταξιδιωτική λογοτεχνία γεννή-
θηκε ουσιαστικά μέσα από το κλίμα 
του περιηγητισμού, που επικράτη-
σε στην Ευρώπη από τα τέλη του 
18ου αιώνα και μετά. Αποφασιστικό 
ρόλο σ’ αυτή την εξέλιξη έπαιξε το 
κίνημα του ρομαντισμού, που έδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μακρινούς 
και άγνωστους τόπους και πολιτι-
σμούς, καθώς και την τάση του για 
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περιπέτεια και φυγή. Οι μεγάλοι πε-
ριηγητές και ταξιδιώτες της εποχής 
κατέγραφαν τις ταξιδιωτικές τους 
εμπειρίες σε ημερολόγια ή στην αλ-
ληλογραφία τους και από αυτές τις 
πρώτες καταγραφές γεννήθηκε τε-
λικά η ταξιδιωτική λογοτεχνία. Όλη 
αυτή η τάση ενισχύθηκε, άλλωστε, 
και απ’ το πνεύμα του κοσμοπολι-
τισμού, το οποίο επικράτησε από 
τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά σε 
όλο το δυτικό κόσμο.

Σε ό,τι αφορά τη νεοελληνική 
λογοτεχνία, η ακμή του συγκεκρι-
μένου είδους συνδέεται κυρίως με 
συγγραφείς που δραστηριοποιού-
νται στα χρόνια του μεσοπολέμου, 
οπότε το κλίμα του κοσμοπολιτι-
σμού φτάνει πολύ έντονο και στη 
χώρα μας. Ενδεικτικά, μπορούμε να 
αναφέρουμε συγγραφείς όπως το 
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Νίκο Καζαντζάκη, τον Κώστα Ου-
ράνη, τον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο, 
τον Πέτρο Χάρη κ.ά. Ειδικά οι δύο 
πρώτοι έγραψαν πλήθος ταξιδιω-
τικών κειμένων. Για παράδειγμα, ο 
Καζαντζάκης εξέδωσε τις ταξιδιωτι-
κές του εντυπώσεις απ’ όλα σχεδόν 
τα μέρη που επισκέφθηκε, με το 
γενικό τίτλο Ταξιδεύοντας: για την 
Ισπανία, την Ιταλία και την Αίγυ-
πτο (1927), για την Ισπανία και πάλι 
στην περίοδο του εμφυλίου πολέ-
μου (1937), για την Ιαπωνία και την 
Κίνα (1937), για την Αγγλία (1941)· 
μετά το θάνατό του κυκλοφόρησαν 
και οι εντυπώσεις του από τη Ρω-
σία, την Ιερουσαλήμ, την Κύπρο και 
την Πελοπόννησο. Από την πλευ-
ρά του, ο Ουράνης έγραψε κείμενα 
όπως το «Sol y sombra» για την 
Ισπανία και το «Γλαυκοί δρόμοι» 
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για τη Μεσόγειο, τα οποία διακρίνο-
νται για το γλαφυρό τους ύφος και 
το έντονο κοσμοπολίτικο πνεύμα 
τους. Ο ίδιος ο Ουράνης έλεγε ότι 
αποτελούσαν ένα μέσο διαφυγής 
από τη σύγχρονη ζωή, τον πυρετό, 
τις ανησυχίες, τα προβλήματα και 
τη ρουτίνα της.

Για ένα διάστημα, λοιπόν, το εί-
δος της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας 
ήταν αρκετά αγαπητό και διαδεδο-
μένο, τόσο στη χώρα μας όσο και 
αλλού. Σήμερα, όμως, τα πράγματα 
δείχνουν να έχουν αλλάξει: τα ταξι-
διωτικά κείμενα λιγοστεύουν συνε-
χώς. Οι λόγοι που επέφεραν αυτή 
την αλλαγή δε συνδέονται τόσο με 
τη λογοτεχνία όσο με τις εξελίξεις 
στον τρόπο ζωής μας και στον κό-
σμο γενικότερα. Για παράδειγμα, 
τα ταξίδια είναι σήμερα πολύ πιο 
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εύκολα και πιο φτηνά απ’ ό,τι στο 
παρελθόν, με αποτέλεσμα να ταξι-
δεύουν περισσότεροι άνθρωποι· 
επιπλέον, το βιβλίο δε συνιστά πια 
τη βασική πηγή πληροφόρησης 
για τέτοιου είδους θέματα: το ρόλο 
αυτό έχουν πλέον αναλάβει τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, όπως για πα-
ράδειγμα η τηλεόραση, τα περιοδι-
κά κτλ. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι 
δεν έχουν πια ιδιαίτερους λόγους 
να θέλουν να διαβάσουν ταξιδιωτι-
κές εντυπώσεις γραμμένες από άλ-
λους· και όταν οι αναγνώστες παύ-
ουν να ενδιαφέρονται για ένα είδος 
κειμένων, αυτόματα σταματούν να 
ασχολούνται με αυτό και οι συγγρα-
φείς.
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Τέχνη για την τέχνη
Ο όρος “τέχνη για την τέχνη” απο-
τελεί κατά λέξη μετάφραση του αντί-
στοιχου γαλλικού όρου («l’ art pour 
l’ art») και προσπαθεί να εκφράσει 
με τρόπο λακωνικό μία ορισμένη 
άποψη για την τέχνη: ότι, δηλαδή, 
κάθε έργο τέχνης χαρακτηρίζεται 
από αυτάρκεια και αυτονομία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τους υποστηρικτές αυτής της άπο-
ψης, το έργο τέχνης αποτελεί έναν 
ξεχωριστό κόσμο, μοναδικό και 
ανεπανάληπτο, με δική του συνο-
χή, και, συνεπώς, είναι ένα αντι-
κείμενο που πρέπει να το απο-
λαμβάνουμε καθαυτό χωρίς καμία 
αναφορά σε οποιοδήποτε εξωτερι-
κό στοιχείο. Μ’ άλλα λόγια, η τέχνη 
δε χρησιμεύει σε κάτι, δεν είναι ένα 
μέσο για να φτάσουμε σε κάποιον 
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άλλο εξωτερικό στόχο, αλλά είναι 
ταυτόχρονα μέσο και στόχος.

Η άποψη αυτή, την οποία πολύ 
συνοπτικά εκθέσαμε εδώ, φαίνεται 
ότι ξεκίνησε απ’ τους Γερμανούς 
ρομαντικούς αλλά τη συναντάμε και 
στη Γαλλία και στην Αγγλία, ήδη 
από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα. Μάλιστα, το 1818 διατυπώ-
νεται για πρώτη φορά και ο όρος 
«τέχνη για την τέχνη» από το Γάλλο 
στοχαστή Victor Cousin.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τη λογοτε-
χνία, ο όρος «τέχνη για την τέχνη» 
αναφέρεται κυρίως στην ποίηση. 
Πάντα στη Γαλλία, ποιητές όπως ο 
Charles Baudelaire και ο Theophile 
Gautier, επηρεασμένοι και από τις 
απόψεις του Αμερικανού Edgar 
Allan Poe, αντιμετωπίζουν την ποί-
ηση ως μια προσπάθεια βίωσης 
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της καθαρής ομορφιάς, μέσα από 
το ρυθμό και τις λέξεις, με πλήρη 
αδιαφορία για τα εξωτερικά στοι-
χεία. Τις απόψεις αυτές υιοθετούν 
ως ένα βαθμό αργότερα οι συμβολι-
στές, και ειδικά οι υποστηρικτές της 
λεγόμενης καθαρής ποίησης.

Στα ίδια περίπου πλαίσια κινεί-
ται και ο Βρετανός A. C. Bradley, 
που το 1901 εκφράζει την άποψη 
ότι η εμπειρία της ποίησης είναι αυ-
τοσκοπός και ότι η ποιητική αξία 
συνδέεται αποκλειστικά με την αι-
σθητική απόλαυση και όχι με την 
πραγματικότητα, με την οποία το 
ποίημα δε συναντιέται ποτέ, αφού 
είναι ένας αυτόνομος, παράλληλος 
κόσμος, με δικούς του κανόνες.

Είναι γεγονός ότι τις πρώτες δε-
καετίες του αιώνα μας, οι ιδέες  
αυτές είχαν πολύ μεγάλη απήχηση  
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μεταξύ των λογοτεχνών και των 
καλλιτεχνών. Ειδικά στον άγ-
γλο-σαξονικό κόσμο, γύρω στο 
1920, το σύνθημα «η τέχνη για την 
τέχνη» ήταν η κυρίαρχη άποψη. 
Εξάλλου, θα πρέπει να πούμε ότι 
από το συγκεκριμένο σύνθημα επη-
ρεάστηκαν ως ένα βαθμό και αρ-
κετοί κριτικοί του αιώνα μας, που 
υποστήριξαν σθεναρά την άποψη 
ότι τα λογοτεχνικά κείμενα συνι-
στούν κόσμους αυτόνομους και αυ-
τάρκεις και προσφέρονται μόνο για 
εσωτερική μελέτη, χωρίς καμία ανα-
φορά σε στοιχεία εξωτερικά. Σχολές 
όπως ο ρωσικός φορμαλισμός, η 
αγγλο-αμερικανική νέα κριτική ή ο 
δομισμός, δεν ανατρέχουν σε βιο-
γραφικά, ιστορικά, κοινωνιολογικά, 
ψυχολογικά ή άλλα εξωτερικά στοι-
χεία αλλά ερμηνεύουν τα κείμενα με 
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βάση τα εσωτερικά τους χαρακτηρι-
στικά και τους νόμους που διέπουν 
τον κόσμο της λογοτεχνίας.

(Βλ. Καθαρή ποίηση, Κριτική, 
Συμβολισμός)
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Υ
Ύμνος
Ο ύμνος είναι ένα ποιητικό είδος 
που καλλιεργείται ήδη απ’ τα αρ-
χαία χρόνια, καταρχήν στην εποχή 
του Ομήρου (οι λεγόμενοι ομηρικοί 
ύμνοι) και, κυρίως, στους αιώνες 
που ακμάζει η λυρική ποίηση. Στην 
ουσία, πρόκειται για ένα τραγού-
δι γραμμένο για να τιμηθεί κάποιος 
θεός, ημίθεος ή ήρωας ή για να δο-
ξαστεί ο νικητής μιας μάχης, ενός 
πολέμου ή ενός αγώνα. Μ’ άλλα λό-
για, πρόκειται για ένα εγκωμιαστικό 
τραγούδι γεμάτο πάθος και λυρική  
ένταση, το οποίο στοχεύει στην 
πνευματική και ψυχική ανάταση.

Ύμνος
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Ο «Ύμνος εις την ελευθερίαν» του 
Διονύσιου Σολωμού, ένα από τα 
ελάχιστα ποιήματα αυτού του εί-
δους στη νεοελληνική λογοτεχνία, 
έμελλε να γίνει ο εθνικός ύμνος 
της χώρας μας.

Ο ύμνος καλλιεργείται ιδιαίτερα 
και την εποχή του Βυζαντίου, ιδίως 
κατά τον 6ο και τον 7ο αιώνα, αλλά 
με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, 

Ύμνος
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αφού το περιεχόμενό του είναι πλέ-
ον θρησκευτικό. Παραμένει βέβαια 
ένα τραγούδι δοξαστικό, στρέφεται 
όμως αποκλειστικά προς το θείο, 
όπως το εννοεί βέβαια ο χριστια-
νισμός. Η ένταση και το πάθος πη-
γάζουν τώρα από την πίστη τόσο 
του ποιητή όσο και του κοινού, που 
επιζητούν την ανάταση στην προ-
σπάθειά τους να προσεγγίσουν το 
θείο. Ο πιο γνωστός και ο πιο μεγά-
λος Βυζαντινός υμνογράφος υπήρ-
ξε, βέβαια, ο Ρωμανός ο Μελωδός.

Στα νεότερα χρόνια, ο ύμνος δι-
ατηρεί τα βασικά του χαρακτηρι-
στικά, όπως για παράδειγμα, την 
έξαρση, το λυρισμό, το υψηλό πε-
ριεχόμενο κτλ. Το πιο χαρακτηρι-
στικό έργο του είδους είναι αναμ-
φίβολα ο Ύμνος εις την ελευθερίαν 
του Διονύσιου Σολωμού, μέρος του 

Ύμνος

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   122 6/27/17   9:39 PM



123 / 190 - 191

οποίου αποτελεί σήμερα και τον 
εθνικό μας ύμνο. Άλλωστε, οι εθνι-
κοί ύμνοι όλων των κρατών δεν εί-
ναι τίποτε άλλο παρά τραγούδια 
που συμπυκνώνουν αισθήματα πα-
τριωτικά και εθνικά, προκαλώντας 
τον ενθουσιασμό και την έξαρση σε 
έναν ολόκληρο λαό.

(Βλ. Λογοτεχνικά γένη/είδη).

Υπερβατό
Ορισμένες φορές, ιδιαίτερα στο 
γραπτό λόγο και σπανιότερα στον 
προφορικό, συμβαίνει το εξής: δύο 
λέξεις, που αποτελούν μια συντα-
κτική και λογική ενότητα, δεν εκ-
φέρονται, όπως θα έπρεπε, η μια 
δίπλα στην άλλη αλλά χωρίζονται. 
Αυτό συμβαίνει, επειδή μεταξύ αυ-
τών των δύο λέξεων παρεμβάλλεται 
μία άλλη (ή και περισσότερες) που 

Υπερβατό
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τις διαχωρίζει. Αυτή, ακριβώς, η εκ-
φραστική και συντακτική διάσπαση 
της φυσικής ροής του λόγου ονο-
μάζεται σχήμα υπερβατό. Ο τρόπος 
με τον οποίο λειτουργεί στο λόγο 
το υπερβατό, φαίνεται καθαρά στο 
ακόλουθο παράδειγμα:
 

Πίνω το ωριοστάλαχτο της πλάκας  
το φαρμάκι
 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι 

λέξεις «ωριοστάλαχτο» και «φαρ-
μάκι» αποτελούν μια συντακτική 
και λογική ενότητα και κανονικά θα 
έπρεπε να εκφέρονται η μια δίπλα 
στην άλλη: «ωριοστάλαχτο φαρμά-
κι». Στο παράδειγμα όμως η μια χω-
ρίστηκε απ’ την άλλη με την παρεμ-
βολή της λέξης: «της πλάκας».

Το υπερβατό είναι συχνό σχήμα 

Υπερβατό
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στην αρχαία ελληνική γλώσσα, στη 
νεότερη λόγια, καθώς επίσης και 
στην ποίηση, που πολλές φορές το 
επιβάλλει η μετρική οικονομία του 
στίχου. Απ’ τους νεότερους ποιητές 
συχνά χρησιμοποιεί το υπερβατό 
σχήμα ο Κάλβος:
 
Και σήμερον τα δένδρα
και τας πηγάς σεβάζονται
δροσεράς οι ποιμένες

(Ο φιλόπατρις, στροφή ιδ΄)
 
Η λαμπάς η αιώνιος
σου βρέχει την ημέραν
τους καρπούς, και τα δάκρυα
γίνονται της νυκτός 
               εις εσέ κρίνοι

(Ο φιλόπατρις, στροφή κ΄)

Υπερβατό
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Υπερβολή
Στο παρακάτω παράδειγμα από το 
δημοτικό τραγούδι «Ο θάνατος του 
Διγενή»:
 

βογκάει τρέμουν τα βουνά, βογκάει
τρέμουν οι κάμποι

 
παρατηρούμε τα εξής: για να δο-
θούν με έμφαση η ένταση του βογ-
γητού και οι επιθανάτιες στιγμές 
του Διγενή, χρησιμοποιούνται εκ-
φραστικοί τρόποι που δεν ανταπο-
κρίνονται στην πραγματικότητα, ξε-
περνούν το συνηθισμένο μέτρο και 
βρίσκονται έξω από την καθημερινή 
εμπειρία του ανθρώπου (=τρέμουν 
τα βουνά, τρέμουν οι κάμποι).

Όταν στα λογοτεχνικά κείμενα  
—αλλά και στον καθημερινό λόγο— 
χρησιμοποιούνται εκφραστικοί 

Υπερβολή
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τρόποι που μεγαλοποιούν και με-
γεθύνουν μια κατάσταση, ένα απο-
τέλεσμα, μια ενέργεια κτλ., έχουμε 
το λεγόμενο σχήμα υπερβολής.

 
π.χ. –  κι όθε χτυπάει ο Διγενής, το 

αίμα αυλάκι κάνει
          κι όθε χτυπάει ο Χάροντας, 

το αίμα τράφο κάνει
       –  στο έμπα χίλιους έκοψε, στο 

έβγα δυο χιλιάδες
       –  σα δυο βουνά είναι οι πλάτες 

του, σαν κάστρο η κεφαλή του
 
Η λογοτεχνική γλώσσα χρησιμο-

ποιεί συχνά το σχήμα της υπερβο-
λής, για να προσδώσει στο λόγο 
και στο νόημα έμφαση, ζωηρότητα, 
παραστατικότητα και ισχυρή εντύ-
πωση.

Υπερβολή
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Υπερρεαλισμός
Ο υπερρεαλισμός είναι το τελευταίο 
και χωρίς αμφιβολία το πλέον ση-
μαντικό από τα κινήματα της πρω-
τοπορίας. Γεννιέται το 1924 στη 
Γαλλία, ως συνέχεια του γαλλικού 
νταντά. Όπως ακριβώς και οι άλλες 
πρωτοπορίες, δεν περιορίστηκε 
στη λογοτεχνία αλλά αναπτύχθηκε 
σε όλες σχεδόν τις τέχνες. Αρχηγός 
του κινήματος και συγγραφέας του 
υπερρεαλιστικού μανιφέστου είναι 
ο André Breton, ενώ μεταξύ  
των σημαντικών εκπροσώπων 
του κινήματος θα είναι οι ποιητές 
Louis Aragon, Paul Eluard, Antonin 
Artaud και Philippe Soupault, οι ζω-
γράφοι Max Ernst, Salvador Dali, 
André Masson και Juan Miró, ο 
σκηνοθέτης Luis Buñuel κ.ά.
 

Υπερρεαλισμός
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Ο Ανδρέας Εμπειρίκος (1901-1975) 
και ο Νίκος Εγγονόπουλος (1910-
1985) είναι οι δύο πιο σημαντικοί 
Έλληνες υπερρεαλιστές. Μάλιστα, 
ο Εγγονόπουλος υπήρξε όχι μόνο 
ποιητής αλλά και ζωγράφος.
 
Οι υπερρεαλιστές αξιοποιούν τα 

διδάγματα όχι μόνο του νταντά αλλά 
και του συμβολισμού, ενώ είναι έντο-
να επηρεασμένοι από την ψυχανά-
λυση: σύμφωνα με τους υπερρεα- 
λιστές, ο καλλιτέχνης —αλλά και ο 
άνθρωπος γενικότερα— δεν πρέπει 
να μένει εγκλωβισμένος στην  

Υπερρεαλισμός
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πραγματικότητα της καθημερινής 
ζωής αλλά να χρησιμοποιεί τη φα-
ντασία, την τύχη, το όνειρο και το 
ασυνείδητο, σπάζοντας τα δεσμά του 
ρεαλισμού, της αληθοφάνειας και της 
ευλογοφάνειας· μόνον έτσι θα μπο-
ρέσει να αντικρίσει νέους ορίζοντες, 
να φτάσει σε μια «υπερ-πραγματικό-
τητα», ξεφεύγοντας οριστικά από τον 
έλεγχο της λογικής και από τις κάθε 
είδους προκαταλήψεις, τόσο στη 
ζωή όσο και στην τέχνη.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τη λογοτε-
χνία, οι υπερρεαλιστές καλλιέργη- 
σαν κυρίως την ποίηση. Για να επι-
τύχουν τους στόχους τους, χρησιμο-
ποιούν κάθε μέσο που θα μπορούσε 
να τους φέρει σε άμεση επαφή με 
το υποσυνείδητο: καταγραφή ονεί-
ρων, ύπνωση, καθώς και τη λεγό-
μενη αυτόματη γραφή, στην οποία 

Υπερρεαλισμός
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υποτίθεται ότι ο δημιουργός κατα-
γράφει χωρίς καμία παρέμβαση 
της λογικής ό,τι του υπαγορεύει το 
υποσυνείδητό του. Πολύ γρήγορα, 
βέβαια, οι υπερρεαλιστές θα συ-
νειδητοποιήσουν ότι η —ελάχιστη, 
έστω— παρέμβαση της λογικής εί-
ναι αναπόφευκτη. Πάντως, η ποίησή 
τους θα συνεχίσει να φημίζεται για 
την άρνηση κάθε περιορισμού, την 
απόλυτη ελευθερία στο λεξιλόγιο και 
τη στιχουργική, τους απρόσμενους 
συνδυασμούς λέξεων και τις εντυ-
πωσιακές εικόνες, καθώς και για 
στοιχεία όπως το όνειρο, ο έρωτας, 
το χιούμορ, το παράλογο. Ανάλογες 
καινοτομίες συναντάμε, βέβαια, και 
στην υπερρεαλιστική πεζογραφία, η 
οποία κόβει κάθε δεσμό με την πα-
ράδοση.

Πιστοί στον κανόνα που λέει ότι 

Υπερρεαλισμός
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οι πρωτοπορίες συνδέουν άμεσα  
την τέχνη με τη ζωή, οι Γάλλοι 
υπερρεαλιστές προσπάθησαν να 
συνδυάσουν την καλλιτεχνική με 
την πολιτική δράση, θεωρώντας ότι 
η επανάστασή τους δεν μπορεί να 
περιοριστεί μόνο στην ποίηση αλλά 
θα πρέπει να αλλάξει την ίδια τη 
ζωή: συνδέθηκαν, λοιπόν, στενά με 
τα σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά 
κόμματα της εποχής, καθώς και με 
το νεοσύστατο τότε κράτος της Σο-
βιετικής Ένωσης· γρήγορα, όμως, 
ήδη από το 1930, απογοητευμένοι 
από τις πολιτικές εξελίξεις και από 
την αντιμετώπιση που τους επιφύ-
λαξαν οι δήθεν πολιτικοί τους σύμ-
μαχοι, αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν αυτή την προσπάθεια (από 
εκεί και μετά, οι όποιες πολιτικές 
τους παρεμβάσεις υπήρξαν ελάχι-

Υπερρεαλισμός
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στες και ανεξάρτητες από συγκεκρι-
μένα πολιτικά κόμματα).

Όπως ήδη αναφέραμε, ο υπερρεα- 
λισμός υπήρξε χωρίς αμφιβολία το 
μακροβιότερο αλλά και το πιο σημα-
ντικό από τα πρωτοποριακά κινή-
ματα και επηρέασε σε πολύ μεγάλο 
βαθμό την καλλιτεχνική έκφραση 
του 20ού αιώνα σε όλους τους το-
μείς. Είναι, άλλωστε, και το μόνο κί-
νημα που εξαπλώθηκε σε ολόκληρο 
σχεδόν τον κόσμο και παρά τις αρ-
χικές αντιδράσεις, είχε τελικά τερά-
στια απήχηση. Γενικά, ο υπερρεαλι-
σμός διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό 
τον τρόπο σκέψης του σύγχρονου 
ανθρώπου: μας έκανε πολύ πιο δε-
κτικούς σε κάθε πειραματισμό, έδω-
σε σημαντική θέση στο χιούμορ και 
την ελευθερία του πνευματικού αν-
θρώπου, συμφιλίωσε κατά κάποιο 

Υπερρεαλισμός
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τρόπο το όνειρο με την πραγματικό-
τητα, το υποσυνείδητο με τη λογική 
και τη φαντασία με την καλλιτεχνική 
οργάνωση, ανανεώνοντας την αν-
θρώπινη έκφραση (από την άλλη 
πλευρά, βέβαια, καταργώντας ορι-
στικά κάθε περιορισμό έδωσε ίσως 
την εντύπωση ότι η καλλιτεχνική 
δημιουργία είναι κάτι πολύ απλό και 
εύκολο, πράγμα που ασφαλώς και 
δεν αληθεύει).

Ο υπερρεαλισμός είναι και το 
μόνο από τα πρωτοποριακά κινή-
ματα που είχε σημαντική επιρροή 
στη νεοελληνική λογοτεχνία, ιδιαί- 
τερα από το 1935 και μετά. Πριν 
από αυτή τη χρονιά, ο υπερρεαλι-
σμός είναι απλά γνωστός στη χώρα 
μας, κυρίως από σύντομα άρθρα 
στις εφημερίδες και τα περιοδικά 
της εποχής, ενώ δύο μόνο ποιητές, 

Υπερρεαλισμός
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ο Θεόδωρος Ντόρρος και ο Νική-
τας Ράντος, κάνουν μια προσπά-
θεια να καλλιεργήσουν τους ποιη-
τικούς τρόπους που προτείνουν οι 
υπερρεαλιστές. Το 1935, ο Ανδρέας 
Εμπειρίκος, έχοντας σπουδάσει ψυ-
χανάλυση στο Παρίσι και έχοντας 
γνωρίσει από κοντά τον Breton και 
τους άλλους Γάλλους υπερρεαλι-
στές, δίνει μια διάλεξη για το νέο 
κίνημα και σχεδόν ταυτόχρονα δη-
μοσιεύει την πρώτη του ποιητική 
συλλογή με τον τίτλο Υψικάμινος, 
γραμμένη εξ ολοκλήρου με την τε-
χνική της αυτόματης γραφής. Παρά 
τις θυελλώδεις αντιδράσεις που 
προκάλεσαν τα πρώτα αυτά ποιή-
ματα, ο υπερρεαλισμός βρήκε γό-
νιμο έδαφος στη χώρα μας, καθώς 
τον υιοθέτησαν σημαντικοί ποιητές, 
όπως ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο  

Υπερρεαλισμός
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Νίκος Γκάτσος και ως ένα σημείο ο 
Οδυσσέας Ελύτης. Υπερρεαλιστι-
κά στοιχεία μπορούμε, άλλωστε, να 
βρούμε σε πολλούς ακόμη ποιητές, 
μέχρι και σήμερα: τον Έκτορα Κα-
κναβάτο, το Μίλτο Σαχτούρη, το Δ. 
Π. Παπαδίτσα, το Νάνο Βαλαωρί-
τη κ.ά. Αλλά και στην πεζογραφία, 
συγγραφείς όπως η Μέλπω Αξιώ-
τη είναι βέβαιο ότι επηρεάστηκαν 
έντονα από τον υπερρεαλισμό. Θα 
πρέπει, όμως, να πούμε ότι ορισμέ-
νες μόνο πλευρές του υπερρεαλι-
στικού κινήματος έφτασαν ως την 
Ελλάδα: για παράδειγμα, η πολι-
τική και κοινωνική χροιά που είχε 
το γαλλικό κίνημα, δεν εκφράστηκε 
σχεδόν καθόλου στη χώρα μας.

(Βλ. Μοντερνισμός, Νεοτερική 
ποίηση, Νταντά, Σχολή, ρεύμα, κί-
νημα)

Υπερρεαλισμός
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Ύφος
Ο όρος «ύφος» έχει μακρά ιστορία· 
δε συνδέεται αποκλειστικά με τις 
λογοτεχνικές σπουδές και στη διάρ-
κεια των αιώνων προσέλαβε κατά 
καιρούς διάφορες έννοιες. Κατά κα-
νόνα τον συνδέουμε με το χαρακτη-
ριστικό τρόπο με τον οποίο χρησι-
μοποιεί τη γλώσσα ένα ορισμένο 
άτομο ή με τις επιλογές ανάμεσα 
στα διάφορα στοιχεία που θέτει 
στη διάθεση των χρηστών της κάθε 
γλωσσά: πράγματι, από την αρχαιό-
τητα μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος δεν 
έπαψε ποτέ να επινοεί στρατηγικές, 
μηχανισμούς σύνθεσης και γενικά 
γλωσσικές τεχνικές, για να επενδύει 
τις σκέψεις του. Ειδικά σε ό,τι αφορά 
το λογοτεχνικό ύφος, μπορούμε να 
το ορίσουμε ως τον ιδιαίτερο τρόπο 
έκφρασης, δηλαδή τις γλωσσικές  

Ύφος
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συνήθειες ενός συγγραφέα, μιας 
σχολής, ρεύματος ή κινήματος, μιας 
περιόδου, ενός είδους, ακόμα και 
μιας εθνικής λογοτεχνίας στο σύνο-
λό της. Ωστόσο, τα πράγματα δεν 
είναι τόσο απλά. Για παράδειγμα, 
ένας διαφορετικός τρόπος να ορί-
σουμε το ύφος θα ήταν να το ταυ-
τίσουμε με τις γλωσσικές σχέσεις 
μέσα σ’ ένα κείμενο. Συνεπώς, το 
μόνο βέβαιο είναι ότι το ύφος συν-
δέεται με τη γλώσσα· φυσιολογικά, 
λοιπόν, είναι —όπως και η γλώσ-
σα— ένα εξαιρετικά περίπλοκο φαι-
νόμενο, μια πολιτισμική έννοια, για 
την οποία είναι σχεδόν αδύνατο να 
βρεθεί ένας και μοναδικός αποφθεγ-
ματικός ορισμός. Μ’ άλλα λόγια, η 
σκοπιά από την οποία μελετά κα-
νείς το ύφος, τον οδηγεί σε έναν ορι-
σμό που δεν μπορεί παρά να είναι 
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ατελής, καθώς εστιάζει το ενδιαφέ-
ρον σε ορισμένους από τους παρά-
γοντες που το διαμορφώνουν, ενδε-
χομένως όμως δε λαμβάνει υπόψη 
κάποιους άλλους.

Οι πρώτες μελέτες για το ύφος 
χρονολογούνται από την αρχαιότη-
τα. Πιο διάσημη απ’ όλες είναι χω-
ρίς αμφιβολία η πραγματεία «Περί 
Ύψους» του Λογγίνου, που καθόρι-
ζε τους κανόνες τους οποίους έπρε-
πε να ακολουθήσει κάθε επίδοξος 
ρήτορας ή συγγραφέας, προκειμέ-
νου να επιτύχει το λεγόμενο «υψη-
λό ύφος». Στην κλασική λατινική, 
ο όρος σήμαινε ήδη τους εκφρα-
στικούς τρόπους, τη μανιέρα ενός 
συγγραφέα, μιας σχολής ή ενός εί-
δους. Στην ουσία, όμως, επρόκειτο 
για ένα δευτερεύον στοιχείο, που 
εντασσόταν στα πλαίσια της  
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ρητορικής της εποχής. Η τελευταία, 
περιέγραφε λεπτομερώς τα βασι-
κά υφολογικά σχήματα με τα οποία 
εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε, να 
μιλάμε και να γράφουμε μέχρι σήμε-
ρα (π.χ. μεταφορά, μετωνυμία, επα-
νάληψη, αντίθεση, λιτότητα κτλ.), 
στόχευε αποκλειστικά στο λεγόμε-
νο ωραίο ή υψηλό ύφος, το οποίο 
συνέδεε με συγκεκριμένα σχήματα 
και στοιχεία του λόγου. Μάλιστα, 
εξαιτίας της ολοκληρωτικής επι-
κράτησης της αρχαίας ρητορικής, ο 
προσανατολισμός αυτός διατηρή-
θηκε σε όλη τη διάρκεια του ευρω-
παϊκού Μεσαίωνα, με την ανάπτυξη 
και την καθιέρωση μιας τυπολογίας 
«υφολογικών ειδών», η οποία άφη-
σε τα ίχνη της και στην ποιητική 
της Αναγέννησης και του Μπαρόκ: 
το υψηλό, το μέτριο και το ταπεινό 
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ύφος —κατηγοριοποίηση γνωστή 
από τη μετακλασική αρχαιότητα— 
συνδέθηκαν ήδη από το 13ο αιώνα, 
πρώτα με τα τρία κύρια έργα του 
Βιργιλίου (Αινειάδα, Γεωργικά, Βου-
κολικά) κι έπειτα με τις τρεις κοινω-
νικές τάξεις (αριστοκράτες, αστοί, 
αγρότες)· η ανάμειξή τους στο ίδιο 
έργο θεωρούνταν στοιχείο αρνητικό, 
ενδεικτικό της χαμηλής του αξίας.

Η τάση αυτή της παραδοσιακής 
ρητορικής να αποδίδει συγκεκριμέ-
νη και σταθερή αξία σε κάθε εκφρα-
στικό τρόπο ή σχήμα λόγου, ανε-
ξάρτητα από τις ειδικές κάθε φορά 
περιστάσεις, και με βάση αυτή τη 
λογική να ταξινομεί τελικά το ύφος 
κάθε έργου, θα αρχίσει να υποχω-
ρεί σταδιακά, στη διάρκεια του 18ου 
αιώνα. Την εποχή αυτή, κι ενώ εξα-
κολουθούν να κυκλοφορούν κάθε 
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είδους πραγματείες και συλλογές με 
συμβουλές για το πώς να γράφει κα-
νείς ωραία, συνήθως με βάση παρα-
δείγματα κλασικών έργων, ο Γάλλος 
λόγιος Georges- Louis Buffon δια-
τυπώνει την περίφημη φράση του 
«ύφος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος» 
(«le style est l’homme même»), απο-
δίδοντας με τον τρόπο αυτό τα υφο-
λογικά γνωρίσματα στην ιδιοφυΐα 
του δημιουργού: καθένας, δηλαδή, 
εκφράζεται μέσα από το έργο του, 
αφήνοντας σ’ αυτό την ανεπανάλη-
πτη σφραγίδα του. Σιγά σιγά, η άπο-
ψη αυτή θα επικρατήσει και με την 
έλευση του ρομαντισμού το ύφος θα 
θεωρηθεί ως το σήμα κατατεθέν του 
ατόμου, της ομάδας ή του είδους· 
και τελικά, γύρω στα τέλη του 19ου 
και τις αρχές του 20ού αιώνα, θα εμ-
φανιστεί ένας κλάδος με επιστημο-
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νικούς στόχους, που θα ονομαστεί 
«υφολογία».

Με τον όρο «υφολογία», λοιπόν, 
ονομάζουμε έναν κλάδο ο οποίος 
μελετά το φαινόμενο της υφολογι-
κής ποικιλίας στις διάφορες γλώσ-
σες και τους τρόπους με τους οποί-
ους το εκμεταλλεύονται οι χρήστες 
τους. Σε ό,τι αφορά την ποικιλία 
αυτή, θα πρέπει να πούμε ότι οι 
κλασικές, οι παραδοσιακές διακρί-
σεις που αναφέραμε παραπάνω 
φαντάζουν σήμερα πολύ απλοϊ-
κές και, φυσικά, δεν είναι καθόλου 
ικανοποιητικές· κι αυτό, διότι χάρη 
στις γνώσεις που μας έχει προσφέ-
ρει η σύγχρονη γλωσσολογία, εί-
μαστε πια σε θέση να προτείνουμε 
πολύ πιο περίπλοκα σχήματα, τα 
οποία ανταποκρίνονται σε μια πλη-
θώρα διαφορετικών κριτηρίων.

Ύφος
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Η υφολογία δεν περιορίζεται, βέ-
βαια, στη μελέτη του λογοτεχνικού 
ύφους ή των λογοτεχνικών κειμέ-
νων. Ήδη από τις αρχές του 20ού 
αιώνα, η προσπάθεια ήταν να δια-
μορφωθεί μια γενική υφολογία της 
γλώσσας ή του λόγου, μέρος της 
οποίας θα ήταν και η υφολογική με-
λέτη της λογοτεχνίας. Ωστόσο, ει-
δικά σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία, 
που κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ, 
μπορούμε να πούμε ότι στόχος των 
υφολογικών μελετών είναι να εξη-
γήσουν την —περίπλοκη και μάλ-
λον σκοτεινή— σχέση μεταξύ γλώσ-
σας και καλλιτεχνικής ή αισθητικής 
λειτουργίας. Από την άποψη αυτή, 
η λογοτεχνία μπορεί να ιδωθεί ως 
μια ειδική γλωσσική χρήση, κατά 
την οποία οι δυνατότητες ή τα μέσα 
μιας γλώσσας αξιοποιούνται σε όλα 
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τα επίπεδα, με τρόπο ιδιαίτερα δη-
μιουργικό. Πρώτο καθήκον, λοιπόν, 
της υφολογίας είναι να περιγράψει 
φαινόμενα όπως η υφολογική δυ-
σαρμονία, η ηθελημένη αμφισημία, 
η μεταφορά, η επανάληψη, η παρή-
χηση, το μέτρο, ο ρυθμός κτλ.· με 
λίγα λόγια, να μελετήσει τη συμπερι-
φορά των λέξεων μέσα στο λογοτε-
χνικό έργο. Προκειμένου να το επι-
τύχει αυτό, χρησιμοποιεί τις έννοιες 
και τις μεθόδους της γλωσσολογίας, 
που της εξασφαλίζουν σε μεγάλο 
βαθμό αντικειμενικότητα και επι-
στημονικά ελέγξιμα συμπεράσματα. 
Από εκεί και πέρα, τίθεται βέβαια και 
το ζήτημα της ερμηνείας: η υφολο-
γία, δηλαδή, είναι αναγκασμένη να 
εξηγήσει με ποιο τρόπο οι υφολογι-
κές μορφές που περιγράφει, μετα-
τρέπουν ένα καθαρά γλωσσικό  
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φαινόμενο σε αισθητικό, ποια είναι 
η αισθητική τους λειτουργία και ση-
μασία. Αυτός ακριβώς ο ερμηνευτι-
κός ρόλος της υφολογίας είναι που 
συχνά οδηγεί τους μελετητές σε δι-
αφορετικές κατευθύνσεις.

Πράγματι, από τις αρχές του 20ού 
αιώνα μέχρι σήμερα, οι ερμηνείες 
που έχουν δώσει οι μελετητές είναι 
πολλές και ποικίλες. Ορισμένοι θε-
ωρούν ότι το ύφος ενός συγγραφέα 
είναι απλά μια ασυνήθιστη χρήση 
της γλώσσας, μια απόκλιση σε σχέ-
ση με το ύφος της καθημερινότητας. 
Το πρόβλημα με την άποψη αυτή, 
βέβαια, είναι ότι πολύ δύσκολα μπο-
ρεί κανείς να καθορίσει ποιο είναι 
το συνηθισμένο και ποιο το ασυ-
νήθιστο στη γλώσσα, ποιος είναι 
δηλαδή ο κανόνας και ποια η από-
κλιση. Από την άλλη πλευρά, υπάρ-
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χουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι 
το ύφος αντικατοπτρίζει την ψυχή 
του δημιουργού· άρα, οι αποκλίσεις 
που ενδεχομένως παρατηρούμε στη 
χρήση της γλώσσας, είναι στην ου-
σία οι ψυχικές ιδιαιτερότητες και ιδι-
ομορφίες κάθε ατόμου.

Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, 
κάποιοι μελετητές εισήγαγαν στις 
υφολογικές μελέτες την επιστήμη 
της στατιστικής και άρχισαν να διε-
ρευνούν το λεξιλόγιο ενός συγγρα-
φέα, τις γραμματικο-συντακτικές 
του επιλογές, τις επαναλήψεις, τα 
σχήματα λόγου κτλ. Τέλος, την ίδια 
εποχή, εκφράστηκε και η δομική 
άποψη, σύμφωνα με την οποία, το 
ύφος είναι το ίδιο το κείμενο, με την 
έννοια ότι γεννιέται από τις —μονα-
δικές και ανεπανάληπτες— σχέσεις 
που αναπτύσσουν μεταξύ τους τα 
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διάφορα υφολογικά γνωρίσματα σε 
ένα κείμενο.

Στην εποχή μας, επανέρχεται 
τελικά η τάση για μια γενική υφο-
λογία, που ένα μικρό μόνο τμήμα 
της θα ασχολείται με τη μελέτη του 
λογοτεχνικού ύφους. Με τη λογική 
αυτή, η λογοτεχνία αποτελεί πλέ-
ον ένα από τα διάφορα είδη λόγου 
που μπορούν να αναλυθούν υφολο-
γικά (π.χ. ο πολιτικός λόγος, ο λό-
γος των Μ.Μ.Ε. κτλ.). Την ίδια στιγ-
μή, οι θεωρίες γύρω από το ύφος 
και τη μελέτη του πληθαίνουν συ-
νεχώς. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι 
η σύγχρονη υφολογία είναι κυρίως 
περιγραφική και όχι ερμηνευτική, 
ενώ έχει οριστικά εγκαταλείψει και 
τον παλαιό ρυθμιστικό της ρόλο.

Ύφος
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Φ
Φουτουρισμός
Με τον όρο «φουτουρισμός» χα-
ρακτηρίζουμε ένα από τα τέσσερα 
πρωτοποριακά κινήματα που εκδη-
λώθηκαν στις πρώτες δεκαετίες του 
αιώνα μας και κυριολεκτικά άλλα-
ξαν το περιεχόμενο, τη μορφή αλλά 
και το ρόλο της τέχνης (οι άλλες 
τρεις πρωτοπορίες είναι ο εξπρεσι-
ονισμός, το νταντά και ο υπερρεαλι-
σμός). Η ονομασία «φουτουρισμός» 
προέρχεται από την ιταλική λέξη 
futurismo, που θα μπορούσε να με-
ταφραστεί ως «μελλοντισμός».

Το φουτουριστικό κίνημα γεννιέται 
ουσιαστικά στις 20 Φεβρουαρίου  

Φουτουρισμός
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1909, όταν ο εισηγητής του, ο Ιτα-
λός ποιητής F. Τ. Marinetti δημοσι-
εύει στην παρισινή εφημερίδα Le 
Figaro το φουτουριστικό μανιφέστο 
(το Παρίσι είναι εκείνη την εποχή το 
επίκεντρο κάθε νέας καλλιτεχνικής 
και λογοτεχνικής προσπάθειας).

Όπως όλες οι πρωτοπορίες, ο 
φουτουρισμός δε συνδέεται μόνο με 
τη λογοτεχνία. Μάλιστα, μπορούμε 
να πούμε ότι επηρέασε κυρίως τις 
εικαστικές τέχνες (π.χ. ζωγραφική, 
γλυπτική, αρχιτεκτονική) και λιγότε-
ρο τη λογοτεχνία ή το θέατρο. Ωστό-
σο, ειδικά σε ό,τι αφορά τη λογοτε-
χνία, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα 
εδώ, τα βασικά χαρακτηριστικά του 
φουτουρισμού είναι τα εξής:
–  έντονη αντίδραση σε καθετί παρα-

δοσιακό και ολοκληρωτική απόρ-
ριψη του παρελθόντος και όλων 
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όσων το αντιπροσωπεύουν, όπως 
είναι τα μουσεία, οι ακαδημίες και 
το σύνολο της παλαιότερης τέχνης

Η πρώτη σελίδα της παρισινής εφη-
μερίδας Le Figaro, με το μανιφέστο 
του φουτουρισμού, γραμμένο από 
το F. T. Marinetti. Πάνω δεξιά ξεχω-
ρίζει αμυδρά η ημερομηνία: 20 Φε-
βρουαρίου 1909

Φουτουρισμός
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–  όπως λέει και το όνομά του, μέσα 
από αυτή την απόρριψη του πα-
ρελθόντος, ο φουτουρισμός επι-
θυμεί να υμνήσει το μέλλον και 
ειδικά αυτό που θα προσφέρει 
στην ανθρωπότητα ο σύγχρονος 
τεχνολογικός και βιομηχανικός 
πολιτισμός· γι’ αυτό και φουτου-
ριστές καλλιτέχνες υμνούν τη δύ-
ναμη, την ταχύτητα, τη μηχανή, 
ακόμη και τα πολυβόλα ή τον 
πόλεμο, αφού με αυτά αλλάζει ο 
κόσμος: έμβλημά τους είναι το τε-
τράπτυχο «ελευθερία, δράση, τα-
χύτητα, μηχανή»

–  προσπάθεια για τη δημιουργία 
μιας νέας αισθητικής, η οποία θα 
μεταμορφώσει κυριολεκτικά την 
τέχνη· για τους φουτουριστές, όλα 
τα θέματα και όλες οι μορφές εί-
ναι κατάλληλες για την τέχνη και 

Φουτουρισμός
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τίποτε δεν πρέπει να αποκλείεται 
εξαρχής

–  συστηματική προσπάθεια για δη-
μιουργία νέων μορφών τέχνης· 
οι φουτουριστές εγκαταλείπουν 
όλους τους καθιερωμένους ποι-
ητικούς ρυθμούς και προωθούν 
τον ελεύθερο στίχο, τη χαλαρή και 
ανορθόδοξη πολλές φορές σύντα-
ξη, την ολοκληρωτική απουσία 
στίξης, τα λεγόμενα γεωμετρικά 
ή σχηματικά ποιήματα, τις τεχνι-
κές του κολλάζ και του μοντάζ, τη 
μέθοδο των ελεύθερων λέξεων σε 
συνδυασμό με τις πιο αναπάντε-
χες και συναρπαστικές εικόνες, 
ένα εντελώς νέο ποιητικό λεξιλό-
γιο το οποίο περιλαμβάνει ακόμη 
και μαθηματικά σύμβολα κτλ.
Όπως όλες οι πρωτοπορίες, ο 

φουτουρισμός χαρακτηρίζεται  
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επίσης από μια προκλητική διάθε-
ση προς το κοινό, που πολλές φο-
ρές αγγίζει και την περιφρόνηση. 
Στην προσπάθειά τους να προκα-
λέσουν αλλά και να συνδέσουν την 
τέχνη με τη ζωή, οι φουτουριστές 
οργανώνουν δημόσιες εκδηλώσεις 
που πολλές φορές έχουν επεισοδι-
ακό χαρακτήρα. Τελικά, με την κα-
θοδήγηση του Marinetti, θα οδηγη-
θούν στην πολιτική δράση και μετά 
το 1920 θα συνδεθούν με το φασι-
σμό του Μουσολίνι. Ήδη, όμως, την 
εποχή αυτή ο φουτουρισμός βρί-
σκεται σε κάμψη· ειδικά στο χώρο 
της λογοτεχνίας, μπορούμε να πού-
με ότι έχει ουσιαστικά σβήσει. Είναι, 
άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι το κί-
νημα αυτό δεν μπόρεσε να εξαπλω-
θεί πραγματικά εκτός Ιταλίας. Μόνο 
στη Ρωσία συναντάμε μια ορισμένη 

Φουτουρισμός
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εκδοχή του φουτουρισμού, κάπως 
διαφορετική από την ιταλική: περί-
που την εποχή της ρωσικής Επα-
νάστασης του 1917, ποιητές όπως 
ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι και ο Βί-
κτορ Χλέμπνικοφ, δίνουν τα καλύ-
τερα δείγματα φουτουριστικής ποί-
ησης. Τέλος, θα πρέπει να πούμε 
ότι στη χώρα μας ο φουτουρισμός 
έγινε ελάχιστα γνωστός και ουσια-
στικά δεν επηρέασε τη νεοελληνική 
λογοτεχνία.

(Βλ. Μοντερνισμός, Σχολή, ρεύμα, 
κίνημα)

Φουτουρισμός
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Χ
Χαϊκού
Το χαϊκού είναι ένα υπερβολικά 
σύντομο ποίημα. Αποτελείται από 
τρεις μόνο στίχους. Στην πιο συ-
νηθισμένη μορφή χαϊκού, ο πρώ-
τος στίχος έχει πέντε συλλαβές, ο 
δεύτερος επτά και ο τρίτος πέντε. 
Πρόκειται για ένα ποιητικό είδος 
που προέρχεται από την ιαπωνική 
λογοτεχνία και λόγω της συντομίας 
του, μπορεί να χαρακτηριστεί και 
ως «ακαριαίο» ποίημα. Συνολικά, 
αποτελείται από 17 μόνο συλλαβές.
 

π.χ. Βουλιάζει ο κόσμος
   (=5 συλλαβές)

Χαϊκού

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   156 6/27/17   9:39 PM



157 / 198

   κρατήσου, θα σ’ αφήσει
   (=7 συλλαβές)
   μόνο στον ήλιο.
   (=5 συλλαβές)
  Γ. Σεφέρης
 
Το χαϊκού, ως προς το περιεχό-

μενο και το θέμα του, προσπαθεί να 
συλλάβει και να εκφράσει την ουσία 
μιας στιγμής μέσα από μιαν απλή 
εικόνα. Παρ’ όλη την υπερβολική 
του συντομία, το ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό του είναι η σαφήνεια.

Συνήθως στα χαϊκού τα ρήματα  
χρησιμοποιούνται σε ενεστώτα χρό-
νο, για να εκφράσουν την αίσθηση, 
το συναίσθημα και τη διάθεση μιας 
παροντικής στιγμής. Γενικότερα, η 
ευστοχία ενός χαϊκού εξαρτάται από 
το αν θα μπορέσει, μέσα στη φρα-
στική του συντομία και τη νοηματική  

Χαϊκού
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του πυκνότητα, να εκφράσει με 
πρωτότυπο και ευρηματικό τρόπο 
αυτό που έχουμε στην ψυχή μας μια 
συγκεκριμένη στιγμή.
 

π.χ.  Το διπλανό φως 
έσβησε· τώρα νύχτα, 
κρύο, παγωνιά

 
        Νύχτα· κι ενώ σε 

περιμένω, αρχίζει 
πάλι η βροχή.

(Μασάσκα Σίκι, 
μτφ. Ρούμπη Θεοφανοπούλου)

 
Χαρακτήρας
Με τον όρο «χαρακτήρες» αναφε-
ρόμαστε συνήθως στα πλασματι-
κά πρόσωπα που συναντάμε στα 
λογοτεχνικά έργα, κυρίως στα πε-
ζογραφικά. Εναλλακτικά, πολλοί 

Χαρακτήρας
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μελετητές χρησιμοποιούν και τους 
όρους «πρόσωπα» ή «δρώντα 
πρόσωπα» ή «ήρωες», καθώς και 
τον πολύ παλαιότερο «πρόσωπα 
του δράματος» (dramatis personae), 
δανεισμένο από το χώρο του θεά-
τρου.

Οι πρώτες απόπειρες μελέτης των 
χαρακτήρων χρονολογούνται από 
την αρχαιότητα και συνδέονται φυ-
σικά με το δράμα, αφού η μυθοπλα-
στική πεζογραφία είναι ένα είδος 
πολύ μεταγενέστερο. Πρώτος ο Αρι-
στοτέλης διακρίνει τους χαρακτήρες 
(«ήθη») που συναντάμε στο αρχαίο 
δράμα, σε καλούς («σπουδαίους») 
και κακούς («φαύλους»). Μάλιστα, με 
την ταξινόμησή του αυτή εγκαινιά-
ζει μια μακρόχρονη παράδοση, που 
μέσα από μια σειρά παρερμηνειών 
και παραμορφώσεων, θα οδηγήσει 

Χαρακτήρας
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σταδιακά στην άποψη ότι σε κάθε 
δραματικό είδος αναλογεί κι ένα 
συγκεκριμένο είδος χαρακτήρων: 
στην τραγωδία, που είναι το ανώ-
τερο είδος, θα πρέπει να εμφανί-
ζονται πρόσωπα απ’ τις ανώτερες 
κοινωνικές τάξεις, ενώ στην κωμω-
δία, το ταπεινό είδος, οι ήρωες θα 
πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν 
στα κατώτερα κοινωνικά στρώμα-
τα! Τελικά, βέβαια, με την επικράτη-
ση πρώτα του αστικού κι έπειτα του 
σύγχρονου δράματος, αυτού του εί-
δους τα κριτήρια θα καταργηθούν: 
κάθε έργο θα μπορεί να συγκεντρώ-
νει όλων των ειδών τους χαρακτή-
ρες και κάθε χαρακτήρας όλων των 
ειδών τα γνωρίσματα. Εξάλλου, με 
το σύγχρονο δράμα, παρατηρείται 
και μια άλλη εξέλιξη: ο χαρακτήρας 
που ως τότε κατείχε κεντρική θέση 

Χαρακτήρας
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στο έργο, σιγά σιγά διαλύεται, αντι-
κατοπτρίζοντας τη σύγχρονη κρίση 
της αστικής προσωπικότητας και 
ατομικότητας.

Οι εξελίξεις αυτές, τις οποίες πε-
ριγράψαμε εδώ αρκετά συνοπτικά, 
αφορούν βέβαια και την πεζογρα-
φία, και κυρίως το μυθιστόρημα, 
που τους δυο τελευταίους αιώνες 
πέρασε από παρόμοια, θα λέγαμε,  
στάδια: από την ολοκληρωτική υπο-
ταγή στους χαρακτήρες, στην έντο-
νη αμφισβήτηση και υπονόμευσή 
τους και, τελικά, στην πλήρη απε-
λευθέρωση. Ωστόσο, η σύνδεση με-
ταξύ θεάτρου και πεζογραφίας σε 
ό,τι αφορά το ζήτημα των χαρακτή-
ρων δεν είναι και τόσο σωστή. Αρκεί 
να σκεφθούμε τις μεγάλες διαφορές 
που παρατηρούνται ανάμεσα στα 
πρόσωπα του μυθιστορήματος και 

Χαρακτήρας

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   161 6/27/17   9:39 PM



162 / 199

σε αυτά του θεάτρου (ή και του κι-
νηματογράφου): για παράδειγμα, 
τα πρώτα συνιστούν κατασκευές 
καθαρά λεκτικές, κειμενικές, ενώ 
τα δεύτερα προϋποθέτουν σκηνική 
πραγμάτωση, που στη διάρκειά της 
προσλαμβάνουν αισθητή ύπαρξη, 
μέσα από το σώμα του ηθοποιού.

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που 
θα πρέπει να μας απασχολήσουν 
ως προς τους μυθοπλαστικούς 
αφηγηματικούς χαρακτήρες, είναι 
η σχέση τους με την πραγματικό-
τητα και ειδικότερα με τα φυσικά, 
αληθινά πρόσωπα. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι συχνά αναφερόμαστε σε 
μυθιστορηματικούς χαρακτήρες σα 
να επρόκειτο για πραγματικά πρό-
σωπα, με αυτόνομη ύπαρξη. Αυτού 
του είδους η συμπεριφορά συνι-
στά, βέβαια, κατάλοιπο ορισμένων 
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παλαιότερων απόψεων που έχουν 
κυριολεκτικά παγιωθεί στο μυαλό 
όλων μας κι είναι πολύ δύσκολο να 
τις αποβάλλουμε.

Σύμφωνα με μιαν απ’ αυτές τις 
απόψεις, οι χαρακτήρες δείχνουν 
τόσο φυσικοί και ζωντανοί, επει-
δή πράγματι αποτελούν αντανα-
κλάσεις υπαρκτών προσώπων, τα 
οποία γνώριζε ο συγγραφέας (είναι, 
μάλιστα, πολύ πιθανό ένας χαρα-
κτήρας να συνιστά αντανάκλαση 
του ίδιου του δημιουργού του)· άρα, 
μια προσεκτική έρευνα θα αποκα-
λύψει ίσως τα πραγματικά πρόσω-
πα τα οποία κρύβονται πίσω από 
τους πλασματικούς χαρακτήρες, 
προσφέροντάς μας και πολύτιμες 
ενδείξεις για την κατανόηση του έρ-
γου.

Μια δεύτερη παραδοσιακή θεωρία  
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σχετικά με τους χαρακτήρες είναι 
ότι εκφράζουν την άποψη που εν-
δεχομένως έχει κάθε συγγραφέας, 
γενιά, σχολή, εποχή κτλ. για τον άν-
θρωπο.

Στην εποχή μας, βέβαια, τέτοιου 
είδους απόψεις θεωρούνται μάλ-
λον απλοϊκές. Σε γενικές γραμμές, 
οι σύγχρονοι μελετητές δέχονται 
ότι οι ήρωες των λογοτεχνικών κει-
μένων δεν υπάρχουν έξω από τον 
κόσμο των λέξεων, δεν είναι σε κα-
μία περίπτωση πραγματικοί· απλά 
αναπαριστούν αληθινά πρόσωπα, 
με βάση συγκεκριμένα μυθοπλαστι-
κά τεχνάσματα και μοιάζουν μ’ αυτά 
λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα 
με τις προθέσεις του δημιουργού 
τους. Για παράδειγμα, στα κείμενα 
που συνήθως ονομάζουμε ρεαλι-
στικά, ο συγγραφέας προσπαθεί να 

Χαρακτήρας

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   164 6/27/17   9:39 PM



165 / 199 - 200

τονίσει με κάθε τρόπο την ομοιό-
τητα των ηρώων του με τα αληθινά 
πρόσωπα· αντίθετα, σε άλλα λογο-
τεχνικά είδη (π.χ. στα παραμύθια ή 
τις αλληγορίες), οι χαρακτήρες δεν 
παρουσιάζονται σε βάθος: απλά 
σκιαγραφούνται, και συνήθως δια- 
θέτουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα  
(π.χ. ομορφιά, ασχήμια, κακία) στον 
υψηλότερο δυνατό βαθμό ή αντι-
προσωπεύουν μια φιλοσοφική ή 
ιδεολογική θέση (φυσικά, μεταξύ 
των δυο ακραίων αυτών περιπτώ-
σεων, απαντώνται όλες οι δυνατές 
διαβαθμίσεις).

Θα μπορούσε όμως κάποιος να 
υποστηρίξει ότι η σχέση ανάμεσα 
στα μυθοπλαστικά και στα πραγμα-
τικά πρόσωπα είναι πιο περίπλο-
κη. Ορισμένοι λ.χ. υποστηρίζουν 
ότι τόσο στη μυθοπλασία όσο και 
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στην πραγματικότητα, κάθε πρό-
σωπο δεν είναι παρά μια υποθε-
τική και διαρκώς μεταβαλλόμενη 
κατάσταση. Αρκεί να αναλογιστού-
με πώς ακριβώς συναρμολογούμε 
τις γνώσεις μας για ένα υπαρκτό 
πρόσωπο: συνήθως δεν κάνουμε 
τίποτε περισσότερο απ’ το να συν-
δέουμε διάφορα αποσπασματικά 
και σκόρπια στοιχεία, που προέρ-
χονται είτε από άλλους είτε από 
προσωπικές μας παρατηρήσεις· 
και φτιάχνουμε στο νου μας ένα σύ-
νολο, που φυσικά έχει ελάχιστες πι-
θανότητες να μείνει αμετάβλητο και 
να αντιστοιχεί στην αλήθεια. Την 
ίδια ακριβώς διαδικασία —τηρουμέ-
νων των αναλογιών— ακολουθού-
με κάθε φορά που διαβάζουμε ένα 
αφηγηματικό κείμενο.

Σε ό,τι αφορά τα γνωρίσματα που 
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αποδίδονται στους χαρακτήρες, 
το πιο βασικό στοιχείο είναι χω-
ρίς αμφιβολία το όνομα, το οποίο 
λειτουργεί και ερμηνευτικά (π.χ. 
αλληγορικά ή συμβολικά ονόμα-
τα, προσωνύμια, ανώνυμοι ήρωες 
κτλ.). Πέρα από το όνομα, άλλα ση-
μαντικά γνωρίσματα για έναν ήρωα 
είναι η εξωτερική του εμφάνιση, οι 
κινήσεις ή οι χειρονομίες του, κα-
θώς και οι χώροι ή το περιβάλλον 
στο οποίο κινείται· ακόμη, κάθε 
πλασματικός ήρωας χαρακτηρίζε-
ται έμμεσα από τις σκέψεις του, τις 
πράξεις του ή τις σχέσεις που ανα-
πτύσσει στη διάρκεια της αφήγη-
σης, και πολύ πιο άμεσα από τους 
άλλους χαρακτήρες και φυσικά από 
τον αφηγητή, απ’ το φίλτρο του 
οποίου περνούν υποχρεωτικά και 
όλα τα προηγούμενα. Στην ουσία, 
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κάθε μυθοπλαστικός χαρακτήρας 
εξατομικεύει και ταυτόχρονα αντι-
προσωπεύει ορισμένα τυπικά γνω-
ρίσματα: διαθέτει, δηλαδή, κάποια 
ιδιαίτερα γνωρίσματα που τον κά-
νουν να ξεχωρίζει και, παράλληλα, 
εκπροσωπεί κάτι πολύ ευρύτερο 
από τον εαυτό του. Τα πρώτα είναι 
θέμα της τέχνης του αφηγητή· τα 
δεύτερα αποτελούν μέρος του νοή-
ματος της αφήγησης. Οι αξιομνημό-
νευτοι χαρακτήρες έχουν γεννηθεί 
από ένα δυναμικό συνδυασμό των 
δυο αυτών ειδών γνωρισμάτων.

Τα παραπάνω μάς οδηγούν σε 
ένα ευρύτερο ζήτημα: την ταξινό-
μηση των χαρακτήρων που συνα-
ντάμε σε όλα τα λογοτεχνικά έργα. 
Πάνω σ’ αυτό το ζήτημα έχουν γίνει 
πολλές προσπάθειες και οι μελετη-
τές έχουν προτείνει πολλές διαφο-
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ρετικές κατηγοριοποιήσεις. Μπο-
ρούμε να τις διακρίνουμε σε δυο 
μεγάλες ομάδες: σ’ αυτές που βα-
σίζονται σε μορφολογικές σχέσεις, 
και σ’ εκείνες που έχουν διαμορφω-
θεί με βάση την υπόθεση ότι υπάρ-
χουν συγκεκριμένα πρότυπα, στα 
οποία μπορούν να αναχθούν όλοι 
οι χαρακτήρες της παγκόσμιας λο-
γοτεχνίας.

Από την πρώτη ομάδα, η απλού-
στερη ίσως κατηγοριοποίηση εί-
ναι η διάκριση των μυθοπλαστικών 
προσώπων σε κύρια και δευτερεύ-
οντα, ανάλογα με τη σπουδαιότη-
τα του ρόλου τους στην πλοκή του 
έργου. Οι σημαντικοί χαρακτήρες 
αποκαλούνται συχνά και «ήρωες» 
ή «πρωταγωνιστές». Πως όμως ξε-
χωρίζουμε τον ήρωα και γενικά τον 
πρωταγωνιστή μιας αφήγησης; Το 
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ερώτημα μπορεί να φαίνεται απλοϊ-
κό αλλά πολλές φορές είναι δύσκο-
λο να απαντηθεί, ειδικά όταν πρό-
κειται για κείμενα σύγχρονα, που 
δεν εμπεριέχουν την κλασική μορ-
φή του ήρωα (χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι δεν έχουν κάποιο κεντρικό 
πρόσωπο). Ορισμένοι θεωρητικοί 
προτείνουν σήμερα μια δέσμη πέ-
ντε κριτηρίων ή προϋποθέσεων, τις 
οποίες πρέπει να πληρεί ένα αφη-
γηματικό πρόσωπο, προκειμένου 
να θεωρηθεί πρωταγωνιστικό. Αυτά 
τα κριτήρια είναι:
α)  ο προσδιορισμός: το κεντρικό 

πρόσωπο μας παρουσιάζεται με 
όσο το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες (π.χ. εμφάνιση, συ-
ναισθήματα και ψυχολογία, κίνη-
τρα, παρελθόν κτλ.)

β)  η κατανομή: επανέρχεται στην 
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ιστορία πολλές φορές και είναι 
παρόν σε όλες τις κρίσιμες στιγ-
μές

γ)  η ανεξαρτησία: είναι πρόσωπο 
αυθύπαρκτο μέσα στην ιστορία

δ)  η λειτουργία: προβαίνει σε πρά-
ξεις αποκλειστικά δικές του

ε)  η σχέση: διατηρεί κάποια σχέση 
με όλα σχεδόν τα πρόσωπα της 
ιστορίας.
Στη διαλεκτική σχέση μεταξύ 

προσώπων και πλοκής βασίζεται 
και μια άλλη διάκριση, η οποία εξε-
τάζει κατά πόσον τα πρώτα υπό-
κεινται στη δράση και την εξυπη-
ρετούν ή το αντίστροφο: ορισμένα 
πρόσωπα, δηλαδή, κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους, αναλαμβάνο-
ντας μία ή περισσότερες λειτουργί-
ες στην αλυσίδα της δράσης· πολύ 
συχνά, όμως, ολόκληρα επεισόδια 
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της πλοκής έχουν ως βασικό τους 
στόχο να καταδείξουν τα γνωρίσμα-
τα ενός προσώπου (π.χ. στο λεγό-
μενο ψυχολογικό μυθιστόρημα).

Ξεχωριστή θέση στην πρώτη 
αυτή ομάδα κατηγοριοποιήσεων  
κατέχει η πρόταση του Βρετανού  
πεζογράφου και κριτικού Ε. Μ. 
Forster, ο οποίος διέκρινε τους 
πλασματικούς αφηγηματικούς 
χαρακτήρες σε «επίπεδους» και 
«σφαιρικούς». Οι πρώτοι δημιουρ-
γούνται με βάση μία μόνο ιδέα ή ιδι-
ότητα, διευκολύνουν το συγγραφέα 
και αναγνωρίζονται εύκολα από τον 
αναγνώστη· οι δεύτεροι είναι πιο 
αναπτυγμένοι, συνδυάζουν πολ-
λά γνωρίσματα, συχνά αντιθετικά, 
και πρέπει να μπορούν να εκπλήσ-
σουν τον αναγνώστη, να είναι δη-
λαδή απρόβλεπτοι — φυσικά με 
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τρόπο πειστικό. Κατά το Forster, 
το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι το 
πλέον βασικό κριτήριο για να θεω-
ρήσουμε ένα χαρακτήρα σφαιρικό· 
ωστόσο, πρόκειται για ένα μάλλον 
επισφαλές κριτήριο, αφού οι εκπλή-
ξεις που ενδεχομένως δοκιμάζει ο 
αναγνώστης ενός λογοτεχνικού έρ-
γου δεν έχουν να κάνουν μόνο με 
τα όσα συμβαίνουν στο έργο αυτό, 
αλλά κυρίως με το ποιος είναι ο 
συγκεκριμένος αναγνώστης (π.χ. 
πόσο εξοικειωμένος είναι με τη λο-
γοτεχνία ή με τα έργα ενός συγγρα-
φέα ή με το είδος στο οποίο ανήκει 
το έργο που διαβάζει κτλ.). Κατά τα 
άλλα, ο Forster έχει απόλυτο δίκιο, 
όταν λέει ότι και τα δυο είδη χαρα-
κτήρων έχουν ίση αξία, καθώς είναι 
εξίσου απαραίτητα σε όλα τα έργα, 
στη σωστή φυσικά αναλογία.
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Στην ίδια λογική βασίζεται και η 
διάκριση των χαρακτήρων σε στατι-
κούς και δυναμικούς: οι πρώτοι μέ-
νουν σε γενικές γραμμές σταθεροί 
σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης 
και δε μεταβάλλονται, ενώ οι δεύτε-
ροι εξελίσσονται. Και οι δυο κατη-
γορίες συνυπάρχουν σε όλα τα λο-
γοτεχνικά έργα. Ειδικά όμως σε ό,τι 
αφορά τους στατικούς χαρακτήρες, 
μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι ο λε-
γόμενος «τύπος», που έχει χρησι-
μοποιηθεί από πολλούς μεγάλους 
συγγραφείς, σε κορυφαία λογοτε-
χνικά έργα: πρόκειται για έναν χα-
ρακτήρα του οποίου τα γνωρίσμα-
τα όχι μόνο παραμένουν τα ίδια σε 
όλη τη διάρκεια της αφήγησης αλλά 
συνήθως αντιπροσωπεύουν τον 
υψηλότερο βαθμό ενός προτερήμα-
τος ή ελαττώματος (π.χ. ο φιλάργυ-
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ρος).
Αυτή η τυποποίηση των χαρα-

κτήρων έχει την ιστορία της. Πηγά-
ζει απ’ τη ρωμαϊκή κωμωδία, απα-
ντάται στο θέατρο του γαλλικού 
κλασικισμού, ενώ κατάλοιπα αυτής 
της τάσης συναντάμε ακόμη και σή-
μερα, σε σύγχρονα θεατρικά έργα. 
Ωστόσο, η πιο ακραία περίπτωση 
τυποποίησης χαρακτήρων είναι η 
ιταλική comedia dell’ arte, όπου οι 
ρόλοι, τα γνωρίσματα, ακόμη και 
τα ονόματα των χαρακτήρων είναι 
πάντοτε τα ίδια (π.χ. Αρλεκίνος, Κο-
λομπίνα, κτλ.)· εκείνο που αλλάζει 
από έργο σε έργο είναι οι πράξεις 
που επιτελούν. Ξεκινώντας από τέ-
τοιου είδους παρατηρήσεις και δια-
πιστώσεις, ορισμένοι μελετητές και 
θεωρητικοί διατύπωσαν την υπόθε-
ση ότι οι αναρίθμητοι χαρακτήρες 
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που συναντάμε στην παγκόσμια 
λογοτεχνία, επιτελούν πάντοτε τους 
ίδιους συγκεκριμένους ρόλους, ελά-
χιστους σε αριθμό, στους οποίους 
και μπορούν να αναχθούν. Στη συ-
νέχεια, προσπάθησαν να εντοπί-
σουν και να κατονομάσουν τους ρό-
λους αυτούς, στηριζόμενοι βέβαια 
σε κάποιες αρχές ή κριτήρια. Αυτού 
του είδους οι κατηγοριοποιήσεις 
εντάσσονται στη δεύτερη ομάδα 
που αναφέραμε λίγο παραπάνω.

Η πιο γνωστή κατηγοριοποίηση 
σ’ αυτή την ομάδα είναι το λεγόμε-
νο «μοντέλο δράσης» του Γάλλου 
μελετητή Α. J. Greimas, στόχος 
του οποίου ήταν να καταδείξει ότι 
πίσω από την επιφανειακή ποικιλία 
των χαρακτήρων που συναντάμε 
όχι μόνο στα λογοτεχνικά κείμενα 
αλλά σ’ όλων των ειδών τις αφηγή-
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σεις (π.χ. κινηματογράφος, κόμικς 
κτλ.), κρύβεται ένας πεπερασμένος 
αριθμός συγκεκριμένων ρόλων. Ο 
Greimas, λοιπόν, κάνει τη διάκριση 
ανάμεσα σε «δρώντες» και «δρά-
στες». Οι δρώντες ορίζονται ως γε-
νικές κατηγορίες, που λανθάνουν 
πίσω από κάθε αφηγηματικό κείμε-
νο· από την άλλη πλευρά, οι δρά-
στες είναι αυτοί που στο επίπεδο 
του λόγου επενδύουν με συγκεκρι-
μένες ιδιότητες τους δρώντες — εί-
ναι, δηλαδή, τα πρόσωπα που σε 
κάθε δεδομένο κείμενο ενσαρκώ-
νουν τους ρόλους.

Με βάση τη διάκριση αυτή, οι 
δρώντες είναι περιορισμένοι σε 
αριθμό και σταθεροί, ενώ οι δράστες 
αλλάζουν από έργο σε έργο και φυ-
σικά είναι αναρίθμητοι. Πιο συγκε-
κριμένα, ο Greimas διακρίνει 6 μόνο 
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δρώντες, οι οποίοι κατά τη γνώμη 
του βρίσκονται πίσω από κάθε αφη-
γηματική ιστορία, από τον Όμηρο 
ως τις μέρες μας: είναι το Υποκεί-
μενο, το Αντικείμενο, ο Πομπός ή 
Εντολέας, ο Δέκτης ή Αποδέκτης, 
ο Βοηθός ή Συνεργός ή Συμπαρα-
στάτης και ο Αντίμαχος ή Πολέμιος 
ή Αντίπαλος. Το Υποκείμενο είναι, 
βέβαια, ο βασικός ήρωας της ιστο-
ρίας, που έχει ως στόχο του την 
πρόσκτηση του Αντικειμένου· ο Πο-
μπός βοηθά το Υποκείμενο να συ-
νειδητοποιήσει την επιθυμία του για 
το Αντικείμενο, ενώ ο Δέκτης είναι 
αυτός που λαμβάνει το μήνυμα του 
Πομπού· τέλος, Βοηθός είναι όποιος 
συμπαραστέκεται στον αγώνα του 
Υποκειμένου και Αντίπαλος αυτός 
που προβάλλει εμπόδια.

Ο Greimas σπεύδει να διευκρι-
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νίσει ότι το γενικό αυτό μοντέλο 
μπορεί να γίνει ιδιαίτερα περίπλο-
κο, αλλάζοντας μορφή από κείμενο 
σε κείμενο. Για παράδειγμα, ένας 
δρων μπορεί να μοιράζεται σε πε-
ρισσότερους δράστες· αλλά και 
ένας δράστης μπορεί να αντιστοιχεί 
σε περισσότερους δρώντες, ακό-
μη και αντιφατικούς. Έπειτα, ένας 
δρων είναι πιθανό να ενσαρκώνεται 
από άνθρωπο· μπορεί, όμως, να 
είναι και ένα άλλο έμψυχο ον (π.χ. 
κάποιο ζώο), ένα άψυχο αντικείμε-
νο (π.χ. ένα μαγικό δαχτυλίδι), μια 
αφηρημένη έννοια ή ιδέα (π.χ. η 
μοίρα), ένας συνδυασμός μερικών 
απ’ αυτά ή ένα σύνολο από περισ-
σότερα έμψυχα ή άψυχα ή αφηρη-
μένες έννοιες. Μια άλλη περίπτωση 
είναι να έχουμε στην ίδια ιστορία 
περισσότερες από μία γραμμές 
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δράσης και άρα περισσότερα από 
ένα Υποκείμενα, Αντικείμενα κτλ., 
τα οποία μάλιστα να συμπλέκονται 
μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. 
Τέλος, ειδικά στη νεότερη λογοτε-
χνία, είναι συχνά πολύ δύσκολο να 
αποφασίσει κανείς ποιος δράστης 
είναι το Υποκείμενο, ποιος το Αντι-
κείμενο κτλ.

Έπειτα από αυτά τα μοντέλα, ένα 
τελευταίο ζήτημα που πρέπει να θί-
ξουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο 
παρουσιάζονται οι χαρακτήρες μιας 
αφήγησης. Πώς, δηλαδή, φτάνουν 
ως εμάς όλα τα στοιχεία και οι πλη-
ροφορίες που τους αφορούν, ώστε 
να σχηματίσουμε μια γνώμη γι’ αυ-
τούς; Πρόκειται, μ’ άλλα λόγια, γι’ 
αυτό που θα ονομάζαμε «χαρακτη-
ρισμό».

Δύο είναι οι βασικοί τρόποι χαρα-
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κτηρισμού: ο άμεσος και ο έμμεσος. 
Στην πρώτη περίπτωση, το αφη-
γηματικό πρόσωπο προσδιορίζε-
ται απευθείας, συνήθως με κάποιο 
επίθετο που δηλώνει ιδιότητα, είτε 
από τον αφηγητή, είτε από κάποιον 
άλλο χαρακτήρα είτε από τον ίδιο 
του τον εαυτό. Η αξιοπιστία αυτού 
του χαρακτηρισμού εξαρτάται απ’ 
την προέλευσή του και αναμφίβολα 
θα πρέπει να ελεγχθεί.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη περί-
πτωση, υπάρχουν πολλοί τρόποι 
για να παρουσιαστεί με έμμεσο τρό-
πο ένας χαρακτήρας. Για παράδειγ-
μα, μπορεί να γίνει μέσα από τη 
δράση του, το λόγο του, την εξωτερι-
κή του εμφάνιση ή το περιβάλλον —
φυσικό, τεχνητό, ανθρώπινο— μέσα 
στο οποίο κινείται. Πολύ γενικά,  
μπορούμε να πούμε ότι η εποχή 
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μας στρέφεται κυρίως προς αυτό 
τον τρόπο, που είναι σαφώς πιο 
υπαινικτικός και δίνει μεγαλύτερη 
ελευθερία στον αναγνώστη — στοι-
χείο που η σύγχρονη λογοτεχνία 
εκτιμά ιδιαίτερα.

 
[Υπάρχουν και δύο ειδικότερα 

ζητήματα τα οποία θα άξιζε να σχο-
λιάσουμε. Το πρώτο αφορά στις 
λειτουργίες τις οποίες επιτελούν 
συνήθως οι αφηγηματικοί χαρακτή-
ρες. Με βάση την επικρατέστερη 
σήμερα άποψη, κάθε αφηγηματικός 
χαρακτήρας επιτελεί δύο κύριες λει-
τουργίες:
α)  τη λειτουργία της δράσης, αφού 

συμμετέχει ενεργά στα γεγονότα 
της πλοκής

β)  τη λειτουργία της ερμηνείας, 
αφού υιοθετεί πάντοτε μια δική 
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του υποκειμενική στάση απένα-
ντι στα γεγονότα της αφήγησης, 
τα οποία ενδεχομένως αξιολογεί 
και ερμηνεύει.

Δευτερευόντως, όμως, κάθε χαρα-
κτήρας μπορεί να αναλάβει και κά-
ποιες λειτουργίες που κατά κύριο 
λόγο ανήκουν στον αφηγητή:
α)  τη λειτουργία της αναπαράστα-

σης, δηλαδή την επιτέλεση της 
αφηγηματικής πράξης

β)  τη λειτουργία του ελέγχου, δηλα-
δή την κυρίαρχη θέση του αφη-
γητή, που μπορεί ελεύθερα να 
σχολιάσει τα πάντα, ακόμη και το 
λόγο των χαρακτήρων
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε 

και στο ζήτημα του λόγου των μυθο-
πλαστικών χαρακτήρων. Με ποιους 
τρόπους αποδίδονται μέσα σε μια 
αφήγηση τα λόγια των ηρώων;  
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Σύμφωνα με την επικρατέστερη 
άποψη, υπάρχουν τρεις βασικοί 
τρόποι, ανάλογα με τις επιδιώξεις 
του αφηγητή:
α.  ο μιμούμενος ή ευθύς λόγος: ο 

αφηγητής προσποιείται ότι πα-
ραχωρεί τη θέση του στους ήρω-
ές του και αναπαράγει το διάλο-
γο ή την ομιλία τους γενικότερα 
χωρίς περικοπές ή αλλοιώσεις. 
Από τυπογραφικής πλευράς, η 
πιστή αυτή απόδοση του διαλό-
γου αποδίδεται με εισαγωγικά ή 
με παύλες.

β.  ο διηγηματοποιημένος ή αφηγη-
μένος λόγος: ο λόγος των προ-
σώπων εκφέρεται από τον ίδιο 
τον αφηγητή και ο αναγνώστης 
(ή, γενικά, ο αποδέκτης της αφή-
γησης) δεν είναι σε θέση να γνω-
ρίζει τα «πραγματικά» λόγια που 
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υποτίθεται ότι πρόφερε ο αφηγη-
ματικός χαρακτήρας. Η διαμεσο-
λάβηση του αφηγητή μεταφέρει, 
συμπυκνώνει, αραιώνει, τονίζει 
κτλ. μόνο τα σημεία που εκείνος 
επιθυμεί. Πρόκειται για την πλέον 
αποστασιοποιημένη μορφή από-
δοσης του λόγου των πρόσω-
πων.

γ.  ο μετατιθέμενος ή πλάγιος λό-
γος: η τρίτη αυτή περίπτωση βρί-
σκεται κάπου ανάμεσα στις δυο 
πρώτες: η ομιλία των προσώ-
πων ενσωματώνεται γραμματικά 
στο λόγο του αφηγητή, είτε σε 
πλάγιο είτε στο λεγόμενο ελεύ-
θερο πλάγιο λόγο· δε μεταφέρε-
ται αυτούσια, όπως στην πρώτη 
περίπτωση, ούτε απολύτως διη-
γηματοποιημένη, όπως στη δεύ-
τερη. Πάντως, η παρουσία του 
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αφηγητή είναι αισθητή, κυρίως 
στη συντακτική διάρθρωση του 
λόγου.
Η κατηγοριοποίηση αυτή ανήκει 

στο Γάλλο μελετητή Gerard Genette 
και το χαρακτηριστικό της είναι ότι 
δε διαχωρίζει το λόγο απ’ τη σκέψη, 
θεωρώντας τη δεύτερη ως σιωπηλή 
ομιλία. Γι’ αυτό και τοποθετεί το λε-
γόμενο εσωτερικό μονόλογο στην 
πρώτη κατηγορία. Ωστόσο, γι’ αυτή 
την επιλογή του να ταυτίσει λόγο 
και σκέψη, ο Genette έχει δεχθεί αρ-
κετές κριτικές.]

(Βλ. Ελεύθερος πλάγιος λόγος, 
Εσωτερικός μονόλογος, Μυθοπλα-
σία)
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Χασμωδία
Στα ποιητικά κείμενα της παραδο-
σιακής ποίησης πολύ συχνά δια-
πιστώνουμε στιχουργικά μειονε-
κτήματα και ελαττώματα. Ένα από 
αυτά, που είναι και το μάλλον συ-
χνότερο, είναι η χασμωδία. Η χα-
σμωδία προκαλείται όταν:
α)   ανταμώνουν δύο φωνηεντικά 

στοιχεία (=φωνήεν με φωνήεν, 
φωνήεν με δίφθογγο, δίφθογ-
γο με φωνήεν) σε συνεχόμενες 
συλλαβές στο μέσο μιας λέξης. 
Η χασμωδία που δημιουργείται 
σ’ αυτή την περίπτωση, επειδή 
εντοπίζεται στο εσωτερικό της 
ίδιας λέξης, ονομάζεται εσωτερι-
κή

π.χ. σαν προαιώνιο ξόανο
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β)   ανταμώνουν δύο φωνηεντικά 
στοιχεία στη συνεκφορά δυο συ-
νεχόμενων λέξεων (το ένα δη-
λαδή φωνηεντικό στοιχείο βρί-
σκεται στο τέλος της μιας λέξης 
και το άλλο στην αρχή της δεύ-
τερης). Στην περίπτωση αυτή, η 
χασμωδία ονομάζεται εξωτερική

π.χ. από αγάλματα και εικόνες
 
Η χασμωδία, ως στιχουργικό 

ελάττωμα, προκαλεί ακουστική δυ-
σαρμονία, δυσκολία στη συμπρο-
φορά των λέξεων και γενικότερα 
κακοηχία. Γι’ αυτό και οι ποιητές 
προσπαθούν με ποικίλους τρόπους 
να καταπολεμήσουν το κακό απο-
τέλεσμα που προκαλεί η χασμωδία 
στην ηχητική αρμονία του στίχου. 
Πιο συγκεκριμένα, η χασμωδία κα-
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ταπολεμείται με τους εξής τρόπους:
 

α)   με την έκθλιψη
π.χ. έμπαιν’ ο ήλιος θαρρούσα στην

 καρδιά μου
(Α. Σικελιανός)

β)   με το ευφωνικό σύμφωνο ν
π.χ. Από τη νέα πληγή που μ’ άνοι-

ξεν η μοίρα
(Α. Σικελιανός)

 
γ)   με το φαινόμενο της κράσης
π.χ. Τα πρώτα μου χρόνια τ’ αξέχα-

στα τάζησα
(Κ. Παλαμάς)

 
δ)   με τη λεγόμενη αφαίρεση
π.χ. Βαθιά ’φεγγε τα φρένα μας με 

την Ολύμπια νύχτα
(Α. Σικελιανός)
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ε)  με τη συναίρεση των φωνηέντων
π.χ. Τα βαριά τα σίδερα σπα

(Γ. Παράσχος)
 
στ)  με τη συνίζηση, δηλαδή με τη 

συμπροφορά δύο φωνηέντων 
σε μια μετρική συλλαβή. Στο 
στίχο π.χ. του Δ. Σολωμού

 
Σε γνωρίζω από την κόψη

 
τα φωνήεντα ω και α συμπροφέρο-
νται ως μια μετρική συλλαβή.

Συνίζηση, βέβαια, δεν μπορεί να 
γίνει, όταν τα φωνήεντα που προ-
καλούν τη χασμωδία, είναι μετρικές 
συλλαβές. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
η συνίζηση θα χαλούσε το μετρικό 
ρυθμό του στίχου. Για παράδειγμα, 
στο στίχο του Κ.Π. Καβάφη
 

Χασμωδία

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   190 6/27/17   9:39 PM



191 / 204 - 205

Ποτέ από το χρέος μη κινούντες
 

τα φωνήεντα ε και α είναι μετρικές 
συλλαβές: το πρώτο ανήκει στο με-
τρικό πόδι ποτέ (ίαμβος) και το δεύ-
τερο στο μετρικό πόδι από (ίαμβος).

Χρονικό
Με τον όρο «χρονικό» χαρακτηρί-
ζουμε ένα αφηγηματικό κείμενο στο 
οποίο παρακολουθούμε την εξιστό-
ρηση συγκεκριμένων ιστορικών γε-
γονότων με αυστηρή χρονολογική 
σειρά. Ένα χρονικό μπορεί να είναι 
είτε έμμετρο είτε πεζό και κατά κα-
νόνα παρουσιάζει τα γεγονότα με 
τρόπο επιφανειακό, χωρίς να εμβα-
θύνει στην ουσία τους ή να λαμβά-
νει υπόψη τις μεταξύ τους σχέσεις 
(π.χ. αίτια, αποτελέσματα κτλ.). Από 
την άποψη αυτή, τα χρονικά έχουν 
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μικρή σχετικά ιστορική αξία, ενώ 
το ίδιο ισχύει και για τις λογοτεχνι-
κές τους αρετές, που είναι ασφαλώς 
περιορισμένες. Το χρονικό υπήρξε 
αρκετά δημοφιλές είδος κατά το Με-
σαίωνα και μας έχουν σωθεί αρκετά 
μεσαιωνικά χρονικά, καθώς και τα 
ονόματα αρκετών χρονικογράφων.

Σε νεότερα χρόνια, ο χαρακτηρι-
σμός «χρονικό» χρησιμοποιείται 
και για κείμενα που δεν αναφέρο-
νται απαραίτητα σε γνωστά ιστορι-
κά γεγονότα. Για παράδειγμα, στο 
δημοσιογραφικό λόγο χρονικό ση-
μαίνει ένα άρθρο που αναφέρει με 
τρόπο συνοπτικό τα γεγονότα της 
επικαιρότητας, καθώς και ένα σύ-
ντομο σχόλιο επάνω σε αυτά τα 
γεγονότα. Εξάλλου, και ένα λογο-
τεχνικό έργο μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως χρονικό (π.χ. το αφήγημα 

Χρονικό

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   192 6/27/17   9:39 PM



193 / 205

Το χρονικό ενός προαναγγελθέ-
ντος θανάτου, του βραβευμένου 
με Nobel Κολομβιανού συγγραφέα 
Gabriel Garcia Marquez).

Σε ό,τι αφορά τη νεοελληνική 
λογοτεχνία, υπάρχουν έργα που 
έχουν χαρακτηριστεί ως χρονικά, 
όπως για παράδειγμα το έμμετρο 
αφήγημα Το χρονικό του Μορέως, 
που χρονολογείται γύρω στο 1300 
και μάλλον έχει γραφτεί από εξελ-
ληνισμένο Φράγκο, ο οποίος μιμεί-
ται τα δυτικά μεσαιωνικά χρονικά. 
Αντίθετα, από τον ιερομόναχο Ευ-
θύμιο προέρχεται το Χρονικό του 
Γαλαξιδίου, γραμμένο στα 1703 σε 
απλή λαϊκή γλώσσα και σε πεζό 
λόγο. Εξάλλου, πιο σύγχρονα έργα 
και με περισσότερες λογοτεχνικές 
αξιώσεις είναι το Χρονικό μιας πο-
λιτείας του Παντελή Πρεβελάκη, 
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όπου ο Κρητικός πεζογράφος μας 
παρουσιάζει τα παιδικά του χρόνια, 
και η τριλογία του Ρόδη Ρούφου 
με το γενικό τίτλο Το χρονικό μιας 
σταυροφορίας, που έχει ως βασικό 
του θέμα τα χρόνια της αντίστασης 
και τον αγώνα των Κυπρίων για την 
ανεξαρτησία.

Χρονογράφημα
Το χρονογράφημα είναι ένα είδος 
του πεζού λόγου που στην Ελλάδα 
καλλιεργήθηκε κυρίως από τις στή-
λες του ημερήσιου τύπου. Στα με-
ταπολεμικά π.χ. χρόνια, οι μεγάλες 
ημερήσιες αθηναϊκές εφημερίδες 
είχαν καθιερώσει μόνιμες στήλες 
καθημερινού χρονογραφήματος. 
Στην εφημερίδα Τα Νέα έγραφε ο 
Δημήτρης Ψαθάς, στην εφημερίδα 
Το Βήμα ο Π. Παλαιολόγος και στην 
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εφημερίδα H Καθημερινή η Ελένη 
Βλάχου.

Το χρονογράφημα είναι ένα ιδι-
ότυπο «λογοτεχνικό» είδος πεζού 
λόγου, που έχει τα δικά του ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά. Eίναι πάντα 
σύντομο και τα θέματά του τα αντλεί 
από την τρέχουσα κοινωνική και 
πολιτική καθημερινότητα. Ασχολεί-
ται, δηλαδή, και σχολιάζει θέματα 
της άμεσης επικαιρότητας. Αυτός, 
ακριβώς, ο επικαιρικός χαρακτή-
ρας καθιστά το χρονογράφημα ένα 
είδος εφήμερης «λογοτεχνικής» 
γραφής, που δεν έχει διαρκές ανα-
γνωστικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν, 
βέβαια, και χρονογραφήματα που 
έχουν ξεπεράσει τον εφήμερο χα-
ρακτήρα και σήμερα διαβάζονται με 
ενδιαφέρον και ανεξάρτητα από την 
εποχή στην οποία αναφέρονται.  

Χρονογράφημα
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Τέτοια χρονογραφήματα έχουν γρά-
ψει ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ο Άγγελος 
Βλάχος, ο Παύλος Νιρβάνας, ο ποι-
ητής Κωστής Παλαμάς, ο Π. Παλαι-
ολόγος κ.ά. Πάντως, το χρονογρά-
φημα, του οποίου εισηγητής στην 
Ελλάδα είναι ο Κωνσταντίνος Πωπ, 
δεν παύει να αποτυπώνει έντονα  
και χαρακτηριστικά το ιδιαίτερο 
χρώμα της εποχής του. Από την 
άποψη αυτή, έχει και ένα ξεχωριστό 
ιστορικό ενδιαφέρον.
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Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904): 
στην πλούσια συγγραφική του πα-
ραγωγή περιλαμβάνονται και αρκε-
τά χρονογραφήματα, καθώς είναι 
ένας από τους πρώτους που καλλι-
έργησαν συστηματικά το είδος.
 
Το χρονογράφημα δεν είναι εύκο-

λο είδος λόγου. Προϋποθέτει πρώτα  

Χρονογράφημα
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το χάρισμα της συντομίας και της 
περιεκτικότητας και παράλληλα 
απαιτεί: κομψότητα λόγου, αμεσό-
τητα και ευθυβολία και, κυρίως, ποι-
ότητα λόγου που να προσφέρεται 
σε άμεση και άνετη ανάγνωση. Το 
χρονογράφημα δηλαδή πρέπει να 
είναι εύπεπτος και εύληπτος λόγος, 
χωρίς όμως να χάνει την ομορφιά, 
τη χάρη και τη δροσερότητά του.

(Βλ. Λογοτεχνικά γένη/είδη)

Χρονογραφία
Η χρονογραφία είναι ένα πεζό αφη-
γηματικό είδος, που αναπτύχθηκε 
κυρίως στα χρόνια του Βυζαντίου. 
Βρίσκεται πιο κοντά στην ιστορία 
παρά στη λογοτεχνία. Συγκεκριμέ-
να, κάθε χρονογραφία αντιστοιχεί 
σε μια συνοπτική παγκόσμια ιστο-
ρία μιας ορισμένης περιοχής: όπως 

Χρονογραφία
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χαρακτηριστικά γράφουν οι Βυζα-
ντινοί, τα έργα αυτά ξεκινούν «από 
κτίσεως κόσμου» και φτάνουν ως 
την εποχή του ίδιου του συγγρα-
φέα.

Οι χρονογραφίες γράφονταν σε 
απλή σχετικά γλώσσα και ήταν απ’ 
τα πλέον δημοφιλή λαϊκά αναγνώ-
σματα της εποχής. Συνήθως, περι-
είχαν αρκετά φανταστικά στοιχεία, 
τα οποία πρόσθεταν οι συγγραφείς, 
προκειμένου να προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον του κοινού.

Παρά τα φανταστικά στοιχεία και 
την έλλειψη ιστορικής ακρίβειας, οι 
χρονογραφίες αποτελούν για το ση-
μερινό μελετητή πολύτιμο υλικό, κα-
θώς τον βοηθούν να συμπληρώσει 
στοιχεία που ενδεχομένως απου-
σιάζουν απ’ τα καθαυτό ιστορικά 
έργα, ενώ διασώζουν μια αρκετά  

Χρονογραφία
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πιστή —όπως πιστεύουμε— εικό-
να της καθημερινής ζωής κατά την 
εποχή του Βυζαντίου. Εξάλλου, μο-
λονότι δεν έχουν ιδιαίτερη λογοτε-
χνική αξία, οι χρονογραφίες συνι-
στούν πολύ σημαντικές μαρτυρίες 
σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της λαϊκής 
γλώσσας στο Βυζάντιο.

Χρόνος αφηγηματικός
Η πιο ολοκληρωμένη μελέτη σε 
σχέση με το ζήτημα του χρόνου 
στην αφήγηση είναι αυτή του Γάλ-
λου αφηγηματολόγου Gerard 
Genette. Ο Genette ξεκινά την ανά-
λυσή του από την παλαιότερη διά- 
κριση των Ρώσων φορμαλιστών 
μεταξύ «ιστορίας» και «πλοκής»· τη 
συμπληρώνει, όμως, προτείνοντας 
μια τριμερή διάκριση των επιπέδων 
του αφηγηματικού λόγου σε «ιστο-

Χρόνος αφηγηματικός
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ρία», «αφήγηση» και «πράξη  
της αφήγησης». Οι δύο πρώτοι 
όροι αντιστοιχούν σ’ εκείνους των 
φορμαλιστών· με τον τρίτο όρο, την 
πράξη της αφήγησης, ο Genette θέ-
λει να δηλώσει την ίδια την αφηγη-
ματική διαδικασία, αποτέλεσμα της 
οποίας είναι η αφήγηση.

Με λίγα λόγια, μια οποιαδήποτε 
ιστορία μετατρέπεται σε αφήγηση 
μέσα από την πράξη της αφήγησης. 
Σύμφωνα με το Genette, λοιπόν, αν 
θέλουμε να μελετήσουμε το ζήτη-
μα του χρόνου στον αφηγηματικό 
λόγο, θα πρέπει να εξετάσουμε το 
μετασχηματισμό της ιστορίας σε 
αφήγηση, δηλαδή τις σχέσεις ανά-
μεσα στο χρόνο της ιστορίας (X.Ι.) 
και το χρόνο της αφήγησης (Χ.Α.). 
Ο πρώτος ταυτίζεται με τη διαδο-
χή των —μυθοπλαστικών έστω— 

Χρόνος αφηγηματικός
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γεγονότων που περιλαμβάνονται 
στην ιστορία, ο δεύτερος με τη δια- 
δοχή των σημείων που αναπαρι-
στούν τα γεγονότα στην αφήγηση.

Ο Genette διακρίνει τρεις κατηγο-
ρίες αφηγηματικής οργάνωσης του 
χρόνου: την τάξη ή σειρά, τη διάρ-
κεια και τη συχνότητα.

Η τάξη ή σειρά αφορά στη σχέ-
ση ανάμεσα στη χρονική διαδοχή 
των γεγονότων στην ιστορία και 
στη σειρά με την οποία αυτά αναδι-
ατάσσονται μέσα στο αφηγηματικό 
κείμενο. Ο Genette παρατηρεί εύ-
στοχα ότι η πλήρης σύμπτωση  
ανάμεσα στη χρονική τάξη της 
ιστορίας και σ’ αυτήν της κειμενι-
κής αφήγησης συνιστά φαινόμενο 
εξαιρετικά σπάνιο· στη συνέχεια, 
τις χρονικές ασυμφωνίες ανάμεσα 
στην ιστορία και την αφήγηση τις 

Χρόνος αφηγηματικός
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ονομάζει αναχρονίες και τις διακρί-
νει σε αναλήψεις και προλήψεις. 
Ανάληψη είναι κάθε ανάκληση ενός 
γεγονότος που χρονικά είναι προ-
γενέστερο από το σημείο της ιστο-
ρίας στο οποίο βρισκόμαστε σε 
μια συγκεκριμένη στιγμή· αντίθετα, 
πρόληψη είναι κάθε αφηγηματικός 
ελιγμός που συνίσταται στην πρό-
ωρη αφήγηση ενός μελλοντικού γε-
γονότος.

Οι αναχρονίες χαρακτηρίζονται 
απ’ την εμβέλεια ή απόσταση και 
την έκταση ή εύρος τους. Η χρονική 
απόσταση ανάμεσα στο «παρόν», 
στο σημείο δηλαδή της ιστορίας 
όπου η αφήγηση διακόπτεται για 
να παραχωρήσει τη θέση της στην 
αναχρονία, και στο σημείο εκείνο 
του παρελθόντος ή του μέλλοντος 
όπου τοποθετείται η αναχρονία  

Χρόνος αφηγηματικός
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αυτή, συνιστά την εμβέλειά της. 
Εξάλλου, μέσα στην ιστορία, η ανα-
χρονία ενδέχεται να έχει μικρότερη 
ή μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, η 
οποία είναι η έκταση ή το εύρος της 
(π.χ. στη φράση «...δέκα χρόνια νω-
ρίτερα είχα κάνει ένα πολύμηνο τα-
ξίδι...»: τα δέκα χρόνια είναι η από-
σταση ενώ η λέξη «πολύμηνο» μας 
δείχνει την έκταση της αναχρονίας).

Ο Genette διακρίνει τις αναχρο-
νίες σε εσωτερικές και εξωτερικές. 
Οι πρώτες ανακαλούν γεγονότα 
που εμπίπτουν χρονικά στο διά-
στημα που καλύπτει η αφήγηση, 
ενώ οι δεύτερες βρίσκονται έξω απ’ 
αυτό (μια ανάληψη μπορεί να είναι 
και μεικτή, δηλαδή να ξεκινά πριν 
από το αρκτικό σημείο της αφήγη-
σης που διακόπτει, και στη συνέ-
χεια να το ξεπερνά· στην περίπτω-

Χρόνος αφηγηματικός
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ση αυτή μπορεί να είναι πλήρης, 
δηλαδή να ενώνεται με την κύρια 
αφήγηση χωρίς να αφήνει κανένα 
κενό, ή μερική, δηλαδή να καταλή-
γει σε έλλειψη και να μην ενώνεται 
κανονικά με την κύρια αφήγηση). 
Εξάλλου, μια αναχρονία μπορεί να 
είναι ετεροδιηγητική, δηλαδή να 
σχετίζεται με μια γραμμή δράσης 
διαφορετική από αυτή στην οποία 
παρεμβάλλεται, ή να είναι ομοδιη-
γητική, δηλαδή να ανήκει στη γραμ-
μή δράσης που διακόπτει. Ειδικά 
οι ομοδιηγητικές αναχρονίες, μπο-
ρούν να διακριθούν σε επαναληπτι-
κές και συμπληρωματικές. Οι πρώ-
τες αναφέρονται σε γεγονότα που 
μνημονεύονται και σε κάποιο άλλο 
σημείο της αφήγησης, πριν ή μετά· 
οι δεύτερες καλούνται να συμπληρώ-
σουν ένα κενό, είτε προκαταβολικά  
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είτε αναδρομικά.
Τέλος, πέρα από τα διάφορα είδη 

αναχρονίας, ο Genette σχολιάζει 
και την περίπτωση της αχρονίας, 
που απαντάται σε ορισμένα αφηγή-
ματα, κυρίως σύγχρονα, και μπο-
ρεί να πάρει διάφορες μορφές. Για 
παράδειγμα, αχρονία έχουμε όταν 
γεγονότα που λογικά τοποθετού-
νται σε διαφορετικά χρονικά σημεία 
της ιστορίας, στην αφήγηση ομα-
δοποιούνται, με κριτήριο τη λεξιλο-
γική, θεματική, γεωγραφική ή άλλη 
εγγύτητα ή συγγένειά τους· ή όταν 
υπάρχουν προλήψεις μέσα στις 
αναλήψεις, αναλήψεις μέσα στις 
προλήψεις, άλλες παρεκβάσεις που 
είναι αδύνατον να χρονολογηθούν 
κτλ. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλε-
σμα να μην μπορούμε να συμπε-
ράνουμε τη χρονική σειρά με την 

Χρόνος αφηγηματικός
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οποία έλαβαν χώρα τα γεγονότα 
της ιστορίας. Η αχρονία, εκτός του 
ότι προδίδει τον τεχνητό χαρακτή-
ρα κάθε αφήγησης, αναδεικνύει και 
την ικανότητά της να καθίσταται αυ-
τόνομη σε σχέση με το χρόνο, έστω 
και σε κάποιες οριακές περιπτώ-
σεις.

Όπως επισημαίνει ο Genette, η 
παραδοσιακή αφήγηση προσφεύ-
γει συχνότερα σε αναλήψεις παρά 
σε προλήψεις, καθώς ο αφηγητής 
πρέπει να εμφανίζεται ότι ανακα-
λύπτει την εξέλιξη της ιστορίας την 
ώρα που την αφηγείται, μαζί δηλα-
δή με τον αναγνώστη, ώστε να δια-
τηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον του 
τελευταίου. Εξάλλου, ορισμένα λο-
γοτεχνικά είδη, όπως το ημερολογι-
ακό και το επιστολικό μυθιστόρημα, 
αγνοούν αναγκαστικά την πρόληψη.  

Χρόνος αφηγηματικός

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   207 6/27/17   9:39 PM



208 / 208

Αντίθετα, μυθιστορήματα γραμμένα 
σε πρώτο πρόσωπο, όπου ο αφη-
γητής ανακαλεί ένα τμήμα της ζωής 
του, προσφέρονται περισσότερο 
για νύξεις σε μελλοντικά γεγονότα, 
καθώς ο αφηγητής γνωρίζει την κα-
τάληξη των γεγονότων που αφηγεί-
ται.

Η δεύτερη κατηγορία αφηγηματι-
κής οργάνωσης του χρόνου είναι η 
διάρκεια, δηλαδή η σχέση ανάμεσα 
στη χρονική διάρκεια των γεγονό-
των στην ιστορία, και στην έκτα-
ση που καταλαμβάνει η αφήγησή 
τους μέσα στο κείμενο. Φυσικά, η 
σύγκριση αυτή παρουσιάζει από 
τη φύση της σημαντικές δυσκολίες, 
καθώς από τη μια πλευρά έχουμε 
χρόνο και από την άλλη κείμενο. Η 
μόνη έννοια χρόνου που μπορεί να 
υπάρξει στη δεύτερη περίπτωση, 
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είναι ο χρόνος της ανάγνωσης. Πά-
ντως, έχουν γίνει σημαντικές προ-
σπάθειες για να υπολογιστεί και 
αυτό το μέγεθος ως χρονικό, και 
μάλιστα με ακρίβεια. Ανεξάρτητα, 
άλλωστε, απ’ το πρόβλημα αυτό, 
το βέβαιο είναι ότι η έκταση που 
καταλαμβάνει κάθε γεγονός στο 
κείμενο καθορίζει το ρυθμό, την τα-
χύτητα της αφήγησης: αλλού εξε-
λίσσεται πιο γρήγορα απ’ την ιστο-
ρία (επιτάχυνση), αλλού πιο αργά 
(επιβράδυνση). Πιο συγκεκριμένα, 
ο Genette διακρίνει τέσσερις κατη-
γορίες αφηγηματικού ρυθμού ή τα-
χύτητας: τη σκηνή, την έλλειψη, την 
περίληψη ή σύνοψη και την παύση.

Η σκηνή χαρακτηρίζεται από την 
ισοχρονία ανάμεσα στην ιστορία 
και την αφήγηση (ΧΑ=ΧI). Παρα-
δείγματα σκηνής στην αμιγή της 

Χρόνος αφηγηματικός
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μορφή συνιστούν ο διάλογος και ο 
εσωτερικός μονόλογος.

Η έλλειψη συνιστά μορφή ανισο-
χρονίας που χαρακτηρίζεται από 
τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση: 
ένα τμήμα της ιστορίας, που οπωσ-
δήποτε είχε κάποια διάρκεια, απο-
σιωπάται εντελώς απ’ την αφήγηση 
(ΧΑ=0 < ΧΙ=ν). Η έλλειψη μπορεί να 
είναι λιγότερο ή περισσότερο εμφα-
νής ή και υποθετική.

Η περίληψη ή σύνοψη αποτελεί 
μορφή ανισοχρονίας που και αυτή 
χαρακτηρίζεται από ρυθμούς επι-
τάχυνσης, λιγότερο γοργούς όμως 
από αυτούς της έλλειψης. Μπορού-
με, για παράδειγμα, να συνοψίσου-
με μέσα σε λίγες φράσεις τη ζωή 
ενός ανθρώπου (ΧΑ < XI).

Αν η έλλειψη αντιπροσωπεύει 
τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση 
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της αφήγησης, η παύση αντιπρο-
σωπεύει τη μεγαλύτερη δυνατή επι-
βράδυνση. Όπως είπαμε, στην έλ-
λειψη, ένα τμήμα της ιστορίας δεν 
έχει αντίστοιχό του στην αφήγηση· 
στην παύση, συμβαίνει ακριβώς το 
αντίθετο: ένα τμήμα της αφήγησης, 
που οπωσδήποτε έχει κάποια δι-
άρκεια (έστω και ως αναγνωστικός 
χρόνος), δεν έχει αντίστοιχό του 
στην ιστορία (ΧΑ=ν > ΧI=0). Η αφή-
γηση, δηλαδή, συνεχίζεται, ενώ η 
ιστορία έχει διακοπεί και χαθεί απ’ 
τα μάτια μας. Η συνέχιση της αφή-
γησης μπορεί να πάρει τη μορφή 
παρεκβάσεων, σκέψεων ή σχολίων 
του αφηγητή ή, πολύ συχνά, περι-
γραφών.

Ολοκληρώνοντας το σχήμα αυτό 
σχετικά με τη «διάρκεια», ο Genette 
παραδέχεται την —εμφανή άλλωστε 
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— ανισομέρεια που το χαρακτηρί-
ζει: αν εξαιρέσουμε την περίπτωση 
της ισοχρονίας, οι διακρίσεις εί-
ναι πιο λεπτές σε ό,τι αφορά τους 
ρυθμούς επιτάχυνσης, αφού στην 
ανάλυση των ρυθμών επιβράδυν-
σης δεν υπάρχει το αντίστοιχο 
της «περίληψης». Η παράμετρος 
που απουσιάζει απ’ το σχήμα του 
Genette, έχει συμπληρωθεί από 
τον Αμερικανό θεωρητικό Seymour 
Chatman, με την προσθήκη της επι-
μήκυνσης, δηλαδή της περίπτω-
σης όπου ο χρόνος της αφήγησης 
είναι μεγαλύτερος από το χρόνο 
της ιστορίας (ΧΑ > XI), χωρίς όμως 
η ιστορία να διακόπτεται. Για πα-
ράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί, 
όταν έχουμε λεκτική εξιστόρηση 
σκέψεων ή άλλων νοητικών και συ-
νειδησιακών διαδικασιών, που γε-
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νικά απαιτούν περισσότερο χρόνο 
για να τις εκφράσουμε, προφορικά 
ή γραπτά, παρά για να τις κάνουμε.

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι η με-
γάλη πλειοψηφία των αφηγηματι-
κών κειμένων χαρακτηρίζεται από 
την εναλλαγή και το συνδυασμό 
όλων των παραπάνω ρυθμών και 
όχι από την αποκλειστική κυριαρ-
χία ενός απ’ αυτούς.

Η τρίτη κατηγορία αφηγηματικής 
οργάνωσης, σύμφωνα πάντα με 
τον Genette, είναι η συχνότητα. Συ-
νίσταται στη σχέση ανάμεσα στις 
φορές που ένα γεγονός συμβαίνει 
στην ιστορία και στις φορές που 
αυτό αναφέρεται στην αφήγηση. Δι-
ακρίνουμε τέσσερις βασικές περι-
πτώσεις:
α.  Αφήγηση μια φορά αυτού που 

στην ιστορία συνέβη μια φορά 
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(μοναδική αφήγηση)
β.  Αφήγηση ν φορές αυτού που 

στην ιστορία συνέβη ν φορές (πο-
λυμοναδική αφήγηση)

γ.  Αφήγηση ν φορές αυτού που 
στην ιστορία έγινε μια φορά (επα-
ναληπτική αφήγηση)

δ.  Αφήγηση μια φορά (ή καλύτε-
ρα σε μια φορά) αυτού που στην 
ιστορία συνέβη ν φορές (θαμιστι-
κή αφήγηση).
Ο συνηθέστερος τρόπος αφήγησης  

είναι η πρώτη μορφή ενώ η δεύτε-
ρη είναι ο πιο σπάνιος. Η επαναλη-
πτική αφήγηση απαντάται συχνά 
στο επιστολικό μυθιστόρημα του 
18ου αιώνα, καθώς και σε ορισμέ-
να σύγχρονα κείμενα. Στη νεοελλη-
νική λογοτεχνία, για παράδειγμα, 
επαναληπτική αφήγηση έχουμε σε 
μυθιστορήματα όπως οι Κεκαρμέ-

Χρόνος αφηγηματικός

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   214 6/27/17   9:39 PM



215 / 209

νοι του Νίκου Κάσδαγλη, όπου η 
ίδια ιστορία (ένα επεισόδιο σε μια 
στρατιωτική μονάδα) μας παρουσι-
άζεται από τέσσερις διαφορετικούς 
αφηγητές — το ίδιο ισχύει και για 
την Πλωτή πόλη της Μάρως Δούκα, 
όπου οι αφηγητές είναι δύο.

(Βλ. Αναδρομή, Ιστορία/πλοκή, 
Συστολή του χρόνου)

Χρόνος αφηγηματικός
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Ω
Ωδή
Η ωδή, ως είδος λυρικής ποίησης, 
πρωτοκαλλιεργήθηκε στην αρχαία  
Ελλάδα. Αρχικά, οι ωδές είχαν 
υμνητικό ή εγκωμιαστικό χαρα-
κτήρα. Ήταν τραγούδια που ψάλ-
λονταν και τραγουδιούνταν από 
χορευτές προς τιμή ενός θεού ή 
αποτελούσαν εγκώμια για ένα ση-
μαντικό πρόσωπο. Ονομαστές είναι 
οι ωδές που έγραψε ο Πίνδαρος, 
για να εξυμνήσει τους νικητές των 
ολυμπιακών ή και άλλων αγώνων. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των ωδών 
είναι ο επίσημος, ο σοβαρός, ο 
υψηλός και ο μεγαλοπρεπής τόνος, 

Ωδή
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μαζί με το ανάλογο γλωσσικό ύφος.
Οι αρχαιοελληνικές ωδές, όπως 

αυτές του Πινδάρου, ακολουθούν 
συνήθως μιαν αυστηρή μετρική και 
στροφική οργάνωση. Συγκεκριμένα, 
ακολουθούν ένα τρίπτυχο στροφι-
κό σύστημα, που αποτελείται από 
τη στροφή, την αντιστροφή και την 
επωδό. Κανονικά, η στροφή και 
η αντιστροφή είναι ισόστιχες και 
γραμμένες στο ίδιο μέτρο. Η επω-
δός δεν έχει ορισμένο αριθμό στί-
χων ούτε το ίδιο μέτρο με τη στρο-
φή και την αντιστροφή.

Στα νεότερα χρόνια, τα μετά την 
επανάσταση του 1821, όσοι Έλ-
ληνες ποιητές έγραψαν ωδές, δεν 
ακολούθησαν το αυστηρό σύστημα 
οργάνωσης των αρχαίων Ελλήνων. 
Όμως, και οι νεότερες ωδές έχουν 
πάντα σοβαρό θέμα, επίσημο και 

Ωδή
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μεγαλοπρεπή χαρακτήρα, αυστηρό, 
σεμνό και υψηλό ύφος.

To ποιητικό έργο του Ανδρέα Κάλ-
βου αποτελείται αποκλειστικά από 
ωδές, τις οποίες εξέδωσε στο εξω-
τερικό, σε δύo συλλογές (Γενεύη 
και Παρίσι).
 

Ωδή
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Από όλους τους Έλληνες ποιη-
τές, εκείνος που έχει γράψει απο-
κλειστικά ωδές (συνολικά είκοσι) 
είναι ο Ανδρέας Κάλβος. Όλες οι 
καλβικές ωδές χαρακτηρίζονται 
από έναν ιδιαίτερα υψηλό και με-
γαλοπρεπή τόνο. Είναι γραμμένες 
σε μια επίσημη, αυστηρή αλλά και 
ιδιότυπη γλώσσα, που χαρακτηρί-
ζεται από μια ιδιαίτερη λυρική τόλ-
μη και από θαυμαστές ποιητικές 
εικόνες. Επίσης, ωδές έχει γράψει 
και ο Διονύσιος Σολωμός. Ανάμεσά 
τους, ξεχωρίζει εκείνη που υμνεί και 
εγκωμιάζει το φιλέλληνα λόρδο Βύ-
ρωνα.

(Βλ. Λογοτεχνικά γένη/είδη).
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο 
που διατίθεται προς πώληση και δεν 
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 
(ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Ο Κολοφώνας στα 28άρια γίνεται στις 26΄΄

prosarmogi.indd   5 9/11/2016   4:07:30 µµ

l_a_lexiko_f_166-210_28b_v1.indd   220 6/27/17   9:39 PM


