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Γεώργιος Ορφανίδης 
Υποψήφιος Διδάκτωρ 

ΠΕ 02 Φιλολόγων & ΠΕ 34 Ιταλικής Φιλολογίας 

 
Αν αφιερώναμε μερικές σελίδες στην ανάλυση των χαρα-

κτήρων του παρόντος μυθιστορήματος, προκειμένου να συνθέ-
σουμε ένα προλογικό σημείωμα, μάλλον θα δημιουργούσαμε εκ 
προοιμίου εντυπώσεις που θα φαλκίδευαν κατά κάποιον τρόπο 
την επιθυμία των αναγνωστών να σχηματίσουν ελεύθερα γνώ-
μη, βάσει των δικών τους αντιλήψεων και εμπειριών. Άλλωστε, 
η Λογοτεχνία δεν έχει μόνο μια ανάγνωση, μια σημειωτική ερ-
μηνεία. Οι αναγνώσεις, ή με άλλα λόγια οι (συν)δηλωτικές 
προεκτάσεις, που απορρέουν από το ό,τι γράφεται, όντως, ισο-
δυναμούν αριθμητικά με το πλήθος των αναγνωστών. Αυτή 
είναι και η μαγεία της Λογοτεχνίας.  

Η βαθιά φιλία μου με τον συγγραφέα, Αντώνιο Χαριστό, 
καθώς και ο σεβασμός μου προς την αξιοσημείωτη φιλολογική 
του κατάρτιση, με ωθούν σχεδόν αυτόματα στο να προσεγγίσω 
με μια συνοπτική αλλά φιλολογικού χαρακτήρα πρόθεση το ανά 
χείρας βιβλίο. Αδιαμφισβήτητα, όμως, αυτό θα γίνει με έναν 
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«εναλλακτικό» τρόπο, και πιο συγκεκριμένα, υπό το πρίσμα της 
ένταξης του μύθου και της πλοκής σε μια ευρύτερη θεωρία περί 
λογοτεχνικής κριτικής και πρόσληψης. Εν προκειμένω, επιλέ-
χθηκε η αναδίπλωση των θεωριών περί της αστικής λογοτε-
χνίας, όπως δίνεται από την Γεωργία Γκότση, στο έργο της Ἡ 
ζωή ἐν τῇ πρωτευούσῃ: θέματα αστικής πεζογραφίας από το τέ-
λος του 19ου αιώνα, Αθήνα, Νεφέλη, 2004.  

Στο εν λόγω ερευνητικό πόνημα, η Γ. Γκότση συμπληρώνει 
τα πορίσματά της διδακτορικής της διατριβής (Experiencing the 
Urban: Athens in Greek Prose Fiction, 1880-1912, London-UK, 
King’s College, 1996), σχετικά με τη ανάλυση των ηρώων και 
των επιμέρους τόπων που συνθέτουν το περιεχόμενο της αστι-
κής μυθοπλασίας των τελών του 19ου αιώνα, ήτοι της λεγόμε-
νης Δεύτερης (Νέας) Αθηναϊκής Σχολής. Στην πραγματικότη-
τα, η Γκότση συνεχίζει τη συζήτηση που ξεκίνησαν η Λίζυ Τζι-
ριμώκου (1988)1 και ο Παντελής Βουτουρής (1995)2, προχωρώ-
ντας σε μια αναθεώρηση της παλαιότερης βιβλιογραφίας (π.χ. 
Κ. Δημαράς, Α. Σαχίνης, Λ. Πολίτης)3. Πλέον, το πολιτισμικό 

                                                            
1  Λίζυ Τσιριμώκου, Γραμματολογία της πόλης, λογοτεχνία της πόλης, 

πόλεις της λογοτεχνίας, Αθήνα, Λωτός, 1988. 
2  Παντελής Βουτουρής, Ως εις καθρέπτην: προτάσεις και υποθέσεις για 

την ελληνική πεζογραφία του 19ου αιώνα. Αθήνα, Νεφέλη, 1995. 
3  Κωνσταντίνος Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας: από 

τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας (9η εκδ.), Αθήνα: Γνώση, 2000. Λί-
νος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (22η εκδ.), Αθήνα, 2015. Απόστολος Σαχί-
νης, Το νεοελληνικό μυθιστόρημα: ιστορία και κριτική (6η εκδ., με 
διορθώσεις), Αθήνα, Εστία, 1991.  
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τοπίο των Αθηνών περιγράφεται μέσα από αλληλοσυμπληρού-
μενες αλλά και αλληλοαναιρούμενες έννοιες4, όπως τυχόν συμ-
βαίνει και με μια σειρά σημαντικών πολιτισμικών κέντρων του 
ευρωπαϊκού κοσμοειδώλου5. Η Αθήνα, η πρωτεύουσα του τότε 
ελληνικού κράτους μετουσιώνεται σε ένα ιδιάζοντα χώρο δρά-
σης, ο οποίος με τη σειρά του δομείται σε ιστορικές «συνέχειες» 
και «α-συνέχειες», χαρακτηριστικές για την ανάπτυξη των ελ-
ληνικών Γραμμάτων και των Τεχνών, συχνά και με βαθιές ρίζες 
στο διάβα του χρόνου (π.χ. φιλελληνισμός και στροφή στο έν-
δοξο παρελθόν της αρχαιότητας μέσω ανάδειξης στερεοτυπι-
κών εικόνων-συμβόλων περί ταυτότητας του Έλληνα, χριστια-
νική ηθική και συνέχεια της βυζαντινής παράδοσης ή/και μετα-
βυζαντινής ακτινοβολίας με επίκεντρο τη δόμηση της πρωτο-
νεοελληνικής ιδεολογίας, Μεγάλη Ιδέα, συνταγματικές αναθε-
ωρήσεις, δικομματισμός, οικονομική κρίση). Ζητήματα, όπως, 
ποια είναι τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν ένα περι-
βάλλον ως αστικό(;), και ποιο το εύρος διάθεσης του εκάστοτε 
κοινωνικού υποκειμένου να πραγματοποιήσει –έστω και στα-
διακά– μια μετάβαση από έναν παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης 
του ιδιωτικού του βίου προς την υιοθέτηση νεωτερικών προ-
τύπων(;), ανασυνθέτουν τη φιλολογική-πραγματολογική ανά-

                                                            
4  Γκότση, ό.π., σελ. 286-287.  
5  Moretti, Franco. Atlas of the European Novel, 1800-1900. London; 

New York, NY, USA, Verso, 1999. Brian Nelson, 1992. Naturalism in 
the European novel: new critical perspectives. New York, NY, USA, 
Berg.  
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λυση μιας πολυτροπικής σε μορφή και θεματολογία αστικής 
πεζογραφίας.  

Το γεγονός ότι ο όρος «ηθογραφία», ταυτίστηκε σε γενι-
κές γραμμές, αρχής γενόμενης από τη δεκαετία του 1880/ 
1890, με μια δευτερευούσης σημασίας «ειδυλλιακή» περιγρα-
φή ηθών και εθίμων, δηλαδή με μια επιδερμική φωτογραφική 
αποτύπωση (π.χ. Γ. Δροσίνης, Κ. Κρυστάλλης, Χ. Χρηστοβασί-
λης, Α. Εφταλιώτης), στηλιτεύεται και θεωρείται ότι δεν αντα-
ποκρίνεται εξολοκλήρου στην πραγματικότητα6. Μάλιστα, 
είναι εμφανές ότι μια τέτοια πρόσληψη αποτελεί προϊόν μο-
νοδιάστατης οπτικής αντίληψης, διότι, αργότερα αρκετοί 
κριτικοί της μεσοπολεμικής και μεταπολεμικής περιόδου πα-
ραβλέπουν εκείνες τις όψεις της προγενέστερης πεζογραφίας, 
οι οποίες συν τοις άλλοις προβάλλουν έμπρακτα την ύπαρξη 
των νεωτερικών αστικών ιδεών και βιωμάτων, μέσω της ανά-
δυσης προβληματισμών κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέρο-
ντος, ακόμα και ψυχογραφικών διαστάσεων (π.χ. Γ. Βιζυηνός, 
Α. Καρκαβίτσας, Κ. Χατζόπουλος, Κ. Θεοτόκης). Η Γκότση 
επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι: «Η ηθογραφία εκλαμβάνεται 
ως ένα λογοτεχνικό είδος το οποίο ακόμα και όταν ασχολείται 
με την πόλη στερείται ‘αστικού’ χαρακτήρα, γιατί αφενός μένει 
προσκολλημένο σε μια στενή, ανιαρή πραγματικότητα, την 
οποία, αφετέρου αντικατοπτρίζει αντί να αναλύει και να ψυ-

                                                            
6  Ειδικά, για αυτή την τάση, βλ. Mario Vitti, Ιδεολογική λειτουργία της 

ελληνικής ηθογραφίας (3η εκδ., επαυξημένη), Αθήνα, Κέδρος, 1991, 
σελ. 73-77.  
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χογραφεί»7. Προς επίρρωση, αναφέρει ότι η ηθογραφία νοημα-
τοδοτείται –λαθεμένα– μέσα από τον απόηχο του Ρομαντι-
σμού, όπως αυτός εδραιώθηκε σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επί-
πεδο τις προηγούμενες δεκαετίες του 19ου αιώνα8.  

Ο Χαριστός φαίνεται να συντάσσεται με την άποψη της 
ερευνήτριας. Η μυθοπλασία του συγγραφέα δεν εξαντλείται σε 
μια σκιαγράφηση της ζωής στο άστυ, άλλοτε με αναφορές στα 
υψηλά κοινωνικά στρώματα, και άλλοτε στα χαμηλότερα. Εν 
αντιθέσει, ο Χαριστός θεωρεί ότι η πόλη είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός, ο οποίος αναπροσαρμόζεται στις όποιες ιστορικές 
και πολιτισμικές συνθήκες και συγκυρίες, ανακατευθύνοντας 
πολλές φορές τις ανάγκες και επιθυμίες των κατοίκων της λό-
γω της χωροταξικής αναδιαμόρφωσής της, ένα θέατρο συνερ-
γασιών και ανταγωνισμών, ένας χώρος διάχυσης ιδεών, ένα 
πνευματικό κέντρο, ένα τμήμα του δημόσιου ιστορικού γίγνε-
σθαι, το οποίο θα κληρονομηθεί στις επόμενες γενιές. Και τότε, 
πάλι θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αναπροσαρμογής του 
«ό,τι διαμορφώνει το άστυ» στο σύγχρονο πολιτισμικό περιβάλ-
λον. Επιπλέον, ο Χαριστός διεισδύει στην ψυχολογία των λο-
γοτεχνικών ηρώων του, έχοντας ως πρότυπο τις συνεχείς ενδό-

                                                            
7  Γκότση, ό.π., σελ. 37-38. 
8  Γκότση, ό.π., σελ. 50-51, όπου η ερευνήτρια επισημαίνει όχι μόνο τις 

συγκλίσεις, που οδήγησαν σε μια στερεοτυπική ερμηνεία του αστικού 
τοπίου, αλλά και τις αποκλίσεις, σημειώνοντας ότι οι τελευταίες είναι 
ευάριθμες, και συνεπώς δεν συνέβαλλαν καταλυτικά στην αποκόμιση 
μιας εναλλακτικής άποψης για την αστική ηθογραφία των τελών του 
19ου αιώνα.  



Αντώνης Χαριστός 
 

~ 16 ~ 

μυχες συγκρούσεις που κυριεύουν τις πεποιθήσεις των ηρώων 
του Θεοτόκη για τη ζωή, τον έρωτα, το θάνατο και την ηθική 
(λ.χ. Η Τιμή και το Χρήμα, 1914)9. Πρωταγωνιστές ή δευτερα-
γωνιστές όλοι έχουν να (συν)δηλώσουν κάτι το σημαντικό, και 
ταυτόχρονα, το διαφορετικό. Δεν είναι ρηχές φυσιογνωμίες, 
πολλές φορές έως και καλλικατουρίστικες μορφές, που λει-
τουργούν ως μέσο στηλίτευσης της αστικής ηθογραφίας, καθώς 
όπως κατέστη σαφές, η ηθογραφία δεν εκλαμβάνεται ως κατώ-
τερο λογοτεχνικό απότοκο με απλοϊκές περιγραφές ανθρώπων 
και καθημερινών πρακτικών, ήτοι απαξιωτικά.  

Τέλος, ο Χαριστός με αυτό το βιβλίο του, κατά μια έννοια, 
«αυτο-εισάγεται» σήμερα, σε εκείνον το διάλογο των Τσιριμώ-
κου και Βουτουρή, περί ύπαρξης του διπόλου: «αστική ηθογρα-
φία – αστικός ρεαλισμός». Η Γκότση πίσω από αυτό το δίπολο, 
το οποίο μετονομάζει σε «ηθογραφία – αστική λογοτεχνία», 
διαβλέπει, την πόλη του μεσοπολέμου, και κυρίως των μεταπο-
λεμικών πεζογράφων, όταν δηλαδή, οι ελληνικές πόλεις αρχί-
ζουν να αφουγκράζονται τις εκσυγχρονιστικές εξελίξεις των 
ευρωπαϊκών άστεων, και να οικειοποιούνται κλιμακωτά τα αρ-
χιτεκτονικά, πολεοδομικά, εξωραϊστικά, και εν γένει, τα ιδεο-
λογικά σημεία των παραπάνω γεω-πολιτισμικών συνόλων10. Ως 

                                                            
9  Ενδεικτικά, για την ερμηνεία των λογοτεχνικών φυσιογνωμιών του 

Κ. Θεοτόκη, βλ. Ιωάννης Δάλλας, Κωνσταντίνος Θεοτόκης: κριτική 
σπουδή μιας πεζογραφικής πορείας, Αθήνα, Σοκόλης, 2001. Απόστο-
λος, Μπενάτσης, Κωνσταντίνος Θεοτόκης: πάθη, δράση, κώδικες, 
Αθήνα, Επικαιρότητα, 1995. 

10  Πιο αναλυτικά, για το διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ της Γκότση 
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εκ τούτου, τα δομικά στοιχεία κάθε πόλεις, τα μνημεία και οι 
άνθρωποι, τώρα, παρουσιάζονται ως κοινωνοί διαδικασιών 
ώσμωσης, μετεξέλιξης και ανάπλασης ενός αειφόρου πολιτισμι-
κού κύκλου, γνώμονας του οποίου τίθεται η αναζήτηση του πο-
λυσημειωτικού, του μοντέρνου, του νεωτερικού11.  

 
 

 
  

 
  

                                                                                                                              
και των Τσιριμώκου, Βουτουρή, βλ. Γκότση, ό.π., σελ. 53-55. 

11  Για μια πληρέστερη διαμόρφωση άποψης επί του μοντέρνου στο 
ελληνικό αστικό περιβάλλον μέσα από το ιδεολογικό κάτοπτρο της 
αρχιτεκτονικής και άλλων τεχνών, με έμφαση στην περίοδο από το 
1940 και έπειτα προτείνεται η κάτωθι μελέτη: Αντώνιος Κωτίδης, 
Μοντερνισμός και «Παράδοση» στην ελληνική μεταπολεμική και 
σύγχρονη τέχνη. Ζωγραφική – Γλυπτική – Αρχιτεκτονική 1940-2010, 
Τόμος Β (2η εκδ.), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1993, κυ-
ρίως, σελ. 27-83. Επισημαίνουμε ότι στην παρούσα μελέτη γίνονται 
αξιο5πρόσεκτες αναφορές στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, 
καθώς και στις πρώτες του 20ου αιώνα, με σκοπό να αναλυθεί από 
τον συγγραφέα όσο το δυνατόν περσότερο η έννοια του «παλαιού», 
του «παραδοσιακού», του «ρομαντικού».  
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