
3. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ /  
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3.1. Ερωτήσεις συνδυασµού σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

3.1.1. Αφού διαβάσετε το ακόλουθο απόσπασµα, που προέρχεται από την 
αυτοβιογραφία του Μίκη Θεοδωράκη, να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Ποια στοιχεία σχετικά µε την εποχή στην οποία αναφέρεται το 
απόσπασµα µπορούµε να αντλήσουµε από την ανάγνωσή του; 

β) Γιατί επέλεξε ο Μίκης Θεοδωράκης να παραθέσει στην αυτοβιογραφία 
του αυτό το επεισόδιο και ποια θέση πήρε ο ίδιος στο ζήτηµα που 
αναφέρει; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας λαµβάνοντας υπόψη τα 
κοινωνικά και πολιτικά ενδιαφέροντα του συγγραφέα, έτσι όπως έχουν 
αποτυπωθεί και στο µουσικό έργο του. 

γ) Να αφηγηθείτε, σε 150 περίπου λέξεις, ένα περιστατικό της δικής σας 
ζωής, όπως θα το γράφατε στην αυτοβιογραφία σας, ώστε να φαίνονται 
στοιχεία του χαρακτήρα και των ενδιαφερόντων σας. 

 

Στην τάξη µας, οι µαθητές είχαν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη ήταν 
αυτοί που πεινούσαν και λιποθυµούσαν πάνω στο θρανίο. Στη δεύτερη αυτοί που 
πεινούσαν χωρίς να λιποθυµούν. Και στην τρίτη, αυτοί που τρώγανε όσο ποτέ στη ζωή 
τους, γιατί οι πατεράδες τους ήταν αγρότες, µαυραγορίτες, ή και τα δύο. Εµείς οι 
πεινασµένοι, της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αποφασίσαµε να βάλουµε τέρµα σ’ 
αυτήν την κατάσταση. Οργανωθήκαµε και µια µέρα ανακοινώσαµε στην τάξη ότι είναι 
απαράδεκτο οι µισοί να παχαίνουν και οι µισοί να πεθαίνουν της πείνας. Οι χωριάτες 
έβαλαν τις φωνές. Είχαν τον αέρα που τους έδινε η σωµατική τους ευρωστία. Όµως, 
εµείς είµαστε οι περισσότεροι και οι αποφασισµένοι για όλα. Είπαµε: “∆εν µπαίνει 
κανείς στην τάξη, αν δε βάλει τρόφιµα (πατάτες, αλεύρι, σταφίδα, αυγά) στο καλάθι που 
θα βρίσκεται στην πόρτα”. Την άλλη µέρα, δυο τρεις έφεραν τρόφιµα. Οι άλλοι πήγαν 
να περάσουν µε το ζόρι. Έπεσε ξύλο. Όταν µάθανε οι καθηγητές τα καθέκαστα, τήρησαν 
ουδετερότητα για το φόβο των Ιταλών. Τελικά όλοι “πλήρωναν” τα αναγκαστικά 
“διόδια”. Μοιράζαµε τα τρόφιµα στους σκελετωµένους συµµαθητές µας. Σε λίγο όλο το 
γυµνάσιο έκανε το ίδιο. Έτσι, εκείνη τη χρονιά δεν είχαµε θύµατα από την πείνα. Και 
όταν λέω θύµατα, δεν εννοώ µόνο το θάνατο, αλλά και τις βασικές αρρώστιες που 
προκαλεί η έλλειψη τροφής. 

(Μίκης Θεοδωράκης, Οι δρόµοι του Αρχάγγελου, τοµ.1, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1986, σ.111) 
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3.1.2. Το απόσπασµα που ακολουθεί ανήκει σε µία αυτοβιογραφία του Χένρι 
Μίλλερ, ενός διάσηµου αµερικανού συγγραφέα που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 
1939. Αφού το διαβάσετε,  
 
Α) να διατυπώσετε τα συµπεράσµατά σας  

α) για τη σχέση του συγγραφέα µε την Ελλάδα και τους λόγους της 
επίσκεψής του, 

β) για τη σχέση του µε τα χρήµατα, 
γ) για το χαρακτήρα και τα γενικότερα ενδιαφέροντά του. 

 
Β) Έπειτα να συνθέσετε ένα κείµενο (150-200 λέξεων) ως τµήµα της αυτο-

βιογραφίας σας, όπου θα φαίνεται  
α) η δική σας σχέση µε τα χρήµατα ή / και 
β) µία περίσταση της ζωής σας, όπου ορισµένα υλικά πράγµατα έχασαν τη 

σηµασία τους, επειδή σας απορρόφησαν “πνευµατικότερα” ενδιαφέροντα. 
 
 

Ήταν Κυριακή πρωί όταν ο Κατσίµπαλης κι εγώ φύγαµε από το Ναύπλιο για τις 
Μυκήνες. ∆εν ήταν ακόµα οχτώ η ώρα, όταν φτάσαµε στο µικρό σταθµό που φέρνει 
αυτό το µυθικό όνοµα. Καθώς περνούσαµε το Άργος, η µαγεία αυτού του κόσµου µού 
τρύπησε ξαφνικά τα σωθικά. ∆εν ήµουν βέβαιος αν θυµόµουν πράγµατα που είχα 
διαβάσει από παιδί ή αν αντλούσα εικόνες από την παγκόσµια φυλετική µνήµη. 
Γεγονός είναι πως αυτοί οι τόποι υπήρχαν ακόµη, πως έφεραν ακόµη τα αρχαία τους 
ονόµατα, κι αυτό ήταν κάτι τ’ απίστευτο. Ήταν κάτι σαν ανάσταση νεκρών, κι η µέρα 
που είχαµε διαλέξει για το ταξίδι έµοιαζε περισσότερο µε Πάσχα. Από το σταθµό ως 
τα ερείπια έπρεπε να περπατήσουµε αρκετά χιλιόµετρα. Όπως και στην Επίδαυρο, µας 
τριγύριζε µια υπέροχη γαλήνη. Περπατούσαµε νωχελικά προς τους λόφους που 
υψώνονται κυκλικά γύρω απ’ την Αργολική πεδιάδα. Λίγα πουλιά τραβούσαν το 
δρόµο τους στον απέραντο ουράνιο θόλο πάνω απ’ τα κεφάλια µας. Ξαφνικά 
συναντήσαµε ένα µικρό αγόρι που έκλαιγε σπαρακτικά. Στεκόµουν σ’ ένα χωράφι 
δίπλα στο δρόµο. Το κλάµα του δεν είχε καµιά απολύτως σχέση µε το σιωπηρό και 
γαλήνιο κόσµο όπου στεκόµασταν. Ήταν σαν να είχε αποτεθεί στο πράσινο χωράφι 
από κάποιο πνεύµα άλλου κόσµου. Για τι πράγµα θα µπορούσε να κλαίει ένα παιδί µια 
τέτοια ώρα, σ’ ένα τέτοιο θαυµαστό περιβάλλον; Πήγε κοντά του ο Κατσίµπαλης και 
του µίλησε... Έκλαιγε γιατί του είχε πάρει τα χρήµατά του η αδελφή του. Πόσα 
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χρήµατα; Τρεις δραχµές. Χρήµατα, χρήµατα... Ακόµη κι εδώ υπήρχε αυτό το πράγµα. 
Η λέξη “χρήµατα” ποτέ άλλοτε στη ζωή µου δεν µου είχε φανεί τόσο παράλογη. Πώς 
µπορούσε κανείς να σκεφτεί µια τέτοια λέξη σ’ αυτό τον κόσµο του δέους, της 
οµορφιάς και της µαγείας; Αν είχε χάσει ένα γαϊδούρι ή έναν παπαγάλο θα το 
καταλάβαινα. Μα τρεις δραχµές -µου ήταν αδύνατο να φανταστώ τι νόηµα είχαν τρεις 
δραχµές. 

(Χένρι Μίλλερ, Ο κολοσσός του Μαρουσιού, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1981, σσ. 148-149) 

 
3.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

3.2.1. Τα δύο πρώτα από τα ακόλουθα αποσπάσµατα είναι αυτοβιογραφίες και 
τα δύο επόµενα µυθιστορήµατα µε αυτοβιογραφικά στοιχεία. Αφού τα 
διαβάσετε, να προσδιορίσετε σε κάθε απόσπασµα 

α) τον τύπο του αφηγητή (µετέχει - δεν µετέχει στα γεγονότα), 
β) την οπτική γωνία της αφήγησης (εσωτερική - µηδενική), 
γ) το ύφος της αφήγησης (απλό, οικείο, λιτό, λογοτεχνικό κτλ)και 
δ) τη χρήση ή όχι ευθέως λόγου στο κείµενο. 

 

Με βάση τις παρατηρήσεις σας να αναφέρετε σε µια παράγραφο τις βασικές 
οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στα δύο συγγενή βιογραφικά είδη. 
 

Α. 
Σ’ αυτό το σηµείο οφείλω να οµολογήσω πως η αφήγηση της ζωής µου θα µου 

στοιχίσει πολλές πικρίες, αλλά θα τις υποστώ προκειµένου να υπηρετήσω πιστά 
την Αλήθεια. Μου είναι, πράγµατι, οδυνηρή η ανάµνηση του γάµου µου, που έγινε 
όταν ήµουν ακόµη δεκατριών χρόνων. Όταν διδάσκω παιδιά αυτής της ηλικίας 
και σκέπτοµαι το γάµο µου δεν µπορώ να µην συµπονέσω τον εαυτό µου και να µη 
χαρώ για λογαριασµό τους, επειδή διέφυγαν από µια τέτοια συµφορά. Και δεν 
βρίσκω ηθικούς λόγους που να συνηγορούν υπέρ ενός γάµου τόσο πρόωρου σαν 
τον δικό µου. Φαίνεται µάλιστα πως µε αρραβώνιασαν τρεις φορές, αλλά δεν 
ξέρω ποια εποχή. Μου είπαν πως τα δύο κορίτσια που είχαν διαλέξει για µένα, 
πέθαναν αργότερα και απ’ αυτό συµπεραίνω πως µε αρραβώνιασαν τρεις φορές. 
Υπολογίζω ότι ο τρίτος αρραβώνας µου είχε αποφασιστεί όταν ήµουν επτά 
χρονών. Θα αναφερθώ όµως κυρίως στο γάµο µου, για τον οποίο διατηρώ ακόµη 
την πιο καθαρή ανάµνηση. 
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Β.  
Περνούσαν λοιπόν οι µέρες στο δωµάτιο Μενάντρου 69. Οι αναποδιές και οι 

στερήσεις χρωµάτιζαν µε ιδιαίτερο πάθος τη ζωή. Τα χρόνια εκείνα κατάχτησα αυτό 
που κατόπι στάθηκε το καλύτερο όπλο στη ζωή µου -η εξοικείωση µε το λίγο (είτε 
φαί είτε γόητρο), που σου επιτρέπει να ζεις τις µέρες σου σωστές κι ολοκληρωµένες, 
µε φαντασία και µε ένταση, να στέκεσαι µε επιφύλαξη µπροστά στη φτήνια της 
αφθονίας, και να απραγµονείς µε περίσκεψη, µέσα σε µια κοινωνία που οι 
άνθρωποι αναλίσκονται για να αποχτούν, κι είναι δυστυχισµένοι κι αυτοί που 
δουλεύουν κι αυτοί που είναι δίχως δουλειά. Τίποτα δεν ένιωθα να µου λείπει. Ό,τι 
χρειαζόµουν το είχα, κι ό,τι δεν µπορούσα να το έχω δεν το χρειαζόµουν. Η Έφη το 
είχε λαχτάρα να κάνω ένα ρούχο. Όποιος έχει πολλές φορεσιές, έχει πολλούς 
εαυτούς, δογµάτιζα εγώ. Οι χειρότεροι εαυτοί µας ανταποκρίνονται στα καλύτερα 
ρούχα µας. Και να πεις πως δεν το ’θελα; Αλλά ήταν πάντα κάτι άλλο που το ’θελα 
περισσότερο. 
Και τώρα που ανιστορώ τα καµώµατα εκείνα, σήµερα πάλι, οι άνθρωποι θρέφουν 
µαλλούρα και γένια, φορούν απίθανα ρούχα, γυρνάν ξυπόλητοι, ξετραχηλισµένοι, 
για να αλλάξουν σουλούπι, και να µη µοιάζουν µε τους καλοντυµένους 
ευπαρουσίαστους φιλισταίους, που ρίξαν την ανθρωπότητα στον όλεθρο του 
πολέµου. 
 

Γ. 
Αχ, αυτές οι ώρες! Τι φρίκη! Το αγκοµαχητό ξαναρχίζει. Αλήθεια, πόσο αργά 

πεθαίνει ένας άνθρωπος! Το ξέρω. ∆εν έχει ελπίδα να ζήσει. Πάσχισα να πείσω 
τον εαυτό µου πως θα µπορούσε να ζήσει, µα κατά το µεσηµέρι κατάλαβα πως 
καµιά ελπίδα δεν έχει για να σωθεί. Αν δεν είχα χάσει στο µεταξύ το πιστόλι µου, 
θα τον πυροβολούσα για να µη βασανίζεται. Μα µε το µαχαίρι δεν µπορώ. Πάω 
να χάσω τα λογικά µου. Πεινώ τροµερά. Θα’ θελα να ξεσπάσω στο κλάµα, µα δεν 
µπορώ. Πάω να φέρω νερό στον ετοιµοθάνατο και πίνω απ’ αυτό κι ο ίδιος. 
Είναι ο πρώτος άνθρωπος που σκότωσα µε τα ίδια τα χέρια µου, που µπορώ 

να τον δω από τόσο κοντά και που ο θάνατός του είναι έργο δικό µου. Στις τρεις 
το απόγευµα πέθανε. Ανασαίνω για λίγη ώρα. Ύστερα η σιωπή µου φαίνεται πιο 
αφόρητη απ’ το αγκοµαχητό. Μιλάω γιατί πρέπει να µιλάω. Έτσι του λέω: 
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“Συνάδελφε, δεν ήθελα να σε σκοτώσω. Αν µπορούσες να πηδήσεις άλλη µια 
φορά δω µέσα, δε θα σε σκότωνα, αν και συ θα ’σουν λογικός. Μα εσύ δεν ήσουν 
για µένα παρά µια ιδέα, ένας συνδυασµός που ζούσε µέσα στο µυαλό µου και 
προκαλούσε µιαν απόφαση. Αυτόν τον συνδυασµό χτύπησα. Τώρα καταλαβαίνω 
για πρώτη φορά πως κι εσύ είσαι ένας άνθρωπος όπως κι εγώ. Σκέφτηκα τις 
χειροβοµβίδες σου, την ξιφολόγχη σου και το ντουφέκι σου. Τώρα βλέπω τη 
γυναίκα σου και το πρόσωπό σου. Συγχώρεσέ µε συνάδελφε. Πάντα το 
καταλαβαίνουµε αυτό πολύ αργά. Γιατί να µη µας το πουν, πως κ’ εσείς είσαστε 
πλάσµατα δυστυχισµένα όπως κ’ εµείς; Πως οι µητέρες σας καρδιοσώνουνται 
όπως κ’ οι δικές µας και πως έχουµε την ίδια αγωνία του θανάτου, το ίδιο 
αγκοµαχητό και τους ίδιους πόνους; Συχώρα µε, συνάδελφε. Πώς µπορούσε να 
είµαστε εχθροί; Πάρε είκοσι χρόνια απ’ τη ζωή µου, συνάδελφε, και σήκω επάνω. 
Πάρε αν θες καλύτερα και πιο πολλά. Γιατί τι θα µε ωφελούσαν...”. Όλα 
τυλίγονται µε τη σιωπή. 
 

∆.  
Είχα φτάσει ως το δρόµο, δεν µπόρεσα να τον περάσω, ήταν ποταµός, και 

στάθηκα και κοίταζα: µαζί µε τα νερά κυλούσαν αγκαλιές αγκαλιές τα 
µεσοξεραµένα σταφύλια, ο µόχτος της χρονιάς, έτρεχαν κατά τη θάλασσα και 
χάνουνταν. Ο θρήνος δυνάµωνε, µερικές γυναίκες είχαν χωθεί ως τα γόνατα µέσα 
στα νερά και µάχουνταν να περισώσουν λίγη σταφίδα. Άλλες, όρθιες στην άκρα 
του δρόµου, είχαν βγάλει τις µπολίδες τους και συροµαδιούνταν. 
Είχα γίνει µουσκίδι ως το κόκαλο. Πήρα δρόµο κατά το σπιτάκι. Βιαζούµουν να 
δω τι θα ’κανε ο πατέρας µου. Θα ’κλαιγε, θα βλαστηµούσε, θα φώναζε; 
Περνώντας από το χωράφι είδα πως όλη η σταφίδα είχε φύγει. 
Τον είδα να στέκεται στο κατώφλι, ακίνητος, και δάγκανε τα µουστάκια του. 

Πίσω του όρθια, η µητέρα µου έκλαιγε. 
- Πατέρα, φώναξα, πάει η σταφίδα µας! 
- Εµείς δεν πάµε, µου αποκρίθηκε. Σώπα! 
Ποτέ δεν ξέχασα τη στιγµή ετούτη. Θαρρώ µου στάθηκε στις δύσκολες στιγµές 

της ζωής µου µεγάλο µάθηµα. Αναθυµόµουν τον πατέρα µου ήσυχο, ασάλευτο, να 
στέκεται στο κατώφλι, µήτε βλαστηµούσε, µήτε παρακαλούσε, µήτε έκλαιγε. 
Ασάλευτος κοίταζε τον όλεθρο, κι έσωζε, µόνος αυτός, ανάµεσα σε όλους τους 
γειτόνους, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 
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(Το απόσπασµα Α είναι από την Αυτοβιογραφία του Γκάντι, εκδ. Ιάµβλιχος, Αθήνα 1997,  
σσ. 18-20. Το απόσπασµα Β, ελαφρά διασκευασµένο, προέρχεται από το αυτοβιογραφικό έργο 
του Πανσέληνου, Τότε που ζούσαµε, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1985, σσ. 169-170. Το απόσπασµα Γ 
είναι από το έργο του Έριχ Μαρία Ρεµάρκ, Ουδέν νεώτερον από το δυτικόν µέτωπον, εκδ. 
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1983, σσ. 177-179 και το απόσπασµα ∆ από το αυτοβιογραφικό 
µυθιστόρηµα του Καζαντζάκη, Αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Ελένη Καζαντζάκη, Αθήνα, σσ. 102-
103.) 

3.2.2. Ο Νίκος Καζαντζάκης στο έργο του “Αναφορά στο Γκρέκο” δίνει πολλά 
αυτοβιογραφικά στοιχεία. Στα ακόλουθα αποσπάσµατα µιλάει για τους γονείς 
του. Αφού τα διαβάσετε, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις 
δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. 

 
α) Ποιες λεπτοµέρειες για την καταγωγή του δίνει ο συγγραφέας στα δύο 

αποσπάσµατα και µε ποια πρόθεση;  
β) Πώς θα χαρακτηρίζατε το ύφος των αποσπασµάτων και γιατί;  
γ) Αντλώντας πληροφορίες από τα αποσπάσµατα, να γράψετε εκείνο το 

τµήµα του βιογραφικού σηµειώµατος του Νίκου Καζαντζάκη που θα 
αναφέρεται στην καταγωγή του, µε σκοπό να το δηµοσιεύσετε σε µία 
εγκυκλοπαίδεια για παιδιά. 

 
Α) Σκύβω µέσα µου κι ανατριχιάζω. Οι πρόγονοί µου, από τη φύτρα του κυρού, 
αιµοβόροι κουρσάροι στη θάλασσα, πολέµαρχοι στη στεριά, χωρίς φόβο µήτε 
ανθρώπου µήτε θεού. Από το σόι της µάνας µου, µουντοί, αγαθοί χωριάτες, 
που έσκυβαν οληµερίς στη γης µ’ εµπιστοσύνη, έσπερναν, περίµεναν σίγουροι 
τις βροχές  και τους ήλιους, θέριζαν και κάθονταν το δειλινό στο πεζούλι του 
σπιτιού τους, σταύρωναν τα χέρια κι είχαν τα θάρρη τους στο θεό. Πώς να 
µπορέσω να συνταιριάξω τους δυο τούτους αντιστρατευόµενους µέσα µου 
προγόνους, τη φωτιά και το χώµα; 

 
Β) Κυκλοφορούν κι δυο γονέοι στο αίµα µου, ο ένας άγριος, σκληρός, αγέλαστος, 
η µάνα µου τρυφερή, αγαθή, άγια· σε όλη µου τη ζωή τους κουβαλώ, κανένας 
τους δεν πέθανε· όσο ζω, θα ζουν κι αυτοί µέσα µου και θα µάχονται, καθένας 
τους αντίθετα, να κυβερνήσουν τη σκέψη µου και την πράξη. Και σε όλη µου τη 
ζωή ετούτος είναι ο αγώνας µου: να τους φιλιώσω, να µου δώσει ο ένας τη 
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δύναµή του, ο άλλος την τρυφεράδα, κι η διχόνοια ανάµεσά τους, που ξεσπάει 
ακατάπαυστα εντός µου, να γίνει στην καρδιά του γιου τους αρµονία. 

(Τα αποσπάσµατα προέρχονται από το βιβλίο του Ν. Καζαντζάκη Αναφορά στο Γκρέκο, εκδ.  
Ε. Καζαντζάκη, Αθήνα 1965, σ. 27 και 59 αντιστοίχως.) 
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3.2.3. Να συγκρίνετε τα δύο ακόλουθα αποσπάσµατα, που προέρχονται από το 
έργο του Νίκου Καζαντζάκη “Αναφορά στο Γκρέκο” και το Παγκόσµιο 
Βιογραφικό Λεξικό αντιστοίχως και να δικαιολογήσετε τις οµοιότητες και τις 
διαφορές τους ως προς  

 
α) την έκταση και το είδος των πληροφοριών, 
β) την ύπαρξη ή όχι σχολίων και 
γ) το ύφος και τη γλωσσική ποικιλία. 

 
Α) Μέσα στη φράγκικη σχολή, όπου είχαν µαζευτεί παιδιά από όλη την Ελλάδα, 
επειδή ήµουν Κρητικός κι η Κρήτη τότε πολεµούσε τον Τούρκο, πίστεψα πως 
είχα χρέος να µην ντροπιάσω την Κρήτη και να ’µαι ανάµεσα στους 
συµµαθητές µου ο πρώτος. Είχα ευθύνη... Και τόσο θράσεψε ο νους µου, που 
µια µέρα πήρα µια παράτολµη απόφαση να γράψω δίπλα στην κάθε γαλλική 
λέξη του λεξικού την αντίστοιχη ελληνική. Μήνες βάσταξε ο µόχθος αυτός, µε 
βοηθήµατα και άλλα λεξικά, κι όταν πια τέλεψα κι ολάκερο το λεξικό ήταν 
µεταφρασµένο, το πήρα και το ’δειξα µε καµάρι στο διευθυντή της σχολής, τον 
Περ Λωράν... -Αυτό που ’καµες, Κρητικόπουλο, µου ’πε, δείχνει πως µια µέρα 
θα γίνεις σηµαντικός άνθρωπος. Χαρά σε σένα που από τόσο µικρός βρήκες το 
δρόµο σου· αυτός είναι ο δρόµος ο δικός σου, η µάθηση· έχε την ευκή µου. 

(Ν. Καζαντζάκη, Αναφορά στο Γκρέκο, εκδ. Ε. Καζαντζάκη, Αθήνα 1965, σσ. 117-118) 
 
 
Β) Στη Νάξο φοίτησε στο µοναστικό Γαλλικό κολλέγιο του Τίµιου Σταυρού. Στο 
ξένο σχολείο εισάγεται ξαφνικά σε άγνωστο κόσµο, µαθαίνει τη γαλλική και 
την ιταλική γλώσσα και αφοµοιώνει τα πρώτα στοιχεία του δυτικού 
πολιτισµού.  
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3.2.4. Τα αποσπάσµατα που ακολουθούν, προέρχονται όλα από µυθιστορήµατα 
µε αυτοβιογραφικά στοιχεία. Αφού τα διαβάσετε 

α) να προσδιορίσετε τις πληροφορίες που δίνει ο αυτοβιογραφούµενος για τη 
ζωή του και τα θέµατα που φαίνεται ότι τον απασχολούν και 

β) να χαρακτηρίσετε το ύφος του κάθε αποσπάσµατος και να δικαιολογήσετε 
το χαρακτηρισµό. 

 

Α) Αισθάνοµαι αληθινά µια ξαφνική κούραση. Επιπλέω και όµως είµαι πολύ 
βαρύς. ∆εν έχω διάθεση να αλλάξω θέση... Αυτοκίνητα φρενάρουν απότοµα 
στο δρόµο. Αρέσει στους ανθρώπους να χαζεύουν τα δυστυχήµατα... Θα έπρεπε 
να τους πω ότι δεν έχω τίποτε για να φύγουν. Εν τούτοις είναι προτιµότερο να 
µε εξετάσει ένας γιατρός για λόγους αρχής. 

(Paul Guimard, Τα γεγονότα µιας ζωής. ∆ιασταύρωση, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 1995, σ. 62) 
 

Β) Αυτή η απερίγραπτη ανακατωσούρα θα ’θελα να µην υπάρχει. Θα ’θελα άµα 
τους έλεγα να γράφουν, να γράφουν όλα, κι άµα να διαβάσουν, να πιάσουν όλα 
τα αλφαβητάρια τους και να τα ανοίξουν µπροστά τους... Παρά µόνο την ώρα 
της γραφής άλλα είχανε πλάκα κι άλλα κοντύλι, κι άλλα δεν είχανε 
αλφαβητάρια... Την κάθε µου διαταγή ακολουθούσε µια φασαρία, µια 
επανάσταση αληθινή, που µε κούραζε. 
- Γράψτε το τώρα, να το δω κι εγώ. 
- ∆εν έχω πλάκα. 
- Ούτε εγώ. 
- ∆εν έχω κοντύλι. 
- Κι εγώ δεν έχω πλάκα. 
- Γιατί να µην έχεις; 
- Η Σοφία µου την έσπασε, και δε µου αγοράζει άλλη ο κύρης µου. 

(Έλλης Αλεξίου, Γ΄ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1978, σ. 38) 
 

Γ) Προσπαθώ να µαντέψω αυτό το “πρέπει”, που του υποτάχτηκε η µητέρα µου, 
στο τυραννισµένο της πρόσωπο που ολοένα πια τώρα παίρνει το χρώµα της γης, 
όπου µέρα µε τη µέρα πλησιάζει. Προσπαθώ έτσι να µαντέψω την πικρή της 
µοίρα, να καθαρίσει και η θολή εικόνα των δικών µου παιδικών χρόνων. Γιατί 
για ό,τι υποφέρουµε ή ευτυχούµε, πολύ λίγο µιλούµε στο σπίτι µας. Ίσως αυτό 
είναι το µοναδικό προνόµιο των ταπεινών ανθρώπων, απ’ όπου έρχουµαι..  Γι’ 
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αυτό µας βοηθά να τους καταλάβουµε µονάχα ό,τι µένει στο σώµα, τα ίχνη που 
σχηµατίζονται χωρίς την εποπτεία µας: η κίνηση του κορµιού, η δόνηση της 
φωνής, η διατηρηµένη µνήµη στο δέρµα και στις κόχες των µατιών. 

(Ηλία Βενέζη, Αιγαίο, εκδ. Κολλάρου, Αθήνα 1967, σσ. 66-67) 
 
 

3.2.5. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχει ο Γεώργιος Σουρής στην 
ακόλουθη έµµετρη αυτοβιογραφία του, να γράψετε το αντίστοιχο τµήµα του 
βιογραφικού του σηµειώµατος, έτσι όπως θα ήταν κατάλληλο να συµπεριληφθεί 
στο φυλλάδιο του προγράµµατος µιας εκδήλωσης αφιερωµένης σ’ αυτόν. 

Κατ’ άλλους είµαι γέννηµα της ηρωίδος Χίου 
και λέγουν πως εξ ευγενούς κατάγοµαι στοιχείου, 
πλην άλλοι παραδέχονται πατρίδα µου την Σύρον  
και άλλοι περισσότερον την νήσον των Κυθήρων.  
Αλλά εγώ επιθυµώ να είµαι πάντα Χιώτης 
µα κάποτε και Συριανός και εσθ’ ότε Τσιριγώτης. 
 Η µήτηρ µου µετήρχετο τα γυναικεία έργα 
και πότε πότε µ’ έδερνε µε ξύλο και µε βέργα,  
ο δε πατήρ µου έµπορος ελέγετο και ήτο  
και µε το “δούναι και λαβείν” πολύ ενησχολείτο 
απολαµβάνων πάντοτε οικιακής ειρήνης... 
πλην λωποδύται κάµποσοι της εποχής εκείνης 
στο µαγαζί του τρύπωσαν µια νύχτα σκοτεινή 
κι ουτ’ ένα αµερικάνικο δεν τ’ άφησαν πανί. 
Και από τότε ο πατήρ είχε µεγάλο χάλι, 
ως ότου εµουφλούζεψε 1 καθώς και τόσοι άλλοι. 
Εγώ δε τότ’ εσύχναζα µετά µεγάλου ζήλου 
εις το σχολείον του γνωστού κυρίου Θεοφίλου,  
όστις εσχάτως µ’ έξαψιν και µ’ ενθουσιασµόν 
του κύκλου ανεκάλυψε τον τετραγωνισµόν,  
εφ’ ω σοφόν διδάσκαλον ο κόσµος τον κηρύττει 
και ίσως πρώτος θα εµβεί µεσ’ του ∆ροµοκαϊτη 2.  

(Γ. Σουρή, Τα Άπαντα, τ. Α΄, εκδ. Γιοβάνη Αθήνα 1967, σ. 67) 
 

 
1  εµουφλούζεψε: χρεωκόπησε 
2  ∆ροµοκα?τειο: παλιά και γνωστή ψυχιατρική κλινική 
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