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Α. Η Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία ζηελ «Ιζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ» 
απνκπζνπνηείηαη, όπσο εύζηνρα επηζήκαλε ν Π. Μνπιιάο. Απηό δελ γίλεηαη 
κέζα από επζείεο θαηαθξίζεηο ηνπ πνιέκνπ αιιά απνξξέεη από ηνπο δηαιόγνπο 
θαη ηηο ζθέςεηο ησλ πξσηαγσληζηώλ θαη θπξίσο από ηελ κεηαπνιεκηθή 
πξαγκαηηθόηεηα πνπ πεξηγξάθεη ε αθήγεζε. Σην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα ν 
πόιεκνο σο ηξαγηθή εκπεηξία καξηπξείηαη ζε αξθεηά ζεκεία.  

Αξρηθά, ε απνθάιπςε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ παιηνύ ζπληξόθνπ ηνπ 
Νηθόια , θαη ε ζαλάησζε ηνπ από ηνπο Τνύξθνπο. Απνθαιύπηεη όηη αθόκα θαη 
κεηά ηε ιήμε  ηνπ πνιέκνπ,  νη επηδξάζεηο ηνπ εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ γηα 
πνιύ κεγάιν δηάζηεκα θαη επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηε δσή ησλ αλζξώπσλ. Σην 
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θαίλεηαη πσο ην κίζνο ελαληίνλ ησλ Ειιήλσλ 
δηαηεξήζεθε θαη κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο από ηελ Μ. Αζία, ώζηε λα 
δνινθνλεζεί ν έλαο Έιιελαο, όηαλ απνθαιύθζεθε πσο έπαηδε ηνλ Τνύξθν.  

Τν παξαπάλσ  γεγνλόο ζηάζεθε αθνξκή γηα λα απμήζεη ηα κέηξα 
πεξηθξνύξεζήο ηνπ ν πξσηαγσληζηήο. Έγηλε πην πξνζεθηηθόο θαη θξόληηδε γηα 
ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα γηα λα κελ απνθαιπθζεί  θαη ν ίδηνο. Μηκείηαη ην 
κνπζνπικαληθό ηξόπν δσήο θαη απνθεύγεη ηελ έθζεζε ηνπ ζηνλ πνιύ θόζκν,  
βάδνληαο ην αθεληηθό ηνπ λα εηνηκάζεη ηα ραξηηά ηνπ.   

Β1.Ο δηάινγνο  θπζηθόο, θνθηόο, ζύληνκνο θαη πεξηεθηηθόο, ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε επξεία θιίκαθα θαη θπξηαξρεί ζε πνιιά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, θαηά θαλόλα 
κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. Ωο πξνο ην πεξηερόκελν, πεξηνξίδεηαη ζηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ζηηο επρέο, ελώ απνθιείεηαη ε αληαιιαγή απόςεσλ. Ωο πξνο 
ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ, δίλεη ζεαηξηθόηεηα θαη πεξηζζόηεξε δσληάληα ζην 
ιόγν, ελώ, θαζώο θόβεη πνιύ ζπρλά ηελ αθήγεζε, δίλεη πνηθηιία ζην ιόγν θαη 
απνθεύγεηαη παξάιιεια ε κνλνηνλία.  Τν θείκελν κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
δηαιόγνπ έρεη ζεαηξηθή ηερληθή, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ 
κεηαδίδνπλ ζηνλ αλαγλώζηε ηελ αγσλία ηνπ ήξσα, παξαζηαηηθόηεηα. 
Επηπιένλ, αθήλνπλ ηνλ αλαγλώζηε λα  ςπρνγξαθεί θαη ηα άιια πξόζσπα ηεο 
αθήγεζεο εθηόο από ηνλ ήξσα, θάηη πνπ πξνζπαζεί λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ 
αλαγλώζηε θαη όρη λα ηνπ δώζεη έηνηκεο θξίζεηο.  

Β2. Η ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ είλαη κηα αθήγεζε ηεο νπνία ην πεξηερόκελν 
εμειίζζεηαη ζηε δηάξθεηα ελόο ρξόλνπ ζηε Μηθξαζηαηηθή ρεξζόλεζν. Από ηα 
γεγνλόηα απηά σο ηελ θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο κεζνιαβεί ε κεηάβαζε, 
εγθαηάζηαζε ηνπ πξσηαγσληζηή ζηελ Ειιάδα θαη ε ζπλάληεζε ηνπ κε ηνλ 
ζπγγξαθέα Σηξαηή Δνύθα πνπ ζα κεηαγξάςεη ηελ εμηζηνξεκέλε αθήγεζε ηνπ 
πξσηαγσληζηή Νηθόια Κνδάθνγινπ. Τν γεγνλόο ινηπόλ όηη κηα ηόζν εθηελήο 
ηζηνξία ρσξάεη ζε κεξηθέο ζειίδεο είλαη απνηέιεζκα πνηθίισλ αθεγεκαηηθώλ 
ηερληθώλ πνπ παίδνπλ κε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ κε επηβξαδύλζεηο, 
επηηαρύλζεηο, πξνιήςεηο θ.ά.  

Σηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ν ρξόλνο ηεο κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη 
ν ηζηνξηθόο, πξαγκαηηθόο ρξόλνο ησλ πεξηπεηεηώλ ηνπ πξσηαγσληζηή κεηά 
ηελ απόδξαζε από ην ηάγκα εξγαζίαο πνπ γηα λα γιηηώζεη ππνδύεηαη ηνλ 
Τνύξθν.  Η εμέιημε ηνπ ρξόλνπ δίλεηαη κε πνιιέο ρξνληθέο ελδείμεηο, πνπ 



ζεκαηνδνηνύλ ην πέξαζκα από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε ή από ηε κηα επνρή 
ζηελ άιιε.  

Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο θαιύπηεη ηα γεγνλόηα πέληε πεξίπνπ κελώλ 
«πξηλ ηνλ Μάξηε», «πιεζίαδε Αύγνπζηνο»,  θαη επηβξαδύλεηαη αηζζεηά κε ην 
δηάινγν θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ήξσα.  Ο αθεγεηήο 
εζηηάδεη θπξίσο ζε απηά πνπ ζθηαγξαθνύλ ηε δπζθνιία ηεο θαηάζηαζεο, ζε 
απηά ηα ζεκεία ε ξνή ηνπ ρξόλνπ είλαη αξγή κε θαηαγξαθή επηκέξνπο 
θνκκαηηώλ ηεο κέξαο, «ηελ πξώηε κέξα», «ζην ζακπνράξακα», «ηελ άιιε 
κέξα ην πξσί», «ην ηειεπηαίν βξάδπ», «όιε λύρηα», «ζαλ πήξα ε κέξα», «ηα 
κεζάλπρηα».  Από ηελ άιιε  γεγνλόηα ήζζνλνο ζεκαζίαο ή πεξίνδνη κε κηθξή 
ζεκαζία παξνπζηάδνληαη πνιύ ζύληνκα ή παξαιείπνληαη, γηα παξάδεηγκα νη 
θξάζεηο «Από ηόηε πέξαζε θαηξόο», , «νη κέξεο πεξλνύζαλ γξήγνξα», «έηζη 
πέξαζε απηή ε κέξα, ήξζε ε άιιε, θαη πάιη άιιε,»,   

Γ. Τν απόζπαζκα απηό είλαη ραξαθηεξηζηηθό γηα ηνλ ςπρηθό θόζκν ηνπ 
ζπγγξαθέα. Τν «ηειεπηαίν βξάδπ» ήηαλ ην πην καθξύ ζηελ αίζζεζε ηνπ. 
Απηό έρεη κηα δηπιή ζεκαζία. Από ηελ κηα αλππνκνλεί λα βάιεη ζε δξάζε ην 
ζρέδην ηεο δηαθπγήο ηνπ, από ηελ άιιε όκσο αλεζπρεί γηα ην πνηα ζα είλαη ε 
έθβαζε ηνπ.  

Ννηώζεη επγλσκνζύλε θαη σο έλα βαζκό αζθάιεηα καδί κε ηελ 
νηθνγέλεηα ηνπ Χαηδεκεκέηε. Τα ζπλαηζζήκαηα ησλ Τνύξθσλ θαη ηνπ 
πξσηαγσληζηή είλαη ακνηβαία, ιππνύληαη πνπ ζα ρσξίζνπλ γηα απηό κέλνπλ 
καδί σο αξγά ην βξάδπ θαη ην πξσί ηνλ πεξηπνηνύληαη ζαλ ήηαλ κέινο ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπο. Τν θιίκα ην πξσί ήηαλ βαξύ θαη ακήραλν, δελ έβξηζθαλ 
ιόγηα λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, έηζη «ηα βήκαηά καο αθνύγνληαλ 
πην πνιύ από ηηο θνπβέληεο καο». Απηό πνπ κπόξεζαλ λα αξζξώζνπλ ήηαλ 
«θαιή αληάκσζε». Η θξάζε απνθηά δηηηό πεξηερόκελν αλάινγα κε ην πνηνο 
ηε ιέεη. Γηα ηνλ πξσηαγσληζηή καο ζεκαίλεη θαιή αληάκσζε αλ θαη εθόζνλ 
επηδήζεη κεηά από πνιιά ρξόληα. Γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Χαηδεκεκέηε πάιη ηελ 
ηαρεία επηζηξνθή ηνπ Νηθόια /Μπερηζέη θνληά ηνπο.    

Γ. Ο ζάλαηνο ζηελ Ιζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ παξνπζηάδεηαη ιαθσληθά θαη 
πεδά. Ο ζπγγξαθέαο δε ζέιεη λα πξνθαιεί έληνλεο ςπρηθέο εμάξζεηο ζηνπο 
αλαγλώζηεο. Ο ζάλαηνο ηνπ ζπληξόθνπ παίδεη θαηαιπηηθό ξόιν ζηελ 
πεξηπέηεηα ηνπ Νηθόια. Αξρηθά, ηνπ επηζεκάλεη ηη πξέπεη λα πξνζέμεη ν 
Νηθόιαο γηα λα κελ έρεη ηε κνίξα ηνπ θίινπ ηνπ. Επηπιένλ, επηηαρύλεη ηελ 
πινθή, αθνύ ν Νηθόιαο αληηιακβάλεηαη πσο πιένλ είλαη κόλνο θαη δελ πξέπεη 
λα θαζπζηεξήζεη πξνζπαζώληαο λα αληακώζεη ην ζύληξνθν ηνπ, σζηόζν 
αλαπξνζαξκόδεη ηα ζρέδηα ηνπ ώζηε λα πξνεηνηκαζηεί θαιύηεξα, π.ρ λα 
εμαζθαιίζεη ηνύξθηθα ραξηηά. 

 Αληίζεηα, ν ζάλαηνο ηνπ Πέηξνπ  πνπ πεξηγξάθεη ν Δάιιαο είλαη κηα 
κεηαθνξηθή , ιπξηθή εηθόλα ηνπ ζαλάηνπ θάπνηνπ λένπ. Οη δύν λένη βξίζθνπλ 
ην ζάλαην κε ηνλ ίδην ηξόπν, ηνλ απαγρνληζκό. Σηελ ηζηνξία ελόο Αηρκαιώηνπ 
ηνλ θξεκάλ νη Τνύξθνη, όηαλ αλαθαιύπηνπλ πσο ππνδπόηαλ ηνλ Τνύξθν. Σην 
πνίεκα ηνπ Δάιια κάιινλ όκσο έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ απηόρεηξα, ν 
νπνίνο θνπξαζκέλνο λα ζπκκνξθώλεηαη κε θάηη πνπ δελ ηνπ ηαηξηάδεη 



θξεκάζηεθε από ηελ γξαβάηα ηνπ. Ο κεηεσξηδόκελνο απηόρεηξαο 
παξνκνηάδεηαη κε έλα πνπιί πνπ πεηά ζηνλ αέξα. Η εηθόλα είλαη ιπξηθή θαη 
ηξαγηθή ηαπηόρξνλα.  

Επηπιένλ, νη δύν λεθξνί λαη κελ ήηαλ θίινη κε ηνλ πξσηαγσληζηή θαη 
ηνλ πνηεηή αληίζηνηρα, σζηόζν ζην πνίεκα ηνπ Δάιια, πνπ είλαη γξακκέλν ην 
1961, ην πεξηζηαηηθό απνθηά κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πξνέθηαζε. Η ιέμε 
ζύληξνθνο πνιηηηθά ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ Αξηζηεξά κεηαμύ νκντδεαηώλ.  
Αλ ε ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ είλαη έλα έξγν θαηαδίθεο ηνπ πνιέκνπ, πνπ 
πξνθαιεί ην κίζνο κεηαμύ ησλ ιαώλ, ην πνίεκα κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε 
όηη είλαη κηα κνκθή θαηά ηεο πνιηηηθήο εθείλεο πνπ γηα ρξόληα θπιάθηδε, 
εμόξηδε, θπλεγνύζε θαη πξνζπαζνύζε λα εμαγνξάζεη όινπο όζνη 
ραξαθηεξίδνληαλ αξηζηεξνί. Από απηήλ ηελ άπνςε ν Πέηξνο επέιεμε 
ζπλεηδεηά ην ζάλαην ηνπ γηα λα κελ βαιζακσζεί, αιιαμνπηζηώληαο.   


