
Κώζηαο Μαγθιήο, θηιόινγνο 

ΓΕΛ Αξηέκηδαο 2010-11 

1 

 

ΓΗΩΡΓΟ ΗΩΑΝΝΟΤ: ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΔΡΓΟΓΡΑΦΗΑ 

Ο πεδνγξάθνο ηεο πξώηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο Γηώξγνο Ησάλλνπ γελλήζεθε 

ζηε Θεζζαινλίθε ην 1927. Πξσηόηνθνο γηνο πξνζθπγηθήο νηθνγέλεηαο από ηελ 

Αλαηνιηθή Θξάθε, νηθνλνκηθά θαηεζηξακκέλεο, κεγάισζε θαη ζπνύδαζε ζηε 

γελέηεηξά ηνπ θάησ από δύζθνιεο ζπλζήθεο. Η πξνζθπγηθή θαηαγσγή ηνπ εμεγεί ην 

πξνζσπηθό θαη ζπγγξαθηθό ηνπ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο Έιιελεο πξόζθπγεο αιιά θαη 

γηα ηνπο Δβξαίνπο θαη άιιεο κεηνλνηηθέο νκάδεο ηδίσο ηεο Θεζζαινλίθεο. Πήξε 

πηπρίν θηινινγίαο από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη ην 1960 δηνξίζηεθε ζηε 

κέζε εθπαίδεπζε θαη ππεξέηεζε σο θηιόινγνο ζε δηάθνξα κέξε (Κπλνπξίαο, 

Βεγγάδε, Καιακαξηά). Τν 1971 κεηαηέζεθε ζηελ Αζήλα, αξρηθά ζε γπκλάζην θαη 

κεηά ζην ππνπξγείν Παηδείαο, όπνπ πέξαζε ηελ ππόινηπε δσή ηνπ. Πέζαλε ζε ειηθία 

58 εηώλ (ην 1985) από κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο.   

Σηα γξάκκαηα εκθαλίζηεθε ην 1954 κε κηα κηθξή πνηεηηθή ζπιινγή, ηα Ζιηνηξόπηα, 

ηελ νπνία αθνινύζεζε κηα δεύηεξε ην 1963. Έθηνηε επηδόζεθε ζηελ πεδνγξαθία 

όπνπ θπξίσο θαηαμηώζεθε σο ινγνηέρλεο. Παξάιιεια έθαλε κεηαθξάζεηο αξραίσλ 

θεηκέλσλ, εμέδσζε εθινγέο δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ, παξακπζηώλ, θαξαγθηόδε, έγξαςε 

ζέαηξν, ρξνλνγξαθήκαηα θαη κειέηεο. Τν 1979 ηηκεζεί κε ην Πξώην Κξαηηθό 

Βξαβείν Γηεγήκαηνο γηα ην βηβιίν ηνπ Σν δηθό καο αίκα.   

Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα έξγν ηόζν ηδηόηππν όζν θαη κνλαρηθό, ην νπνίν όκσο, 

απνηειεί λεόηεξν θξίθν ζηελ πην εθιεθηή παξάδνζε ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο. 

Τα θείκελά ηνπ κε εηδνινγηθά θξηηήξηα ζα κπνξνύζαλ λα δηαθξηζνύλ ζε ινγνηερληθά 

θείκελα, ζε ρξνληθά (ηζηνξηθά γεγνλόηα), ζε ρξνλνγξαθήκαηα, δνθίκηα θαη ζε κηθηά.  

Τα ρξόληα πνπ ζθξάγηζαλ ηε δσή ηνπ ζπγγξαθέα είλαη εθείλα ηνπ πνιέκνπ, ηεο 

θαηνρήο, ηεο αληίζηαζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ, όπσο ηα έδεζε ζηε Θεζζαινλίθε πνπ 

κεγάισζε. Πξνηθηζκέλνο κε αζπλήζηζηε αηζζαληηθόηεηα όζν θαη 

παξαηεξεηηθόηεηα γλώξηζε από θνληά ην δξάκα ηεο πξνζθπγηάο, ηνπ μεξηδσκνύ 

ησλ Δβξαίσλ, θαη γεληθόηεξα ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπ, ζην δηάζηεκα απηήο ηεο 

ηαξαγκέλεο πεξηόδνπ. Τα πεξηζζόηεξα θείκελά ηνπ ζπλζέηνπλ σο ζύλνιν κηα 

ηνηρνγξαθία - κσζατθό ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ αλζξώπσλ ηεο, ηδσκέλσλ από 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζθνπηά.   

Η Θεζζαινλίθε απνθαιύπηεηαη ζαπκαζηά. Σ’ απηό ην καγλήηε ηνπ δηεζπαξκέλνπ 

ειιεληζκνύ, ζ' απηό ην δείγκα όισλ ησλ επνρώλ ηεο Διιάδαο από ηε ξσκατθή 

θαηνρή σο ζήκεξα, ν Γηώξγνο Ισάλλνπ θαηαθέξλεη λα καο δείμεη επθαηξηαθά άιινηε 

ην εληαίν ςεθηδσηό θη άιινηε κηα-κηα ηηο ζπζηαηηθέο ςεθίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

«Απ΄ ηα ζθαγεία κε ηηο απέξαληεο εξεκηέο θαη ηηο ιατθέο ηαβεξλνύιεο, ζηνλ παιηό 

ζηαζκό κε ηα παξαθκαζκέλα θαθελεία θαη ηα αδξαλνύληα βαγόληα, ζηελ ύπνπηε 

Μπάξα θαη ζηε Ρακόλα, ζηε γξαθηθή θαη κίδεξε Πάλσ Πόιε, ζηελ αραλή θαη 

αδηακόξθσηε πιαηεία Δηθαζηεξίσλ, ζηνπο ζαζξνύο βπδαληηλνύο λανύο, ζηα ύπνπηα 

μελνδνρεία ηεο Εγλαηίαο, ζηηο ζηελόθαξδεο πνιπθαηνηθίεο, ζηνπο άρξσκνπο θεληξηθνύο 

δξόκνπο, ζηα κνπριηαζκέλα γξαθεία, ζην παλεπηζηήκην, ζηα ιατθά ζηλεκά ηεο κπόραο, 

ζηελ θνζκηθή αηκόζθαηξα, ν ζπγγξαθέαο πεξπαηάεη κε άλεζε, γλήζηνο Θεζζαινληθηόο, 

πνπ θαηαιαβαίλεη, πνπ κηιάεη όηαλ ηνπ πέθηεη ιόγνο θαη πνπ ζσπαίλεη όηαλ ρξεηάδεηαη 

λ' αθνύζεη θαη λα δεη, πνπ αλαγλσξίδεη, ζπγθηλείηαη θαη ζηνράδεηαη» 
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Όια απηά, ηόζα πνιιά, αλαδίλνπλ κηα πνηθίιε όζν θαη νδπλεξή αηκόζθαηξα, θαζώο 

αλαινγηδόκαζηε ηε κνίξα ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ, βιέπνληαο απηό ην καθειεηό ησλ 

αηζζεκάησλ θαη πξνζέζεσλ, βιέπνληαο ην θαηαρηππεκέλνο απ' ηε κνίξα άηνκν πνπ 

αγσλίδεηαη λα ζηαζεί. Σπρλά κάιηζηα κε θάπνηα δόζε ζπκνζνθίαο θαζώο δελ 

παξαιείπεη λα εληνπίδεη θαη λα εθθξάδεη ηηο ηιαξέο πηπρέο ησλ δηάθνξσλ δξακαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ.   

Η πξόδα ηνπ δελ εθπίπηεη ζε πνηεηηθή πξόδα, αληίζεηα πνιιέο θνξέο λνκίδεηο όηη ε 

πξόδα ηνπ Ισάλλνπ ζρνιηάδεη ηελ πνίεζε "Αο είλαη επηηέινπο έλα κηθξό ζηελό 

δσκάηην, λα θιεηδσζώ, λα κε βιέπσ θαη λα κελ αθνύσ. Εθεί κέζα ίζσο θαηνξζώζσ λ' 

απνινγεζώ εγθαίξσο, λα εμνκνινγεζώ κε θάζε ιεπηνκέξεηα, λα γηαηξεπηώ. Δελ 

ππάξρεη άιιν γηαηξηθό απ' ηελ εμνκνιόγεζε. Ίζσο γη απηό είκαη ηόζν πειαγσκέλνο θαη 

δελ μέξσ ηη κνπ γίλεηαη. Κάπνηε λόκηδα πσο, αλ κηιήζσ, ζα πέζεη ν νπξαλόο λα κε 

πιαθώζεη. Σόηε ήκνπλ είθνζη ρξνλώ θαη όηαλ ήκνπλ ζηα είθνζη, δε κνπ θάλεθε ηίπνηε 

πνπ έγηλα εηθνζηέλα κάιινλ ήηαλ θαιύηεξα γηαηί πήγα θαληάξνο. Ο παληθόο κ' έπηαζε 

κεηά ηα ηξηάληα, θαη ηώξα δελ μέξσ από πνπ λα θξαηεζώ".   

Έρνπκε λα θάλνπκε πάληα κ' έλαλ άλζξσπν πνπ δηςάεη λα κηιήζεη απιά θη αιεζηλά. 

"Δελ μέξσ αλ απηά πνπ ζθέθηνκαη πξνάγνπλ ή όρη ηελ αλζξώπηλε ππόζεζε. Κη όρη 

βέβαηα πσο δε κ' ελδηαθέξεη θάηη ηέηνην. Σν πξώην όκσο πνπ πξνζπαζώ, είλαη λα κηιώ 

κε εηιηθξίλεηα, κε επιάβεηα κάιινλ. Δηςώ γηα εμνκνιόγεζε, πνπ πάληνηε αλαθνπθίδεη 

θάπσο". Ωζηόζν ν παληθόο είλαη πάληα ξεύκα πνπ ηνλ ηηλάδεη : "Κακηά θνξά, πνπ 

παξαθαηέρνκαη από ηέηνηνπο θόβνπο, κε πηάλεη ζύγθξπν, όηαλ αληηιακβάλνκαη πσο 

θάπνηνο θαλόληζε ην βήκα ηνπ πάλσ ζην δηθό κνπ, θαη ζηακαηάεη θη απηόο ζηηο ίδηεο 

βηηξίλεο. Δελ κπνξώ λα κε βάδσ θαθό κε ην λνπ κνπ είκαη θη εγώ παηδί καο επνρήο 

δνινθόλσλ".   

Σθάβνληαο αδηάθνπα κέζα ηνπ δίρσο έιενο, ηξίβνληαο ην δέξκα ηνπ πάλσ ζηα 

πξάγκαηα θαη κηιώληαο επίκνλα ζε πξώην πξόζσπν ρσξίο πεξηζηξνθέο, ην ύθνο ηνπ 

επηβάιιεηαη γπκλό: δελ λαξθηζζεύεηαη, δελ κεγαιεγνξεί, δελ ςεπηίδεη. Χξεηάδεηαη λα 

έρεηο κέζα ζνπ κεγάια απνζέκαηα εηιηθξίλεηαο γηα λα κε θνβάζαη ηελ θνηλόηππε 

έθθξαζε, ηελ ηξηκκέλε ιέμε, ηελ απιή θνπβέληα-αλ θαη, θαληάδνκαη, έλα έκπεηξν 

κάηη δελ ζα δπζθνιεπηεί λ' αλαγλσξίζεη, πίζσ από ηνλ ιηηό πεδνγξάθν, ηνλ άλζξσπν, 

ηνλ άλζξσπν πνπ πάιεςε ρξόληα κε ηηο ιέμεηο, ζεηεύνληαο ζηελ πνίεζε. Δμάιινπ κε 

ηηο πξόδεο ηνύηεο βξηζθόκαζηε θηόιαο ζ' έλα όξην όπνπ ε σξαηνινγία θαίλεηαη 

νιόηεια πεξηηηή πνιπηέιεηα. Τη ρξεηάδνληαη νη ιακπξέο θνξεζηέο ζε θνξκηά πνπ δελ 

θνβνύληαη λ' απνθαιύςνπλ ηελ εύξσζηε γύκληα ηνπο;  

Οη πξόδεο ηνπ Ισάλλνπ μεθεύγνπλ ηνλ θίλδπλν λα γίλνπλ ζειίδεο ηδησηηθνύ 

εκεξνινγίνπ αδηάθνξεο γηα ηνπο ηξίηνπο, ή λα κεηαβιεζνύλ ζε μεξέο ζεκαηνγξαθηθέο 

αζθήζεηο. Πνιύ πεξηζζόηεξν απηόο πξνρσξεί ζε βάζνο, ζηνράδεηαη ρσξίο ςπρξέο 

θόξκνπιεο, θη αθήλεη ην αηνκηθό πεξηζηαηηθό λ' αλαρζεί ζε θαζνιηθόηεξε κνίξα. 

Γηαηί πίζσ από ηελ ηδησηηθή ππόζεζε ελόο αλζξώπνπ πνπ θαηαγξάθεη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ από ηε Θεζζαινλίθε, ηελ ειιεληθή επαξρία θαη ηελ Αθξηθή, ππάξρεη ην 

γεληθόηεξν αλζξώπηλν αδηέμνδν, θξπζηαιισκέλν ζε κεξηθέο, άςνγεο ζπρλά, 

πεδνγξαθηθέο θόξκεο. Καη πίζσ από ηελ εγθαξηέξεζε θαη ηε κλήκε ηνπ ίδηνπ 

αλζξώπνπ, ζθαδάδεη ηξαγηθή ε επνρή ησλ δνινθόλσλ.   
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ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΠΟΤ ΓΔΥΣΖΚΔ 

 

     Ο Γηώξγνο Ισάλλνπ δέρηεθε πνηθίιεο επηδξάζεηο από ινγνηερληθά ξεύκαηα θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο, ζηνηρεία πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε 

ηεο πξνζσπηθή ηνπ ζπγγξαθηθήο θπζηνγλσκίαο. Ο Ισάλλνπ ππήξμε έλαο βαζηά 

θαιιηεξγεκέλνο άλζξσπνο: από ηα θνηηεηηθά ηνπ ρξόληα νη πλεπκαηηθέο ηνπ 

αλεζπρίεο ηνλ έθεξαλ θνληά ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε, ηνπ Σεθέξε, ηνπ Έιηνη, 

αλαγλώζηεο ηνπ Πεληδίθε, ηνπ Κόληνγινπ, ηνπ Ι. Γξαγνύκε, επεξεάζηεθε από ην 

έξγν ηνπο, γνεηεύηεθε από ηνλ Παπαδηακάληε. Αθνκνηώλνληαο δεκηνπξγηθά ηνπο 

ήρνπο όισλ απηώλ ησλ θσλώλ ν Ισάλλνπ δηακόξθσζε ηε δηθή ηνπ ζπγγξαθηθή 

θπζηνγλσκία. Σπγθεθξηκέλα: 

 

1) Γέρηεθε έληνλεο επηξξνέο από ηε ιεγόκελε «ρνιή ηεο Θεζζαινλίθεο», πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηελ πεδνγξαθία ζηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ, κε θύξηνπο εθθξαζηέο 

ηνπο Ση. Ξεθινύδα, Αιθ. Γηαλλόπνπιν, Γ. Γέιην θαη Ν. Πεληδίθε θαη θύξην 

εθθξαζηηθό κέζν ηνλ εζσηεξηθό κνλόινγν. Έγξαςε ν ίδηνο ν Ισάλλνπ: «ε πεδνγξαθία 

κνπ εληάζζεηαη ζην ιεγόκελν «εζσηεξηθό κνλόινγν»…ηνλ έκαζα από ινγνηέρλεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη δελ ηνλ έκαζα ζεσξεηηθά, αιιά κε επεξέαζε, ππεηζήιζε κέζα κνπ, 

από ηνλ Πεληδίθε θπξίσο, αιιά θαη από ηελ Καξέιιε, ε νπνία δελ γξάθεη βέβαηα 

εζσηεξηθή κνλόινγν, αιιά είλαη θη απηή επεξεαζκέλε από απηνύο ηνπο 

«εγγαζηξίκπζνπο» ηξόπνπο». Ιδηαίηεξα ν Πεληδίθεο ηνλ επεξέαζε ζηε ηερληθή ηνπ 

δηαζπαζκέλνπ ζέκαηνο. 

2) Ο Καβάθεο επεξέαζε ηνλ Ισάλλνπ (ζην βηβιίν ηνπ «ν ηεο θύζεσο έξσο» 

ππάξρνπλ πέληε κειέηεο γηα ηνλ Καβάθε) θπξίσο ζηα αθόινπζα ζεκεία: 

- επηγξακκαηηθόηεηα θαη ππαηληθηηθό ύθνο 

- εκκνλή ζηε γελέζιηα πόιε θαη ζηελ ηζηνξία ηεο (Αιεμάλδξεηα – Θεζζαινλίθε) 

- κεηαηόπηζε ηνπ ρξόλνπ ζην παξειζόλ, θαίξηα ζεκαζία ηνπ ρξόλνπ σο θνξέα 

κλήκεο 

- ειάρηζην ελδηαθέξνλ γηα ηε θύζε 

3) Δπηδξάζεηο δέρηεθε αθόκα από ηνλ Παπαδηακάληε (αθηέξσζε ηξεηο κειέηεο γηα 

ηνλ Σθηαζίηε δηεγεκαηνγξάθν ζην έξγν ηνπ «ν ηεο θύζεσο έξσο»), πνπ εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζηα αθόινπζα ζεκεία: 

- εκκνλή ζηνλ γελέζιην ηόπν (Σθηάζνο – Θεζζαινλίθε) 

αμηνπνίεζε ελόο πινύζηνπ βησκαηηθνύ πιηθνύ πνπ ζπρλά έρεη απηνβηνγξαθηθά 

ζηνηρεία 

- αλακλήζεηο από ηελ παηδηθή θπξίσο ειηθία 

- εθηελείο παξεθβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηθαηξόηεηα 

4) Ο Ίσλ Γξαγνύκεο σο ζπγγξαθέαο επεξέαζε ηνλ Ισάλλνπ ζε δύν θπξίσο ηνκείο: 

- ζηε ρξήζε ηεο πξσηνπξόζσπεο αθήγεζεο 

- ζην ηδενινγηθό πεξηερόκελν ηνπ έξγνπ ηνπ: δηακόξθσζε έλαλ «ηδηόηππν» 

θνζκνπνιηηηθό παηξησηηζκό, κηα αγάπε γηα ηελ παηξίδα θαη ηελ εζληθή καο 

ηαπηόηεηα πνπ δελ έθηαζε πνηέ ζηα όξηα ελόο θαλαηηθνύ εζληθηζκνύ. 

5) Ωο θηιόινγνο ν Ισάλλνπ δέρηεθε επηδξάζεηο θπξίσο από ηελ αξραία ιπξηθή 

πνίεζε θαη ηδηαίηεξα από ην είδνο ηνπ επηγξάκκαηνο, κε ην νπνίν θαη αζρνιήζεθεο 

σο κεηαθξαζηήο. 

6) Τέινο δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί ε επίδξαζε πνπ άζθεζε ζηνλ Ισάλλνπ ε 

ιατθή καο παξάδνζε (δεκνηηθά ηξαγνύδηα, παξακύζηα, ιατθό ζέαηξν). Δηδηθόηεξα 

από ηα παξακύζηα δαλείδεηαη ην καγηθό ζηνηρείν, ηε ζπλύπαξμε ηνπ πξαγκαηηθνύ κε 

ην θαληαζηηθό-ππεξθπζηθό, ην ζακπό θαη αόξηζην θιίκα ηεο δηήγεζεο.  
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΗΩΑΝΝΟΤ 

 

Α. ΒΗΩΜΑΣΗΚΟ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ – ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

Τα αθεγήκαηά ηνπ θηλνύληαη ζην ρώξν ηεο Θεζζαινλίθεο θπξίσο ηεο θαηνρήο θαη 

ησλ πξώησλ δύζθνισλ κεηαπνιεκηθώλ ρξόλσλ. Σν αθεγεκαηηθό ηνπ πιηθό ην 

αληιεί από ηα δύζθνια παηδηθά ηνπ ρξόληα, από ηνλ θόζκν ηεο πξνζθπγηάο, από 

ηε δίλε ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θαηνρήο θαη από ηηο πεξηπέηεηεο ηεο κεηαπνιεκηθήο 

πεξηόδνπ. Δίλαη κηθξνγξαθίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο αθελόο, θαη πξνζσπηθέο αλακλήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα –θπξίσο από 

ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία- αθεηέξνπ, όπνπ νη κλεκνληθέο αλαθιήζεηο δεκηνπξγνύλ ην 

ζπγθηλεζηαθό θιίκα ζην νπνίν θηλείηαη ε πεδνγξαθία ηνπ.  

«Σα αθεγήκαηά ηνπ έρνπλ ως πρώηε ύλε μαρησρίες και βιώμαηα, αιιά θαη πξόζσπα, 

πξάγκαηα θαη γεγνλόηα από ην παξειζόλ, ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηε λενειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα (πξνζθπγηά, πόιεκνο, θαηνρή, κεηαθαηνρηθή πεξίνδνο), ηα νπνία ν 

ζπγγξαθέαο εμνκνινγείηαη δηαζώδνληάο ηα κε δύν θπξίσο κέζα: ηελ πνιύ ηζρπξή κλήκε 

ηνπ θαη ηε κεγάιε ηνπ παξαηεξεηηθόηεηα» (Δξνπθόπνπινο) 

«Με ηελ αθήγεζε αλαζηαίλεη θπξίσο κηα παιηόηεξε επνρή, πξνζσπηθά θαη 

ππνθεηκεληθά βησκέλε. Έηζη, ηα αθεγήκαηα θαίλνληαη ζαλ αλακλήζεηο από ηα 

πεξαζκέλα, όπνπ δηνρεηεύεη ηηο απόςεηο ηνπ, ηηο θξίζεηο ηνπ, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ» 

(αρίλεο) 

 

Β. Ζ ΓΗΑΠΑΖ ΣΟΤ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

      Η ηερληθή ηνπ δηαζπαζκέλνπ ζέκαηνο ζπλαληάηαη ζηα πεξηζζόηεξα αθεγεκαηηθά 

θείκελα ηνπ Ισάλλνπ. Γελ ππάξρεη έλα θπξίαξρν, εληαίν θαη αδηάζπαζην ζέκα κε 

ρσξηθή θαη ρξνληθή αιιεινπρία, αιιά ην θείκελό ηνπ ζρεκαηίδεηαη από πνηθίια 

ζεκαηηθά ζηνηρεία, από ζεκαηηθέο ςεθίδεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε 

δηάθνξεο εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο ζπλάθεηεο θαη ζπλεηξκνύο. Δίλαη απηνλόεην 

πσο ε ηερληθή ηνπ δηαζπαζκέλνπ ζέκαηνο (πνπ θαιιηεξγήζεθε κε ηδηαίηεξε επηηπρία 

από ην Ν. Πεληδίθε) εμππεξεηείηαη άξηζηα κε ηνλ εζσηεξηθό κνλόινγν θαη ηα είδε 

ηνπ ζπλεηξκνύ. (ζπλεηξκό έρνπκε όηαλ κηα αηζζεηεξηαθή εηθόλα ή κηα παξάζηαζε 

αλαθαιεί αλαινγηθά ή θαη αληηζεηηθά κηα ζεκαηηθή ςεθίδα).  

        Οη ζεκαηηθέο ςεθίδεο ησλ πεδνγξαθεκάησλ ηνπ Ισάλλνπ έρνπλ παξνκνηαζηεί κε 

κηθξνγξαθίεο, θαζώο παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ζηηγκηόηππα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

ησλ αλζξώπσλ ηεο πόιεο ή πξνζσπηθέο αλακλήζεηο ηνπ αθεγεηή, δει. πξνέξρνληαη 

από αζήκαληα εθ πξώηεο όςεσο εξεζίζκαηα. Όκσο, ν ζπγγξαθέαο θαηέρεη ηελ ηέρλε 

ηεο κεηάβαζεο από ην αηνκηθό ζην ζπιινγηθό. Με αθνξκή ηα ζηηγκηόηππα απηά 

θαη κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεηξκηθήο ζύλδεζεο ζπρλά θαηαιήγεη 

απξνζδόθεηα ζε θαζνιηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ππνδειώλνπλ κηα βηνζεσξεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζε παλαλζξώπηλα πξνβιήκαηα.        

        Έηζη, ζε θάζε πεδνγξάθεκα ππάξρνπλ πνηθίια ζέκαηα, ζπλδεηηθόο θξίθνο ησλ 

νπνίσλ είλαη θπξίσο ε ςπρηθή δηάζεζε ηνπ αθεγεηή ηε ζηηγκή ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο αθήγεζεο. Άξα, απώηεξνο ζηόρνο όισλ απηώλ ησλ ζεκαηηθώλ ζηνηρείσλ είλαη λα 

ζπλζέζνπλ κηα ςπρηθή θαηάζηαζε, απηή ηνπ αθεγεηή, θαη λα αλαθαιέζνπλ κηα 

αληίζηνηρε, απηή ηνπ αλαγλώζηε.  

     Όπσο έρεη γξάςεη θαη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο: «Σν ζέκα, ε ππόζεζε ελόο θεηκέλνπ 

δελ είλαη παξά ε αθνξκή γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαη λα βγάινπκε αιπζηδσηά έμσ –

ζην ραξηί- ηνλ θόζκν καο, ηελ εηθόλα θαη ηελ ηάμε ηνπ θόζκνπ καο, ηα ιεθηηθά ζεκάδηα 

ησλ πξαγκάησλ εληόο καο» (Γ. Θσάλλνπ, «Εθήβσλ θαη κε») 
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    Έηζη ν Ισάλλνπ θάλεη κηα ινγνηερλία απνηππώζεσλ θαη ε κλεκνληθή δηαδηθαζία 

πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά ζε ζρέζε κε ηνπο πεδνγξάθνπο πνπ 

πξνεγήζεθαλ- πξόθεηηαη γηα κηα εζσηεξηθή πεξηπιάλεζε ζην ρώξν ηεο αηνκηθήο 

θαη ζπιινγηθήο κλήκεο, όπνπ ε κλήκε ιεηηνπξγεί σο θνίηε ηνπ πεδνγξαθηθνύ 

πιηθνύ. 

 

Γ. Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 

   Σηα αθεγήκαηα ηνπ Ισάλλνπ έρνπκε έλαλ ηδηόκνξθν ηξόπν ζύλζεζεο ηνπ ρξόλνπ: 

«πλήζσο παξειζόλ θαη παξόλ εκπιέθνληαη, γίλνληαη έλα, δίλνληαο ζηα έξγα ηνπ ηελ 

εηθόλα ηεο ζύλζεζεο παξόληνο-παξειζόληνο θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ» 

(Αξάγεο). Σηελ πεδνγξαθία ππάξρνπλ, ζε ζρέζε κε ην ρξόλν, δπν ζπκβαηηθέο 

δπλαηόηεηεο: ε δπλαηόηεηα ηεο ηζηνξηθήο αληίιεςεο ηνπ ρξόλνπ (ε αθήγεζε αξρίδεη 

από θάπνην ζεκείν ηνπ παξειζόληνο θαη πξνρσξεί, ρξνλνινγηθά ή κε άικαηα, πξνο 

κεηαγελέζηεξεο ζηηγκέο) θαη ε δπλαηόηεηα ηεο ζύλζεζεο ηνπ ρξόλνπ ζύκθσλα κε ηελ 

πξνζσπηθή αίζζεζε ηνπ θάζε αθεγεηή. Σηελ δεύηεξε πεξίπησζε ε αξρή κπνξεί λα 

γίλεη είηε από ην παξόλ είηε από ην παξειζόλ, αιιά απηή ε αξρή δελ απνηειεί έθηνηε 

ηελ αθεηεξία κηαο αθήγεζεο πνπ πξνρσξεί πξνο όιν θαη κεηαγελέζηεξεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο. Απνηειεί απιώο ηελ αθεηεξία θάπνηαο ρξνληθήο αλάθιεζεο, θαη ν ρξόλνο 

ηνπ παξειζόληνο εκπιέθεηαη κε ην ρξόλν ηνπ παξόληνο κε ηξόπν θαζαξά 

ππνθεηκεληθό, ρσξίο θακία ρξνληθή ηάμε θαη αθνινπζία.  

   Έηζη θαη ζηα πεδνγξαθήκαηα ηνπ Ισάλλνπ ζην ζέκα ηνπ ρξόλνπ αθνινπζείηαη ε 

αθεγεκαηηθή ηερληθή ηεο ρξνληθήο ζύλζεζεο. Γειαδή, ζην θάζε πεδνγξάθεκα 

ππάξρνπλ πνιιαπιέο ρξνληθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζην παξειζόλ θαη ζην παξόλ ή 

ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία ηνπ παξειζόληνο, νη νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο 

ζηνλ ζπλεηξκό.  

    Τν ελδηαθέξνλ ζ’ απηό ην είδνο ηεο αθήγεζεο είλαη όηη ηα ρξνληθά πιαίζηα δελ 

θαζνξίδνπλ ηελ αθεγεκαηηθή πνξεία, δελ ηεο ππνδεηθλύνπλ κηα ηζηνξηθή 

αιιεινπρία, αληίζεηα, ε αθήγεζε πεγαηλνέξρεηαη από ην παξειζόλ ζην παξόλ θαη 

αληίζηξνθα παιιόκελε, ζπρλά κε άικαηα, ηα νπνία θαζνξίδνπλ νη ζπλεηξκνί. 
Έηζη ν ρξόλνο ηεο ηζηνξίαο είλαη ζξπκκαηηζκέλνο θαη νη ρξνληθέο αθνινπζίεο έρνπλ 

ζπγρσλεπζεί ζην παξόλ ηνπ αθεγεηή, αθνύ ην παξειζόλ είλαη ηόζν δσληαλό, ηόζν 

αμεδηάιπηα κπιεγκέλν κε ην παξόλ, ώζηε θαηαιήγεη λα είλαη «παξόλ».  Τν γεγνλόο 

όηη ην παξειζόλ γίλεηαη παξόλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ αθεγεηή θαίλεηαη από ηηο ζπρλέο 

ζρνιηαζηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ, κε ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε.  

«Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ ρξόλν πνηεηηθό, αζύκβαην, πνπ δελ ππαθνύεη ζε θακία 

ρξνληθή ζπκβαηηθή αιιεινπρία …. Εθεί βξίζθεηαη άιισζηε θαη έλαο από ηνπο ιόγνπο 

πνπ ηα αθεγήκαηα απηά αθνύλ κηα γνεηεία…ν ζπκπαγήο ραξαθηήξαο ηνπ ρξόλνπ 

παξακέλεη αλαιινίσηνο, αθνύ δελ θαηαηεκαρίδεηαη πνζνηηθά ζε δηαζηήκαηα, 

πεξηόδνπο. Η αθήγεζε ζρεκαηίδεηαη από αιιεπάιιεια θύκαηα παξεθβάζεσλ, πνπ 

δεκηνπξγνύλ δηαζηξσκαηώζεηο νη νπνίεο όκσο είλαη αδύλαην λα απνκνλσζνύλ θαη λα 

απνζπαζηνύλ από ηνλ νιηθό ρξόλν ηνπ θεηκέλνπ» (Αι. Ζήξαο, Γξάκκαηα θαη ηέρλεο) 

 

Γ. Ο ΥΩΡΟ – Ζ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

    Ο  ηόπνο είλαη θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ζηελ πεδνγξαθία ηνπ Ισάλλνπ. Ήδε ζηα 

πξώηα ηνπ πεδνγξαθήκαηα θπξηαξρεί ν νηθηζκέλνο ρώξνο θαη ηδηαίηεξα ε πόιε, ελώ 

ε θύζε αθήλεη αδηάθνξν ην ζπγγξαθέα, γεγνλόο πνπ ζπκίδεη ηνλ Καβάθε. Όπσο 

έγξαθε θαη ν ίδηνο «ηα δηθά κνπ ηνπία δελ είλαη ηνπία ηεο θύζεο, είλαη ηερλεηά ηνπία, 

από απηά πνπ έρεη θηηάμεη ν άλζξσπνο». Ο Ισάλλνπ είλαη πεδνγξάθνο ηεο πόιεο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο Θεζζαινλίθεο, γηαηί απηή είλαη δεκέλε κε ηα πξνζσπηθά ηνπ βηώκαηα 
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θαη αλακλήζεηο. Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ρώξνπ, επνκέλσο, δελ είλαη «εμσηεξηθή», 

δελ ζεσξείηαη σο ην ζθεληθό ησλ δηεγεκάησλ ηνπ, αιιά αληίζεηα, είλαη 

εζσηεξηθή, ζπρλά απνηειεί ηνλ «ήξσα» ηεο αθήγεζεο, θαζώο είλαη έληνλα βησκέλνο 

από ην ζπγγξαθέα. Η πόιε επνκέλσο απνηειεί ην εμσηεξηθό «αληίβαξν» ηνπ 

εζσηεξηθνύ πξνζσπηθνύ ρώξνπ ηνπ ζπγγξαθέα. Η ζπλάληεζε θαη ζπκπινθή ησλ δύν 

απηώλ «ρώξσλ» δεκηνπξγεί ηελ ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα ησλ πεδνγξαθεκάησλ ηνπ.  

       Όια ζρεδόλ ηα πεδνγξαθήκαηά ηνπ θηλνύληαη ζην ρώξν ηεο Θεζζαινλίθεο, 

θπξίσο ηεο θαηνρήο θαη ησλ πξώησλ κεηαπνιεκηθώλ ρξόλσλ. Γελ έρνπκε όκσο λα 

θάλνπκε κε ηε Θεζζαινλίθε ηεο παξάδνζεο, αιιά κε κηα πόιε πνπ αιιάδεη θαη ηελ 

θαηλνύξηα ηεο θπζηνγλσκία ηελ απνθηά κε ηελ παξνπζία θπξίσο ησλ 

πξνζθύγσλ, ελώ θύξην ιόγν ζηηο αιιαγέο απηέο παίδνπλ νη κεηαπνιεκηθέο 

δπζθνιίεο, πνπ σο έλα βαζκό θαζνξίδνληαη από ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο πεξηπέηεηεο 

ηνπ ρώξνπ θαη ηεο ρώξαο. Η Θεζζαινλίθε απνηειεί πεγή έκπλεπζεο θαη αληηθείκελν 

εμύκλεζεο. Ο Ισάλλνπ ηελ απνθαιεί γελέηεηξα θαη ηξέθεη παζνινγηθή αγάπε γη' 

απηή. Δπηζεκαίλεη ην θνζκνπνιίηηθν θαη πνιππνιηηηζκηθό ρξώκα ηεο πόιεο, πνπ 

νθείιεηαη ζηελ ηδηαηηεξόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο, θπξίσο ησλ πξνζθύγσλ. 

    Ο ρώξνο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηηο βπδαληηλέο εθθιεζίεο, 

ηα ηείρε θαη ηηο ιατθέο γεηηνληέο δελ απνηειεί κόλν ην ρώξν ησλ πξνζσπηθώλ 

βησκάησλ ηνπ ζπγγξαθέα – απνηειεί ηαπηόρξνλα ην ρώξν ηεο ηζηνξίαο, ηεο 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη κλήκεο. Ο ίδηνο ν Ισάλλνπ απνθαιεί ηνλ ρώξν, όπνπ 

δηαδξακαηίδνληαη ηα πεδνγξαθήκαηά ηνπ σο «δοτείο μνήμες» θαη ζρνιηάδεη «κε ηα 

θείκελα απηά πξνζπαζώ πεξηζζόηεξν ην ρξόλν λα αηρκαισηίζσ θαη όρη ηνλ ηόπν – 

γεληθά είηε γηα ηε Θεζζαινλίθε κηιώ είηε γηα ηελ Αζήλα, κηιώ γηα ηελ Ειιάδα ηεο 

επνρήο κνπ». 

       "Ο τώρος ζηα πεδογραθήμαηα ηοσ Ιωάννοσ είναι αναμθιζβήηεηα ένας 

βιωμένος τώρος. Ο ρώξνο, όκσο, είλαη ην θαηάιπκα ηνπ ρξόλνπ. Πνπ ζεκαίλεη όηη ν 

βησκέλνο ρώξνο ζπζζσκαηώλεη θαη ηνλ αληίζηνηρν βησκέλν ρξόλν. Η πεξηπιάλεζε ζ' 

απηό ηνλ αμεδηάιπην ρσξνρξόλν πξαγκαηώλεηαη κέζσ ηεο αλάκλεζεο. Η Θεζζαινλίθε 

ηνπ Γηώξγνπ Θσάλλνπ είλαη πξσηαξρηθά κηα πόιε ηεο κλήκεο. Μέζσ απηήο ν αθεγεηήο 

πεξηπιαλάηαη ζην ρώξν θαη ην ρξόλν ηεο. Σν ηαμίδη, άιισζηε, ζην ρξόλν (παξειζόλ) 

είλαη νπζηαζηηθά πάιη "ηαμίδη ζην ρώξν". Ο αθεγεηήο, ηνλ νπνίν ππνδύεηαη ν 

ζπγγξαθέαο, βιέπεη ηελ πόιε θαζώο πεξηπιαλάηαη ζ' απηή. Η νπηηθή ηνπ, νπηηθή 

ελόο πιάλεηα, δελ είλαη παξά ελόο ελήιηθα, ν νπνίνο επηδεηά λ' αλαζπλζέζεη ηε 

ρακέλε πόιε, ηε ρακέλε ληόηε, ηε ρακέλε παηδηθόηεηα θαη αζσόηεηα. Ζ 

Θεζζαινλίθε είλαη ε πόιε ηεο αλαδήηεζεο ηνπ "ρακέλνπ ρξόλνπ". 
     Ο ηόπνο επνκέλσο ζπκπιέθεηαη κε ην ρξόλν είηε σο απώηεξν παξειζόλ, νπόηε 

θαη κπζνπνηείηαη, είηε σο πξόζθαην, νπόηε απνκπζνπνηείηαη: όηαλ ν αθεγεηήο 

αλαζπλζέηεη ζθελέο από ηελ απώηεξε ηζηνξία ηεο πόιεο, ν ρώξνο εκθαλίδεηαη 

κπζνπνηεκέλνο, θαιπκκέλνο από ηελ αριύ ηνπ παξειζόληνο. Αληίζεηα, όηαλ 

αλαθέξεηαη ζηα γεγνλόηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εκπεηξίαο (θαηνρή, κεηαθαηνρηθά 

ρξόληα) θαη ηδίσο, όηαλ αλαθέξεηαη ζην παξόλ, ηόηε ν ρώξνο εκθαλίδεηαη κε όιε ηελ 

αζθήκηα θαη ηε κηδέξηα ηνπ. Χαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινύλ ην δηήγεκα « 

Σηνπ Κεκάι ην ζπίηη» θαη ην πεδνγξάθεκα «Τν ιεηξί ηνπ πεηεηλνύ», όπνπ ν ρώξνο 

ηνπ παξειζόληνο δηαζέηεη γνεηεία, ζε αληίζεζε κε ην ζύγρξνλν ηεο αθήγεζεο ρώξν, 

ν νπνίνο έρεη γίλεη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο κηαο «ζπκκνξίαο εξγνιάβσλ κε 

θξηθαιέα απνηειέζκαηα». Δπνκέλσο, κπζνπνίεζε θαη απνκπζνπνίεζε 

ελαιιάζζνληαη ζηα πεδνγξαθήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα.  
       «Από ηα ζθαγεία κε ηηο απέξαληεο εξεκηέο θαη ηηο ιατθέο ηαβεξλνύιεο, ζηνλ παιηό 

ζηαζκό  κε ηα παξαθκαζκέλα θαθελεία θαη ηα αδξαλνύληα βαγόληα, ζηελ ύπνπηε 

Μπάξα θαη ζηε Ρακόλα, ζηε γξαθηθή θαη κίδεξε Πάλσ Πόιε, ζηελ αραλή θαη 
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αδηακόξθσηε πιαηεία Δηθαζηεξίσλ, ζηνπο ζαζξνύο βπδαληηλνύο  λανύο, ζηα ύπνπηα 

μελνδνρεία ηεο Εγλαηίαο, ζηηο ζηελόθαξδεο πνιπθαηνηθίεο, ζηνπο άρξσκνπο θεληξηθνύο 

δξόκνπο, ζηα κνπριηαζκέλα γξαθεία, ζην παλεπηζηήκην, ζηα ιατθά ζηλεκά ηεο κπόραο, 

ζηελ θνζκηθή αηκόζθαηξα, ν ζπγγξαθέαο πεξπαηάεη κε άλεζε, γλήζηο Θεζζαινληθηόο, 

πνπ θαηαιαβαίλεη, πνπ κηιάεη όηαλ ηνπ πέθηεη ιόγνο θαη πνπ ζσπαίλεη όηαλ ρξεηάδεηαη 

λ' αθνύζεη θαη λα δεη, πνπ αλαγλσξίδεη, ζπγθηλείηαη θαη ζηνράδεηαη». 

 

Δ) ΣΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΗΓΟ 

     Ο Γηώξγνο Ισάλλνπ αξρηθά εθθξάζηεθε κε πνηεηηθό ιόγν δεκνζηεύνληαο δπν 

πνηεηηθέο ζπιινγέο – σζηόζν, αηζζαλόηαλ πσο ε πνίεζε δελ επαξθνύζε γηα λα 

εθθξάζεη ηνλ εαπηό ηνπ κε πιεξόηεηα: «Δεκηνύξγεζεο κηα πνηεηηθή θόξκα πνπ δελ ζε 

ρσξνύζε θαη κόλν ηώξα ηειεπηαία πήξεο λα ηελ αιιάδεηο. Δελ κπνξνύζεο κέζα από ηηο 

ηξππίηζεο απηέο λα πεξάζεηο ηνλ εαπηό ζνπ- πεξλνύζεο θάηη ειάρηζην, πνπ δελ ζε 

αληηπξνζώπεπε αξθεηά» (Γ. Θσάλλνπ, Εηο εαπηόλ, Η πξσηεύνπζα ησλ πξνζθύγσλ) 

     Έηζη, δεκηνύξγεζε κηα ηδηόηππε πεδνγξαθία, έλα λέν ινγνηερληθό είδνο, ην 

νπνίν ν ίδηνο νλόκαζε «πεδνγξάθεκα» θαη ζην νπνίν πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία άιισλ εηδώλ: ηνπ δνθηκίνπ, ηνπ ρξνληθνύ θαη ηνπ 

ζρνιίνπ, κε ηηο ζπρλά εμνκνινγεηηθέο ζθέςεηο πνπ δηαηππώλεη. Μέζα ζην ηδηόηππν 

απηό είδνο ηνπ «πνιύπηπρνπ πεδνγξαθήκαηνο» επηρεηξεί ηε ζύδεπμε πνιιώλ 

εηδώλ: είλαη θόξκα πνπ θαιύπηεη όια ηα είδε, θαζώο αμηνπνηεί ηηο κλήκεο, ηε 

θαληαζία, ηελ παξαηεξεηηθόηεηα, ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο, ην ζπλεηξκό αιιά θαη 

ηελ εμνκνινγεηηθή δηάζεζε ηνπ ζπγγξαθέα. Ο ίδηνο ν Ισάλλνπ γξάθεη: «Ήζειεο λα 

βξεηο κηα πνιύπηπρε θόξκα, πνπ λα θαιύπηεη ηαπηόρξνλα θαη ηε θαληαζία ζνπ θαη ηηο 

κλήκεο ζνπ θαη ηελ επηζηεκνζύλε ζνπ θαη ηελ παξαηεξεηηθόηεηά ζνπ θαη ηε δηάζεζε 

γηα εμνκνιόγεζε» (Γ. Θσάλλνπ, Εηο εαπηόλ, Η πξσηεύνπζα ησλ πξνζθύγσλ) 

«ίγνπξα απερζάλνκαη ηηο «ηζηνξηνύιεο» πνπ βιέπσ λα πεξληνύληαη γηα ινγνηερλία θαη 

κάιηζηα κνληέξλα. Δελ έρνπλ δνπκί θαη δε ρσξάλε πνιιά πξάγκαηα ζε απηέο. 

Αξέζθνκαη ζην πνιύπηπρν «πεδνγξάθεκα». Απηό πνπ πεξηέρεη όια ηα είδε, πνπ είλαη 

δνθίκην θαη ρξνληθό θαη ζρόιην πάλσ ζηηο ηζηνξίεο. Απηό κε εθθξάδεη» (Γ. Θσάλλνπ, 

ζπλέληεπμε)  

    Η ηδηνηππία ησλ πεδνγξαθεκάησλ ηνπ έγθεηηαη θαη ζην γεγνλόο πσο ν Ισάλλνπ έρεη 

απνθεξύμεη πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνύ πεδνύ ιόγνπ: ηε κηα 

ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο (δει. ηελ αθεγεκαηηθή αθνινπζία), ηε ζεκαηηθή 

ελόηεηα (κε ηε δηάζπαζε ηνπ αθεγεκαηηθνύ ζέκαηνο)  θαη ηελ ηνπηθή θαη ρξνληθή 

αιιεινπρία 

 

η) Ζ ΜΟΝΟΜΔΡΖ Ή ΜΟΝΟΔΣΗΑΚΖ ΑΦΖΓΖΖ 

    Πξόθεηηαη γηα εθείλε ηε κνξθή αθήγεζεο ζηελ νπνία ηα πάληα δίλνληαη κέζα 

κηα ζπγθεθξηκέλε θαη πάληα ίδηα νπηηθή γσλία: κέζα από ηελ όξαζε, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηε ζθέςε θαη ηελ αίζζεζε ελόο κόλνπ πξνζώπνπ. Τν πξόζσπν 

απηό είλαη δπλαηόλ λα κεηέρεη, θαη κάιηζηα λα πξσηαγσληζηεί, ζηα εμηζηνξνύκελα ή 

απιώο λα ηα παξαθνινπζεί από θνληά σο ζεαηήο-παξαηεξεηήο  θαη λα ηα αθεγείηαη. 

Σα ππόινηπα αθεγεκαηηθά πξόζσπα, όηαλ ππάξρνπλ, καο δίλνληαη εμσηεξηθά, 

δει. όπσο ηα βιέπεη ην έλα αθεγεκαηηθό πξόζσπν, από ηελ νπηηθή ηνπ νπνίνπ 

παξαθνινπζνύλ ηα εμηζηνξνύκελα νη αλαγλώζηεο. Γειαδή, νηηδήπνηε ππάξρεη κέζα 

ζην θείκελν παξνπζηάδεηαη απζηεξώο ζύκθσλα κε ηηο γλώζεηο, ηα αηζζήκαηα θαη ηηο 

αληηιήςεηο ελόο θαη ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα (ζηελ πεξίπησζε Ισάλλνπ, ηνπ αθεγεηή).        

Ζ κνλνκεξήο ή κνλνεζηηαθή αθήγεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα γίλεηαη ζε 

α΄γξακκαηηθό πξόζσπν. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ ηα πεδά ηνπ 
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Ισάλλνπ: ελώ ζε όια ε αθήγεζε είλαη κνλνεζηηαθή, δελ είλαη όια γξακκέλα ζε α΄ 

γξακκαηηθό πξόζσπν.  

    Ωζηόζν, ζηα πεξηζζόηεξα πεδνγξαθήκαηα ηνπ Ησάλλνπ θπξηαξρεί ε 

πξσηνπξόζσπε αθήγεζε, ν αθεγεηήο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζπγγξαθέα, είλαη 

εζσηεξηθόο θαη νκνδηεγεηηθόο. Αθεγεηήο είλαη ζρεδόλ πάληα ν ίδηνο ν 

ζπγγξαθέαο, αθεγείηαη ζε α΄εληθό πξόζσπν αηνκηθά πεξηζηαηηθά θαη πξνζσπηθά 

βηώκαηα, πνπ απνηεινύλ αλακλήζεηο από ηελ παηδηθή θπξίσο ειηθία θαη 

θαηαγξάθνληαη σο καξηπξίεο ή σο πξνζσπηθή εμνκνιόγεζε. 

    Με ηελ αθεγεκαηηθή απηή ηερληθή πεηπραίλεη λα δώζεη ζην θείκελν ηελ 

ακεζόηεηα ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα εμνκνινγεηηθό 

ραξαθηήξα.  

 

 

Ε) ΓΛΩΑ – ΤΦΟ 

    Τα πεδνγξαθήκαηα ηνπ Ισάλλνπ ραξαθηεξίδνληαη από γισζζηθή αθξίβεηα θαη 

πεξηγξαθηθή θαζαξόηεηα. Δμάιινπ, απνπζηάδεη ν κεινδξακαηηζκόο θαη νη 

εθθξαζηηθέο ππεξβνιέο. Παξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε πνπ εκπεξηθιείεη ην πιηθό 

ησλ πεδνγξαθεκάησλ ηνπ Ισάλλνπ –θόξηηζε πνπ ε αθήγεζε ζε α΄εληθό επηηείλεη- ν 

ζπγγξαθέαο θαηόξζσζε λα απνθιείζεη από ην έξγν ηνπ θάζε έληαζε θαη 

κεινδξακαηηθή λόηα ή ζπλαηζζεκαηηζκό. Τα πάληα είλαη ραιηλαγσγεκέλα, 

ζπγθξαηεκέλα, ηδσκέλα από θάπνηα απόζηαζε ηθαλή λα ακβιύλεη ηηο νμύηεηεο ρσξίο 

σζηόζν λα νδεγεί ζηελ απάζεηα. Σ’ απηό ζπληείλεη θαη ν ηόλνο ηεο γξαθήο ηνπ, πνπ 

παξνπζηάδεηαη πάληνηε σο εμηζηόξεζε αλακλήζεσλ ελόο παξειζόληνο θαηά θαλόλα 

απώηεξνπ. Άιισζηε ν ζπγγξαθέαο δε ράλεη πνηέ ην ρηνύκνξ ηνπ, αθόκα θαη ζηηο πην 

δύζθνιεο ζηηγκέο, αληηκεησπίδεη κε λεθαιηόηεηα θαη κε έλα πηθξό ρακόγειν ηα 

αλζξώπηλα.  

    Σν ύθνο είλαη απιό, θαζεκεξηλό, θνπβεληηαζηό θαη εμνκνινγεηηθό. Καζώο ν 

ιόγνο ηνπ αθεγεηή δηαζέηεη εζσζηξέθεηα, ραξαθηεξηζηηθό ηεο ιπξηθήο πνίεζεο, 

απνπζηάδεη εληειώο ε ξεηνξεία, παξά ην «δνθηκηαθό» ραξαθηήξα νξηζκέλσλ 

θεηκέλσλ ηνπ. Τειηθά, ηα πεδνγξαθήκαηα ηνπ Ισάλλνπ αληινύλ ηε δύλακε θαη ηελ 

αμία ηνπο από ηελ πξνζσπηθή ζέξκε, ηελ αθξίβεηα, ηελ θαζαξόηεηα ηεο γιώζζαο θαη 

ην εμνκνινγεηηθό θιίκα ηνπο. Ο αλαγλώζηεο ησλ πεδνγξαθεκάησλ ηνπ Ισάλλνπ 

ζέιγεηαη από ηελ ακεζόηεηα ηεο γξαθήο ηνπ θαη αηζζάλεηαη νηθείν ηνλ θόζκν πνπ 

αλαδύεηαη κέζα από ηηο ζειίδεο ηνπ έξγνπ ηνπ.  

     Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Ισάλλνπ είλαη ν ιπηξσηηθόο 

ξόινο ηνπ ρηνύκνξ θαη ηεο εηξσλείαο αθόκε θαη ζηα πην ζνβαξά θαη ζθνηεηλά 

ζεκεία ηεο αθήγεζεο, όπσο εύζηνρα παξαηήξεζε ν Αι. Κνηδηάο.  

      Τέινο, ην ππαηληθηηθό ύθνο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ, αθνύ 

ζθέςεηο θαη θπξίσο ζπλαηζζήκαηα δελ δειώλνληαη άκεζα, αιιά ππνβάιινληαη κέζα 

από πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ζαθείο ππαηληγκνύο. 

 

 

Ζ) ΣΟ «ΠΑΡΑΓΜΑΣΗΚΟ – ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ – ΔΩΣΡΟΦΟ» 

ΣΟΗΥΔΗΟ 

      Ο Βαζίιεο Γηνζθνπξίδεο ζηε κειέηε ηνπ «ηνηρεία ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ 

Θσάλλνπ» θαηνλνκάδεη ηξία αθόκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ πεδνγξάθνπ: 

α) Σν «ζπαξαγκαηηθό» ζηνηρείν: ζπλαληάηαη ηόζν ζηε κνξθή ηνπ έξγνπ ηνπ (αθνύ 

ηα θείκελά ηνπ κνηάδνπλ κε «ζπαξάγκαηα» επξύηεξσλ ζρεκάησλ) όζν θαη ζην 

πεξηερόκελν (γηαηί ηα έξγα ηνπ δείρλνπλ ηε δξακαηηθή πάιε λα αλαζπζηαζεί κηα δσή 

ρακέλε ή θαηαθεξκαηηζκέλε) 
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β) Σν «επαλαιεπηηθό» ζηνηρείν: δει. ην ζηνηρείν ηεο ζηαζεξήο επαλάιεςεο θαη 

θαιιηέξγεηαο κηαο ηδέαο. Δίλαη ε ηδέα ηνπ αδηέμνδνπ, ηεο καηαηόηεηαο θαη 

κεδακηλόηεηαο ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, ζηνηρείν πνπ καο δίλεη ηνλ θηινζνθηθό 

«θινηό» ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ. 

γ) Σν «εζώζηξνθν» ζηνηρείν: ν ζπγγξαθέαο κηιά ζηξακκέλνο πξνο ηα έζσ, ζηνλ 

εαπηό ηνπ, κε εμνκνινγεηηθό ηόλν, γη απηό θαη ν Λ. Πνιίηεο ζεσξεί ηα 

πεδνγξαθήκαηα ηνπ Ισάλλνπ έλα είδνο «πξνζσπηθνύ εκεξνινγίνπ πνπ δελ 

ρξνλνινγείηαη». 
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