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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το διήγημα ως λογοτεχνικό είδος κατά τις απαρχές του είχε συνδεθεί με την αφήγηση 

ενός περίεργου και αξιοπρόσεκτου γεγονότος.1 Το αίτημα για εντυπωσιασμό του 

αναγνώστη ίσως οφείλεται και στο ότι ο περιοδικός τύπος αποτέλεσε σχεδόν 

εξολοκλήρου τον τόπο φιλοξενίας της μικρής φόρμας κατά τον 19ο και τις αρχές του 

20ου αιώνα. Όσο το διήγημα με την πάροδο του χρόνου παγιώνεται ως είδος, 

αποδεσμεύεται από τους προγόνους αλλά και από το αίτημα εντυπωσιασμού. Πριν 

από αυτό όμως, το «αξιοδιήγητο» συμβάν που αποτέλεσε πυρήνα των 

χαρακτηριστικών του, πήρε μάλλον πολλές μορφές. 

Ως βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό του είδους, αποτελεί δείκτη για την εξέλιξή του,  

καθώς οι τυχόν μεταβολές στο θεματικό του περιεχόμενο ή στη δομική του 

λειτουργία σκιαγραφούν και βασικές αλλαγές στην αισθητική του διηγήματος. 

Ταυτόχρονα, το τι αποτελεί αξιοδιήγητο (που συχνά ταυτίζεται με το ανήκουστο, το 

και ασυνήθιστο, το αλλόκοτο) είναι ένας ευαίσθητος αισθητικός και πολιτισμικός 

δείκτης που αναδεικνύει διαφορές κουλτούρας ανάμεσα σε κοινωνίες αλλά και 

διαφορές στις αντιλήψεις, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται και μετεξελίσσονται με 

την πάροδο του χρόνου. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συγκριτική μελέτη της παρουσίας του 

αξιοδιήγητου στοιχείου σε ελληνικά και αμερικανικά διηγήματα. Θα εξεταστούν έργα 

έτσι όπως αυτά δημοσιεύτηκαν κατά τις πενταετίες 1901-1905 και 1913-1917 σε δύο 

δημοφιλή περιοδικά της εποχής, το Εθνικόν Ημερολόγιον και το Harper’s Bazar. Για 

να καταστεί δυνατή η μελέτη του αξιοδιήγητου στοιχείου στα διηγήματα θα πρέπει 

αρχικά να οριστεί το είδος αλλά και να αναφερθούν ορισμένα από τα βασικά του 

χαρακτηριστικά, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την εξέλιξή του.  

Έπειτα, θα πρέπει να καταστεί όσο το δυνατόν πιο σαφές τι είναι εκείνο που 

αναζητάμε, δηλαδή τι αποτελεί αξιοδιήγητο συμβάν. Θα εξεταστεί λοιπόν η σχέση 

του με τη λογοτεχνία γενικά, αλλά και ειδικά με το είδος του διηγήματος. 

                                                           
1 Βλαβιανού 2005: 199-200 
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Προχωρώντας στα κείμενα, θα διερευνηθεί το εύρος των θεμάτων που μπορεί να 

καταλάβει το αξιοδιήγητο γεγονός,  αλλά και η λειτουργία του μέσα στο κάθε έργο, 

δηλαδή ο δομικός του ρόλος και το ποιον αφορά σε κάθε περίπτωση. Τα συνολικά 

ευρήματα θα συσχετιστούν με την εξέλιξη του διηγήματος, τον χαρακτήρα των 

περιοδικών αλλά και τις ιδιαίτερες ιστορικές και λογοτεχνικές συνθήκες των δύο 

χωρών.   

 

Ταυτόχρονα, αυτή η εργασία υπήρξε μια αφορμή για πειραματισμό επάνω στη 

δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με ανοικτά ελληνικά κείμενα, κατάλληλα για 

ηλεκτρονική επεξεργασία και στις δυνατότητες που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

προσφέρει. Η χρήση του υπολογιστή βοήθησε σαφώς να αντληθούν τα στατιστικά 

δεδομένα που εμπλούτισαν όλη την εργασία, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν 

εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει μια τέτοιου είδους ανάλυση.  

 

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ  

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Το διήγημα, στην μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, θεωρείται γέννημα του 19ου 

αιώνα, καθώς είναι συνυφασμένο με την ανάπτυξη του περιοδικού τύπου . Υπό αυτή 

την έννοια αποτελεί ένα πρόσφατο είδος. Αν και μάλλον δημοφιλές λογοτεχνικό 

πεδίο για το αναγνωστικό κοινό αλλά και για πολλούς επιφανείς συγγραφείς, η 

κριτική το αντιμετώπισε επιφυλακτικά. Η ποικιλομορφία αλλά και η στενή συγγένειά 

του με άλλα είδη   επέβαλαν την ανάγκη για μορφική και δομική εξέταση, αλλά 

ταυτόχρονα κατέστησαν  τον ορισμό του μάλλον δύσκολο και αμήχανο.2  

Στοιχείο που εύλογα επανέρχεται στις διάφορες προσπάθειες ορισμού, είναι το 

μέγεθος. Σύμφωνα με τον Edgar Allan Poe, που εκτός των άλλων θεωρείται και 

θεμελιωτής του είδους, ένα διήγημα είναι μια «ιστορία» που μπορεί να διαβαστεί «at 

one sitting», δηλαδή σύντομα και χωρίς διακοπή.3  Την ίδια θέση υιοθετεί και ο 

James Cooper Lawrence, επισημαίνοντας πως το διήγημα οφείλει να είναι μικρό και 

                                                           
2 Rohrberger 1976: 80-82. 
3 Poe 1994: 65. 
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να κρατά το ενδιαφέρον του αναγνώστη-ακροατή αμείωτο από την αρχή μέχρι το 

τέλος.4  

Ταυτόχρονα, τον ορισμό επηρεάζει σαφώς και η σύγκριση με άλλα είδη, κυρίως με το 

μυθιστόρημα. Η κριτική του 19ου αιώνα, στοχεύοντας στο να αναδείξει το διήγημα 

και να το υπερασπιστεί απέναντι στο μεγαλύτερου κύρους μυθιστόρημα, αναζήτησε 

δομικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ξεχωριστό και ουσιώδες λογοτεχνικό είδος. 

Ο Poe κάνει λοιπόν λόγο για «ενιαία εντύπωση» που προκαλεί η μικρή φόρμα, έναντι 

του μυθιστορήματος  που αναγκαστικά προσφέρει διακεκομμένη εμπειρία.5 Έτσι, 

βασικό χαρακτηριστικό του νέου αυτού λογοτεχνικού είδους φαίνεται να είναι το 

σχέδιο πλοκής το οποίο σαφώς πρέπει να στοχεύει στην επιδιωκόμενη επίδραση.  

Συνεχίζοντας αυτή τη σκέψη ο Brander Matthews το 1884 υποστηρίζει  πως το μικρό 

μέγεθος και η καλοχτισμένη δομή εξασφαλίζουν στο διήγημα «μία ενότητα που το 

Μυθιστόρημα δεν μπορεί να αποκτήσει» και μια αίσθηση ολοκλήρωσης (effect of 

‘’totality’’). 6  Αντίθετα, η μεγάλη φόρμα με το πλήθος των χαρακτήρων, των 

γεγονότων και των καταστάσεων επιβάλλει τον κατακερματισμό της λογοτεχνικής 

ύλης σε επεισόδια. 

Στην ίδια γραμμή κινείται και ο Borris Ejxenbaum που προβάλλει ορισμένα 

χαρακτηριστικά ως ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη. Πρόκειται για διαφορές 

στον χειρισμό της πλοκής, καθώς η πύκνωση του διηγήματος επιβάλει κορύφωση και 

απροσδόκητο κλείσιμο, ενώ το μυθιστόρημα τείνει να κλείνει προβλέψιμα και χωρίς 

εξάρσεις.7  

Αντίθετα, η πιο πρόσφατη κριτική της Mary Louise Pratt, αξιολογεί ως ανώτερο το 

μυθιστόρημα, έναντι του διηγήματος, το οποίο θεωρεί πως μπορεί να οριστεί μόνο 

μέσα από τη συγκριτική του εξέταση δίπλα σε άλλα είδη. Και εκείνη με τη σειρά της 

εντοπίζει ορισμένα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από το μυθιστόρημα, τα 

οποία όμως το καθιστούν είδος μάλλον κατώτερο. Σύμφωνα με την Pratt ακόμα και η 

έκταση του διηγήματος μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν μόνο συγκριτικά με εκτενέστερες 

φόρμες. 

                                                           
4 Lawrence 1976: 61. 
5 Poe 1976.: 47-48 
6 Matthews 1976: 52-59 
7 Ejxenbaum 1994: 81-88. 
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Σήμερα έχει εκλείψει μάλλον η τάση να εξετάζεται το διήγημα σε απόλυτη 

συνάρτηση με το μυθιστόρημα. Κυρίως ορίζεται ως σύντομο πεζογράφημα, 

μυθοπλαστικής ή ρεαλιστικής αφήγησης καλλιτεχνικής δημιουργικής επεξεργασίας.8 

Πρόκειται για ορισμό που δεν επιλύει όλα τα ζητήματα που εγείρονται από την 

ποικιλομορφία του διηγήματος, ωστόσο, ο πάγιος ορισμός ενός είδους ενέχει πολλές 

δυσκολίες καθώς τα λογοτεχνικά φαινόμενα είναι μάλλον δυναμικά συστήματα που 

αλλάζουν στον χρόνο. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

Για τον ορισμό του διηγήματος φαίνεται σχεδόν επιτακτική η διερεύνηση της 

ιστορική εξέλιξης του είδους, στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι εφικτό. Η ανίχνευση 

άλλωστε των μετασχηματισμών που έχουν συντελεστεί στο διήγημα, ίσως καταδείξει 

σαφέστερα ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του υβριδικού είδους.  

Αν και επικρατεί γενικά η αντίληψη πως το διήγημα, όπως το γνωρίζουμε σήμερα 

τουλάχιστον, είναι δημιούργημα του 19ου αιώνα,9 οι πρόγονοί του μπορούν να 

ανιχνευτούν πολύ πιο πριν. Το Σατυρικόν του Πετρωνίου (1ος αι. μ.Χ.), οι 

Μεταμορφώσεις του Απουλήιου (2ος αι. μ.Χ.) και το σανσκριτικό Πανχατάντρα 

(αρχές του 6ου αιώνα μ.Χ.), μέσω της οικονομίας στην αφήγηση και της 

αποσπασματικότητας φέρουν κοινά γνωρίσματα με το διήγημα.10 Με το 

αναγεννησιακό Δεκαήμερο του Βοκάκιου και τις καινοτομίες που έφερε στη 

λογοτεχνία, μπορούμε να ανιχνεύσουμε ήδη στοιχεία δομής του κλασσικού 

διηγήματος .11  Τρεις αιώνες αργότερα τα Υποδειγματικά Διηγήματα του Cervantes θα 

φέρουν την σύντομη φόρμα πιο κοντά στην σκιαγράφηση χαρακτήρων αλλά και την 

απομακρύνουν από την παράδοση των μύθων.12 

Αν και κατά τον 18ο αιώνα η πεζογραφική παραγωγή παραμένει μάλλον αδρανής, το 

κίνημα του Ρομαντισμού δίνει νέα ώθηση στην πρόζα. Η Γερμανική Novelle που 

συνδυάζει στοιχεία ρεαλισμού και παραμυθιού, αναδεικνύει το ανήκουστο γεγονός 

ως βασικό της στοιχείο. Αυτό το εξαιρετικό στοιχείο, όπως υπογραμμίζει ο Goethe, 

                                                           
8 Pasco 1994: 114-130 
9 Bowen 1976: 152. Ντενίση 2001: 13. 
10 Reid 1982: 27-32. 
11 May 1995: 3. Karaiskou 2002: 14 
12 May, ό.π. 
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μπορεί να εμπίπτει και στην πραγματικότητα.13 Η Γερμανική διηγηματογραφία 

στρέφεται σε πιο ρεαλιστικά πρότυπα από τα μέσα του 19ου αιώνα, κυρίως λόγω 

αμερικάνικων επιρροών.14 

Στη Γαλλία καθιερώνεται το διήγημα το 1829-1831 με τη δημοσίευση στον περιοδικό 

τύπο ορισμένων contes από τους Prosper Mérimée, Honoré de Balzac και Théophile 

Gautier, ωστόσο ουσιαστικά θα εξελιχθεί ορισμένες δεκαετίες αργότερα, με τους 

Alphonse Daudet, Gustave Flaubert  και Guy de Maupassant. Το έργο του τελευταίου 

κατά την γόνιμη δεκαετία του 1880 φαίνεται πως οδήγησε το είδος σε τεχνική 

αρτιότητα. Η πλοκή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνθεση και το κλείσιμο 

του έργου αποκτά μεγάλη σημασία, όπου και τότε κορυφώνεται το δράμα.15 Τα 

θέματα που επιλέγονται αφορούν τον απλό λαό και κυρίως τη ζωή στην ύπαιθρο.16 

Στη Ρωσία ο Aleksander Pushkin φέρνει τη συνοπτικότητα και το φανταστικό 

στοιχείο στον πεζό λόγο. Σημαντική ώθηση προσφέρει και ο Nikolai Gogol, οποίος 

θα ασχοληθεί με τους κοινούς ανθρώπους, σε αντίθεση με τον Pushkin του οποίου 

κόσμος στις Ιστορίες του Μπγιέλκιν (1831) είναι ακόμα αριστοκρατικός. Οι ιστορίες 

του Gogol αναδεικνύουν σε ουσιώδες το λαϊκό και καθημερινό στοιχείο.17 Εξίσου 

εμβληματική μορφή θεωρείται και ο Ivan Turgenev, που μας συστήνει με ένα 

διήγημα που η πλοκή είναι ισχνή και το ενδιαφέρον στρέφεται στη σκιαγράφηση 

χαρακτήρων.18 Εκείνος βέβαια που θα προτείνει ένα νέο μοντέλο διηγήματος είναι ο 

Anton Chekhov. Επηρεασμένος από τον Turgenev θα αναδείξει την ανθρώπινη 

κατάσταση  μέσα από αποκομμένες σκηνές της καθημερινότητας. Ο ρόλος του 

αναγνώστη αναβαθμίζεται, καθώς πρέπει να ανακαλύψει το νόημα μέσα από τα 

μάλλον λιγοστά στοιχεία που του χαρίζει ο συγγραφέας. 

 

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Στην Αμερική κατά τις δεκαετίες 1820-1850 εμφανίστηκαν τέσσερεις συγγραφείς 

ορόσημα για την εξέλιξη του είδους: ο Washington Irving, o Nathaniel Hawthorne, o 

                                                           
13 Good 1994: 151-155. Karaiskou, ό.π.: 15. 
14 Reid ό.π.: 38 
15 Sachs 1975: 147-148. 
16 Reid ό.π.: 39 
17 Ό.π. 
18 Baldeshwiler 1994: 231-232. 
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Herman Melville και ο Edgar Allan Poe. Τα έργα των παραπάνω σαφώς έχουν 

απόσταση από το ρεαλιστικό διήγημα.19 Πρόκειται για σύντομη πεζογραφία όπου 

κυριαρχούσαν τυποποιημένοι χαρακτήρες, ανώμαλη συμπεριφορά και η αλληγορία. 

Ο χαρακτηρισμός των έργων τους είναι εγγύτερα στην έννοια «μύθος», λέξη που 

χρησιμοποιούσαν και οι ίδιοι για να προσδιορίσουν τις δημιουργίες τους.  

Η στροφή στον ρεαλισμό στην Αμερική θα συντελεστεί γύρω στα 1850. Η κριτική 

της εποχής αντιδρά στην υπερβολή που χαρακτηρίζει τους συγγραφείς «μύθων» και 

επικροτεί μάλλον την αληθοφάνεια και τους καθημερινούς χαρακτήρες. Tο Bartleby 

the Scrivener του Herman Melville φέρνει τέτοια αλλαγή που θα θεωρηθεί από 

ορισμένους ως το πρώτο διήγημα (short story). 20 Αυτό δείχνει πως σταδιακά 

κυριάρχησε η  αντίληψη να θεωρείται διήγημα ό,τι έχει κλασική δομή και αληθοφανή 

χαρακτήρα.  Προς τα τέλη του 19ου αιώνα θα συντελεστεί μια στροφή προς την 

καθημερινότητα, γνωστή ως “local color movement”, και ενώ ο ρεαλισμός φαίνεται 

να κυριαρχεί, ο ρομαντισμός δεν θα εκλείψει εντελώς με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν δύο ενεργές παραδόσεις: το προσγειωμένο δυτικό λαϊκό αφήγημα 

(earthy western folktale) και το ανατολικό αισθηματικό αφήγημα (eastern sentimental 

story).21 Έτσι, η απόσταση που χωρίζει τις δύο ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής μεταφράζεται και σε απόσταση στις αισθητικές προτιμήσεις. Σημαντικό 

χαρακτηριστικό της πρώτης κατηγορίας είναι η λαϊκή αυθεντικότητα και το χιούμορ 

που φαίνεται να είχαν απήχηση ακόμα και στις πιο ακραίες μορφές τους (tall tales).22 

O Bret Harte στις ιστορίες του συνδυάζει δημιουργικά και τις δύο παραδόσεις, ενώ 

άλλοι εμβληματικοί συγγραφείς, όπως ο Mark Twain, η Mary Wilkins και ο William 

Dean Howells, συνομιλούν με τα δύο αυτά παρακλάδια του «local color».  Μαζί με 

τη νέα αυτή γενιά συγγραφέων αναπτύσσεται και μια ακόμα κριτική ματιά πάνω στο 

είδος του διηγήματος, βασισμένη κατά κύριο λόγο στην ποιητική του Poe. Ο Brander 

Matthews αναδεικνύει τη σημασία της τεχνικής και της σφιχτοδεμένης πλοκής στο 

είδος του διηγήματος. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αρχίζει να παρουσιάζεται μια 

στροφή προς τη νέα φόρμα του μοντέρνου διηγήματος. Στην  Αμερική εισηγητής 

αυτού του τύπου διηγήματος θεωρείται από πολλούς κριτικούς ο Stephen Crane, που 

                                                           
19 Ορισμένα του Herman Melville θα πρέπει να εξαιρεθούν. 
20 Reid ό.π.: 41-42. May 1995: 10 
21 May ό.π.: 10-11. 
22 Reid ό.π.: 42 
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συνδυάζει το έντονο συναίσθημα με την αποστασιοποιημένη παρατήρηση. 

Παράλληλα παρατηρείται μια στροφή στον Poe και σε μια «τυποποιημένη» 

αισθητική πραγματικότητα από συγγραφείς όπως ο Frank Stockton, ο Ambrose 

Bierce, και ο O. Henry. Την τυποποίηση του είδους σαφώς βοήθησε η ανάπτυξη του 

Τύπου και η δημοσίευση πληθώρας διηγημάτων σε αυτόν.23 Χαρακτηριστικά, ο O. 

Henry δημοσιεύει 250 διηγήματα σε 34 διαφορετικά περιοδικά.24  

 

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Αν και η ιστορία του ελληνικού διηγήματος είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της 

ηθογραφίας στα τέλη του 19ου αιώνα, κάποιες πρώτες συγγραφικές προσπάθειες 

μπορούν να ανιχνευθούν ήδη από το 1830. Οι Φαναριώτες ως επί το πλείστον 

συγγραφείς διηγημάτων επεξεργάζονται ποικίλα θέματα σχετιζόμενα με τη 

πραγματικότητα που βιώνουν στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Τα περιοδικά 

Ευτέρπη και Πανδώρα θα δώσουν νέα ώθηση στην παραγωγή διηγημάτων κατά την 

πενταετία 1847-1852, ενώ κατά τα χρόνια που θα ακολουθήσουν κυριαρχεί η 

δημοσίευση μεταφρασμένων αφηγημάτων. Σημαντικότερος διηγηματογράφος της 

εποχής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, του οποίου τα 

έργα παρουσιάζουν  σχέδιο πλοκής και δομή κλασικιστική, ενώ ταυτόχρονα  στις 

θεματικές του κυριαρχούν και ρομαντικά πρότυπα.25 

Κατά τη δεκαετία του 1880 δημιουργείται για πρώτη φορά «καθαρή λογοτεχνική 

πεζογραφία» στην Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια του ηθογραφικού διηγήματος.26 Ένας 

πρώτος παράγοντας που συνέβαλε στη στροφή από το ιστορικό μυθιστόρημα που 

κυριαρχούσε την προηγούμενη περίοδο σε μία λογοτεχνία πιο προσγειωμένη στον 

παρόν και στα ελληνικά θέματα, είναι η ανάπτυξη της λαογραφίας. Η λαογραφία 

αποκτά  χαρακτήρα επιστήμης εκείνη την περίοδο, καθώς εξυπηρετεί τις ιδεολογικές 

επιταγές της εποχής. Ταυτόχρονα, η ελληνική θεματολογία προτίθεται ως αντίδραση 

στα ξενόφερτα έργα και ήθη, που είχαν εισαχθεί μέσα από τις μεταφράσεις δυτικών 

                                                           
23 May 1995: 12-13 
24 Ό.π. 
25 Karaiskou ό.π.: 29. Χαρακτηριστικό είναι πως έργα του Ραγκαβή αναδημοσιεύονται και αργότερα 
από τον τύπο. 
26 Πολίτης, 1991: 200 
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μυθιστορημάτων την περίοδο πριν το 1880,27 ενώ η ανάπτυξη του περιοδικού τύπου 

βοηθά στην καθιέρωση της μικρής φόρμας. 28 Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, η Εστία 

θα προκηρύξει το 1883 διαγωνισμό για «ελληνικό διήγημα».  

Με την αλλαγή του αιώνα τα ελληνικά διηγήματα χάνουν σταδιακά τα 

χαρακτηριστικά που θα επέτρεπαν την ένταξή τους σε ένα γενικό σύνολο. Η Μαρία 

Καραΐσκου παρατηρεί πως οι δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα είναι 

μεταβατικές.29 Τα μεταφρασμένα διηγήματα που εμφανίζονται κυρίως στις στήλες 

των Παναθηναίων, δηλώνουν ακριβώς την επιθυμία η ελληνική παραγωγή να 

συμβαδίσει με τις αισθητικές εξελίξεις της Δύσης. Παράλληλα, νέοι συγγραφείς με 

ροπή προς τη «μοντέρνα αισθητική» θα υποστηριχθούν από το έντυπο και σταδιακά 

θα κερδίσουν έδαφος. Ο συμβολικός χαρακτήρας και η υποβολή, χαρακτηριστικά της 

ποίησης, εισάγονται σταδιακά στην ελληνική πεζογραφία, χωρίς όμως να 

παραγκωνίζουν τις επιταγές για καλοστημένη πλοκή και δομημένη μορφή. Επιπλέον, 

νέα είδη, όπως τα πεζά ποιήματα, αρχίζουν να εμφανίζονται.  

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (ΣΚΟΚΟΥ) 

Το Εθνικόν Ημερολόγιον αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και το δεύτερο 

μακροβιότερο περιοδικό της εποχής του. Ο πρώτος τόμος με τίτλο Γελοιογραφικόν 

Ημερολόγιον του έτους 1886  εκδίδεται στα τέλη του 1885, αποτελούμενος από μόλις 

184 σελίδες. Συνολικά θα κυκλοφορήσουν τριάντα τρεις τόμοι τους οποίους θα 

εκδώσει ο Κωνσταντίνος Σκόκος από το 1886 μέχρι το 1918. Ο υπότιτλός 

«χρονογραφικόν, φιλολογικόν, γελοιογραφικόν» που εισάγεται κατά τον δεύτερο 

χρόνο κυκλοφορίας, δηλώνει και τον προσανατολισμό του εντύπου, ενώ από το 1891 

                                                           
27 Η Μαρία Καραΐσκου σχολιάζει εκτενέστερα τη σχέση της παραγωγής διηγημάτων με ηθογραφικά 
χαρακτηριστικά με την πολεμική στο δυτικής προέλευσης μυθιστόρημα της προηγούμενης περιόδου. 
Σύμφωνα με την Καραΐσκου, η πολεμική αυτή δεν οδήγησε μόνο στην αναζήτηση ελληνικότερων 
θεμάτων, αλλά και στην αναζήτηση νέου λογοτεχνικού είδους, το οποίο θα εξέφραζε καλύτερα την 
ελληνική ζωή και τα ελληνικά ήθη. Καραΐσκου, 2004: 29-31 
28 Μουλάς 1994: λβ’ 
29 Καραΐσκου 2004: 70-82. 
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φέρει τον τίτλο Εθνικόν Ημερολόγιον. Η κυκλοφορία του θα διακοπεί αναγκαστικά το 

1918 εξαιτίας των ελλείψεων σε πρώτες ύλες λόγω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.30 

Ο Παύλος Νιρβάνας χαρακτηριστικά αναφέρει πως «το Ημερολόγιον Σκόκου, επί 

μίαν σειράν τριάντα ολοκλήρων ετών, υπήρξεν ο ετήσιος καθρέφτης της πνευματικής 

κινήσεως του τόπου, [...] το κατεξοχήν πανελλήνιο βιβλίο».31 Παρατηρείται λοιπόν 

μια προσπάθεια για καταξίωση στον χώρο του πνεύματος και των τεχνών, καθώς και 

μια προτίμηση στα ελληνικά θέματα.  Εκτός από διηγήματα, ποιήματα και 

πεζοτράγουδα στις σελίδες του Ημερολογίου φιλοξενούνται γνωμικά και παροιμίες, 

χρονογραφήματα, ιστορικά κείμενα, ταξιδιωτικές ιστορίες, βιογραφίες και 

νεκρολογίες. Επίσης σεβαστό χώρο καταλαμβάνουν οι γελοιογραφίες και τα 

ευθυμογραφήματα. 

 

HARPΕR’S BAZAR32 

Η ιδέα για το Harper’s Bazar θα γεννηθεί όταν θα υποπέσει στην αντίληψη του 

Fletcher Harper ένα έντυπο από το Βερολίνο, το Der Bazar και θα πείσει τους 

αδερφούς του να εκδώσουν ένα αντίστοιχο περιοδικό στην Αμερική.33 Έτσι, τον 

Νοέμβρη του 1867 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος αυτού του γυναικείου εβδομαδιαίου 

περιοδικού μόδας με τον υπότιτλο  “A Repository of Fashion, Pleasure and 

Instruction,”. Το περιοδικό στοχεύει στην μέση Αμερικανίδα και πρώτη εκδότρια 

διατελεί η Mary L. Booth, μια νεοϋορκέζα δημοσιογράφος και μεταφράστρια που 

έγραφε για την εφημερίδα The New York Times. Εκτός από περιεχόμενο μόδας, το 

Harper’s Bazar φιλοξενεί στις σελίδες του άρθρα ενημερωτικού και κοινωνικού 

περιεχομένου, σκέψεις για οικογενειακά, ηθικά ή ζητήματα εργασίας, ιδέες για 

διακόσμηση και κατασκευές, σχέδια για εργόχειρα και φυσικά ποίηση, 

μυθιστορήματα σε συνέχειες και διηγήματα.  

Μετά τον θάνατο της Mary L. Booth, τα ηνία αναλαμβάνει το 1889 η Margaret 

Sangster. Το περιοδικό θα αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα από το 1899 κυρίως 

εξαιτίας του ανταγωνισμού με νέα έντυπα όπως το Vogue. Tο 1901 το Harper’s Bazar 

                                                           
30 [Κ. Φ. Σκόκος, Αναγκαία δήλωσις] στο Εθνικόν Ημερολόγιον, τόμ. 30 (1915), 367. 
31 Νιρβάνας 1929: 326. 
32 Στοιχεία για το περιοδικό, εκτός από την επίσημη σελίδα του https://www.harpersbazaar.com 
(6/3/2019) αντλήθηκαν από: Mott 1967. 
33 https://www.harpersbazaar.com/culture/features/a18658/history-of-harpers-bazaar/  

https://www.harpersbazaar.com/
https://www.harpersbazaar.com/culture/features/a18658/history-of-harpers-bazaar/
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γίνεται μηνιαίο και το 1913 περνά στην ιδιοκτησία του William Randolph Hearst, 

οπότε και θα ανακτήσει το κύρος του ως ένα από τα κορυφαία περιοδικά μόδας. Το 

1929 μετονομάζεται σε Harper’s Bazaar.   

 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή των δύο αυτών περιοδικών ήταν κυρίως 

πρακτικοί. Στόχο της εργασίας αποτελεί και ο πειραματισμός πάνω στη δημιουργία, 

έστω μικρών για αρχή, βάσεων δεδομένων με ανοικτά νεοελληνικά κείμενα σε μορφή 

txt, ώστε να διευκολυνθεί η μελέτη και η επεξεργασία τους. Για τα αμερικάνικα 

κείμενα ήδη διαθέταμε τα εξαιρετικά μεταδεδομένα (metadata) του Harper’s Bazar 

από το Literary lab του Πανεπιστημίου του Stanford. Την μετατροπή των ελληνικών 

κειμένων από αρχεία φωτογραφιών pdf σε ανοικτά texts αρχεία ανέλαβε το 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου και, ενώ πειραματιστήκαμε με αρκετά περιοδικά, 

εκείνα που έδιναν τα καλύτερα αποτελέσματα ήταν σαφώς τα μονόστηλα, που 

ταυτόχρονα διέθεταν τις καθαρότερες εικόνες. Δεδομένων των συνθηκών, το 

Ημερολόγιον Σκόκου επιλέχθηκε ως το πλέον αρμόζον. 

Πρόκειται για δύο δημοφιλή περιοδικά ποικίλης ύλης, με καλλιτεχνικές αξιώσεις. Το 

γεγονός ότι διαβάζονταν από το ευρύ κοινό σίγουρα διαμόρφωσε και τις 

καλλιτεχνικές επιλογές.34 Δεν πρόκειται για αμιγώς λογοτεχνικά περιοδικά και δεν 

εγείρει κανένα από τα δύο αξιώσεις για καλλιτεχνική πρωτοπορία. Μπορούν λοιπόν 

να αποτελέσουν λίγο-πολύ έναν καθρέφτη για τις προτιμήσεις ενός μέσου κοινού των 

δύο χωρών, πάντα βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές διαφορές που τα διέπουν. 

Ένας ακόμα λόγος που το Ημερολόγιον Σκόκου κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο είναι 

η έντονη παρουσία των γυναικών και στην αρθρογραφία αλλά και τη συγγραφή 

διηγημάτων.  

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ OCR, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε, η προσπάθεια δημιουργίας βάσης δεδομένων ελληνικών 

διηγημάτων έγινε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου. Οι κύριοι 

                                                           
34 Ή η καλλιτεχνική ύλη διαμορφώθηκε από την προτίμηση του κοινού. 



14 
 

Βασίλης Κατσούρος και Βασίλης Παπαβασιλείου ανέλαβαν να επεξεργαστούν τον 

όγκο των κειμένων που αποστείλαμε και να πειραματιστούν, ώστε να έχουμε τα 

λιγότερο προβληματικά αποτελέσματα. Αφού λοιπόν αποφασίστηκε πως το 

Ημερολόγιον Σκόκου θα ήταν το περιοδικό από το οποίο θα αντλούσαμε τα κείμενα, 

χρειάστηκε να γίνουν δύο προσπάθειες για την εκμαίευσή τους. Κατά την πρώτη 

διαπιστώθηκε πληθώρα λαθών τα οποία έπρεπε να κατηγοριοποιηθούν με κάποιον 

τρόπο, ώστε να αποφύγουμε τουλάχιστον κάποια από αυτά.35 Η δεύτερη προσπάθεια 

έφερε σαφώς καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς να μας απαλλάξει εντελώς από το έργο 

της διόρθωσης. 

Συγκεκριμένα, επειδή τα pdf που διαθέτουμε από το Εθνικόν Ημερολόγιον είναι οι 

φωτογραφίες των σελίδων του περιοδικού, ήταν αδύνατον να μετατραπούν μόνο τα 

σημεία τα οποία αποτελούσαν τα διηγήματα. Τις περισσότερες φορές, όπως είναι 

λογικό, ένα διήγημα δεν καταλάμβανε από μόνο του μία ολόκληρη σελίδα, καθώς 

ξεκινούσε εκεί που τελείωνε το προηγούμενο κείμενο. Επίσης, πολλές φορές 

εντοπίζονταν εικόνες ή και διαφημίσεις που χώριζαν το κείμενο και το ανάγκαζαν να 

γίνει δίστηλο. Εμείς λοιπόν αποστείλαμε ολόκληρους τους τόμους και υποδείξαμε 

ποιες σελίδες επιθυμούσαμε να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας. Τα αποτελέσματα 

που πήραμε ήταν ανά τόμο, με τα διηγήματα όλα μαζί, το ένα πίσω από το άλλο, 

αναμειγμένα με διάφορα κείμενα. Τα έργα λοιπόν έπρεπε να χωριστούν, να 

μετατραπούν σε αρχεία word και να διορθωθούν, τουλάχιστον σε έναν βαθμό, ώστε 

να είναι αναγνώσιμα από Η/Υ. 

 

 

                                                           
35 Ενδεικτικά αναφέρουμε το πρόβλημα με το πολυτονικό σύστημα, καθώς ο δασυνόμενος 
χαρακτήρας «ο-…» στην αρχή μιας λέξεις, εύκολα αναγνωρίζεται ως «θ-…» ή ως «δ-…». 
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Ενδεικτικά ορισμένα από τα αποτελέσματα που προσέφερε το περιοδικό Πινακοθήκη 

 

 

Ενδεικτικά ορισμένα από τα αποτελέσματα που προσέφερε το Περιοδικόν μας, που, 

αν και μονόστηλο, οι φωτογραφίες του δεν είναι καθαρές, μάλλον λόγω φθορών των 

σελίδων.  
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Αποτελέσματα που πήραμε κατά τη δεύτερη προσπάθεια από τον τόμο του 1901 του 

Ημερολογίου Σκόκου. Το διήγημα που μας ενδιαφέρει είναι ο Λευκός οικίσκος. 

Όπως προαναφέρθηκε, με τα αμερικανικά διηγήματα δεν αντιμετωπίσαμε το ίδιο 

πρόβλημα, καθώς τα κείμενα που παραλάβαμε ήταν σε ξεχωριστά αρχεία και 

συνοδεύονταν από έναν πίνακα Excel που μας έδινε τα στοιχεία του καθενός. 

Ωστόσο, στο σύνολό τους τα αρχεία αυτά ήταν επτακόσια εβδομήντα επτά (777), και 

όπως είναι λογικό, δεν ήταν όλα διηγήματα. Εκτός από μυθιστορήματα που 

δημοσιεύονταν σε συνέχειες, το corpus που έφτασε στα χέρια μας αποτελούνταν και 

από ευφυολογήματα, ανέκδοτα, κείμενα γελοιογραφιών χωρίς τις αντίστοιχες εικόνες, 

ακόμα και άρθρα κριτικής της λογοτεχνίας και της καλλιτεχνικής ζωής της Νέας 

Υόρκης. Από τον όγκο λοιπόν όλων αυτών των κειμένων έπρεπε να αναζητηθούν τα 

διηγήματα, πράγμα που απαιτούσε το ξεφύλλισμα, αν όχι όλων, ενός μεγάλου μέρους 

των αρχείων που είχαμε στη διάθεσή μας. 
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Οι τελευταίες στήλες του αρχείου Excel που παραλάβαμε. Οι κόκκινες στήλες είναι 

εκείνα που διαπιστώθηκε πως δεν αποτελούν διηγήματα. 

Ενδεικτικά ένα από τα αρχεία που παραλάβαμε. 

 

Αφού λοιπόν είχε γίνει η επιλογή και η ταξινόμηση, καταλήξαμε με ένα σώμα 

διακοσίων τριών (203) αμερικανικών και  εκατό είκοσι εννέα (129) ελληνικών 

διηγημάτων. Ο όγκος επομένως παρέμενε μεγάλος και αποφασίστηκε να 

περιοριστεί.36 Σκοπός άλλωστε ήταν η ανάλυση διηγημάτων που παρουσίαζαν 

ενδιαφέρον ως προς το αξιοδιήγητο συμβάν και ο καλύτερος τρόπος για να 

εξασφαλίζαμε τέτοιου είδους κείμενα φάνηκε η αναζήτηση εκείνων που περιείχαν 

λέξεις που ανήκουν στο σημασιολογικό πεδίο του ασυνήθιστου, του ιδιαίτερου, του 

παράξενου κ.ο.κ..  

Σε αυτή τη διαδικασία μας βοήθησε ο κύριος Μιχάλης Καλοχριστιανάκης που 

δημιούργησε έναν κώδικα  ο οποίος αναζητούσε και εντόπιζε τις λέξεις που αφορούν 

το «αξιοδιήγητο» σε όλα τα αρχεία. Αυτή η αναζήτηση βέβαια ήταν εύκολη μέσα από 

                                                           
36 Δεν υποστηρίζω εδώ ότι ένας όγκος τριακοσίων τριάντα δύο (332) διηγημάτων είναι ανέφικτο να 
μελετηθεί από ένα άτομο, αλλά δεδομένων των χρονικών περιθωρίων και των δυσκολιών που 
έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό το σώμα, κρίθηκε ότι ήταν καλύτερα να 
περιοριστεί. 
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επιλογές που προσφέρει ακόμα και το περιβάλλον του Word, ωστόσο με αυτό τον 

τρόπο έγινε γρήγορα και ταυτόχρονα σε όλα τα έργα. Μετά λοιπόν από δύο 

πειραματικές δοκιμές, καταλήξαμε στις λέξεις που επιθυμούσαμε να αναζητήσουμε 

και πήραμε τα αποτελέσματα για την παρουσίας τους στα κείμενα, καθώς και για την 

ακριβή θέση στην οποία βρίσκονταν.37  

Οι λέξεις (ή τα θέματα των λέξεων) που αναζητήθηκαν στα ελληνικά και τα 

αμερικανικά κείμενα ήταν οι εξής:   

παράξενο                                                     

περίεργ                                                                                                                                    

ανήκουστ                   

αλλόκοτ            

αξιοθαύμαστ                   

όραμα                          

οπτασία                                          

φάντασμα                           

παρά προσδοκία                                   

απροσδόκητ                                    

ενδιαφέρ 

unusual                            

unreasonable                                                 

extraordinary                      

amazing     

strange                      

unnatural                    

unbelievable                       

weird                           

bizarre      

otherworldly                                   

uncanny                      

unfathomable                          

paradox                                                         

fascinating 

 

Το corpus των αμερικανικών διηγημάτων αποτέλεσαν τα διηγήματα που είχαν 

τουλάχιστον δύο αναφορές των παραπάνω λέξεων, ενώ για το ελληνικό 

χρησιμοποιήθηκαν όλα εκείνα που είχαν έστω και μια αναφορά. Αν εφαρμόζαμε τα 

ίδια κριτήρια και για τα δύο σώματα κειμένων θα είχαμε δύο δυσανάλογα μεγέθη. 

Επίσης έπρεπε να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι τα ελληνικά κείμενα 

εξακολουθούσαν να εμφανίζουν λάθη, με αποτέλεσμα πολλές λέξεις να 

παρουσιάζονται αλλοιωμένες, πράγμα που καθιστά πιθανό το γεγονός κάποιες να μην 

αναγνωρίζονται από τον κώδικα.  Έτσι καταλήξαμε σε τριανταεπτά αμερικανικά (37) 

και σαράντα (40) ελληνικά διηγήματα.  

 

ΜΕΤΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ – ΛΕΞΕΙΣ «ΑΞΙΟΔΙΗΓΗΤΟΥ» 

                                                           
37 Ενδεικτικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε κατά την πρώτη επιλογή λέξεων ήταν η εμφάνιση στα 
αποτελέσματα της λέξης «odd» παραπάνω απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Μετά από μια πρώτη 
ανάγνωση ορισμένων από τα κείμενα που φαινόταν πως είχαν αυτή τη λέξη, διαπιστώθηκε πως ο 
κώδικας αναγνώριζε την λέξη «nodded», η οποία εμπεριέχει το «odd» που αναζητούσαμε. 
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Στόχος της εργασίας, όπως προαναφέρθηκε, είναι η συγκριτική μελέτη του 

αξιοδιήγητου στοιχείου, καθώς και της εξέλιξής του σε αμερικανικά και ελληνικά 

διηγήματα που δημοσιεύτηκαν κατά τις πενταετίες 1901-1905 και 1913-1917. Έπρεπε 

λοιπόν να εντοπιστεί το αξιοδιήγητο συμβάν που κατέχει τον κύριο ρόλο σε κάθε 

διήγημα και να μελετηθεί ο δομικός του ρόλος και η λειτουργία που επιτελεί σε κάθε 

περίπτωση. Όπως είναι σαφές, μια τέτοια αναζήτηση ενέχει μεγάλους κινδύνους που 

εγείρονται από την υποκειμενικότητα που χαρακτηρίζει αυτό το κρίσιμο 

χαρακτηριστικό αλλά και από την απόσταση που χωρίζει τη δική μας αντίληψη περί 

ανήκουστου, περίεργου, οριακού γεγονότος από τις προσλαμβάνουσες της εποχής 

που το εκάστοτε διήγημα συντέθηκε και δημοσιεύτηκε. Για να γίνει η κρίση αυτή όσο 

το δυνατόν πιο αντικειμενική, στο βαθμό φυσικά που αυτό είναι εφικτό, σημαντικό 

ρόλο διαδραμάτισαν οι δείκτες του κάθε έργου. Δηλαδή, αναζητήσαμε τι είναι αυτό 

που προβάλλεται ως αξιοδιήγητο από το ίδιο το κείμενο, και όχι τι είναι αυτό που 

θεωρούμε και αναγνωρίζουμε εμείς ως τέτοιο.  

Πρόκειται για τις στιγμές που το ίδιο το έργο ανακοινώνει πως αυτό που πρόκειται να 

ακολουθήσει ή εκείνο που προηγήθηκε αποτελεί κάτι το αλλόκοτο, ανήκουστο, 

τρομερό, άρα αξιοδιήγητο. Οι λέξεις που αναζητήθηκαν,38 οι οποίες αφορούν το 

ασυνήθιστο, καθόρισαν γενικά τις επιλογές μας, καθώς αποτελούν δείκτες ακόμα και 

στις περιπτώσεις που δεν λειτουργούν ως μετακειμενικά σχόλια που πλαισιώνουν την 

ιστορία, αλλά ως ένας απλός προσδιορισμός για κάποιον χαρακτήρα, κάποιο 

αντικείμενο η κάποια κατάσταση.  

Με τη βοήθεια του προγράμματος AntConc39 μπορέσαμε να εντοπίσουμε όλες τις 

λέξεις που αναζητούσαμε στο περιβάλλον όπου βρίσκονται. Εκτός από τα στατιστικά 

στοιχεία που προσφέρει αυτή η εφαρμογή, ενδιαφέρον είναι πως παρέχει γραφήματα 

για το πού ακριβώς βρίσκονται αυτές οι λέξεις μέσα στο σώμα ενός κειμένου, 

οπτικοποιώντας έτσι τα αποτελέσματα και ως εκ τούτου βοηθώντας στην κατανόησή 

τους (ας σημειωθεί ότι η κάθετη γραμμή που δηλώνει την παρουσία της λέξης είναι 

ενεργός σύνδεσμος που οδηγεί απευθείας στο συγκεκριμένο σημείο του κειμένου). 

Άλλωστε, η θέση που πιθανόν θα συγκεντρώνονταν οι εν λόγω δείκτες θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε ορισμένα συμπεράσματα και να βοηθήσει τη συνολική ερμηνεία. Η 

υπόθεση ήταν πως έπρεπε να τις συναντάμε κυρίως στην αρχή κάθε διηγήματος, όπου 

                                                           
38 Πρόκειται για τις λέξεις που έχουμε αναφέρει παραπάνω. 
39 http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/ (6/3/2019) 

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
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και θα ανακοινωνόταν το «αξιοδιήγητο» περιεχόμενο όλου του διηγήματος. 

Παρακάτω βρίσκονται τα διαγράμματα με την παρουσία αυτών των λέξεων σε κάθε 

ένα από τα αμερικανικά διηγήματα.40 

 

 

 

                                                           
40 Αυτού του είδους η μελέτη αποδείχτηκε προβληματική για τα ελληνικά διηγήματα, καθώς τα 
κείμενα είχαν σοβαρά προβλήματα που, ενώ ήταν αναγνώσιμα για εμάς που τα εξετάζαμε, δεν ήταν 
για ένα πρόγραμμα υπολογιστή, καθώς ένας λάθος χαρακτήρας σε μια λέξη –ακόμα και η διαφορά 
στον τονισμό- αυτόματα δημιουργεί μια νέα λέξη. 
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Στην πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές οι εν λόγω όροι λειτουργούσαν ως 

απλοί προσδιορισμοί, παρά ως μετακειμενικοί δείκτες. Οι φορές που το κείμενο 

ανακοίνωνε πως η ιστορία ή κάποιο γεγονός είναι παράξενο, περίεργο ή ανήκουστο 

ήταν πολύ λιγότερες από αυτό που ελπίζαμε. Η εκ του σύνεγγυς ανάγνωση έδειξε ότι 

τις περισσότερες φορές το διήγημα γεννούσε μια προσδοκία για αξιοδιήγητο 

περιεχόμενο, χωρίς όμως να κάνει χρήση αυτού του ειδικού λεξιλογίου. Άλλωστε, 

ήδη βρισκόμαστε με μια περίοδο που συνολικά η πλαισίωση στο διήγημα χάνει τη 

δυναμική της, κάτι που σχετίζεται και με την εξέλιξη και παγίωση του είδους. Ενώ 

στις απαρχές, δηλαδή τον 19ο αιώνα, η πλαισίωση μπορεί να λειτουργούσε βοηθητικά 

ως μια αρχή για την ιστορία, μπαίνοντας στον 20ο αιώνα το διήγημα φαίνεται να μη 

χρειάζεται πλέον αυτή την τεχνική.41  

Ωστόσο, η χρήση των συγκεκριμένων όρων αποδείχτηκε γενικά σημαντική, ακόμα 

και στις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιούνταν για να προσδιορίσουν την ίδια την 

ιστορία. Το τι χαρακτηρίζεται ως «παράξενο» και «ανήκουστο» κάθε φορά, μπορεί 

να προσδιορίσει το τι τελικά προβάλλεται ως αξιοδιήγητο από το εκάστοτε κείμενο.  

Ένα παράδειγμα διηγήματος που οι λέξεις-δείκτες διαμόρφωσαν την αντίληψή μας 

για το τι τελικά αποτελεί το κυρίως αξιοδιήγητο γεγονός, είναι το The white cat του 

Alexander Black που δημοσιεύεται το 1901. Πρόκειται για μια ιστορία αγάπης, την 

οποία ντύνουν αρκετά «ανήκουστα» περιστατικά.  Κεντρική ηρωίδα είναι μια νεαρή 

κοπέλα, την οποία ο αφηγητής, που έχει πρόσφατα επιστρέψει στην πατρίδα του, 

παρατηρεί και θαυμάζει, καθώς ανακαλύπτει το πόσο την έχει βοηθήσει ο χρόνος να 

εξελιχτεί σε μια «καταπληκτική γυναίκα» (amazing woman). Ενώ λοιπόν γεννιέται 

                                                           
41 Βλ. Νάτσινα (υπό έκδοση), όπου φαίνεται ξεκάθαρα η πτωτική τάση αυτού του χαρακτηριστικού 
στην ελληνική διηγηματογραφία, όσο περνάμε στα νεότερα χρόνια 
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ένα ερωτικό ειδύλλιο ανάμεσα στους δύο νεαρούς ήρωες, η κοπέλα δε θέλει να 

αφήσει μόνη τη γιαγιά της και να ακολουθήσει τον αγαπημένο της. Τη λύση την 

προσφέρει ένα επεισόδιο στο οποίο ένας κλέφτης επιχειρεί να ληστέψει το σπίτι όπου 

μένουν η πρωταγωνίστρια με τη γιαγιά της. Η κοπέλα, όχι μόνο ακινητοποιεί τον 

δράστη στην κουζίνα, αλλά και τον αιχμαλωτίζει, αφού τον πλακώνει με ένα έπιπλο. 

Για αρκετές ώρες  τον κρατά σε εκείνη τη θέση χάρη στη δύναμή της, ελπίζοντας πως 

όταν ξημερώσει κάποιος θα τις επισκεφτεί και θα τις βοηθήσει. Ωστόσο, ο άσπρος 

γάτος της οικογένειας φαίνεται να αναζητά τον αφηγητή, ο οποίος τον ακολουθεί και 

τελικά βοηθάει την αγαπημένη του. Αφού λοιπόν τελειώνει αυτή η περιπέτεια, το 

ζευγάρι αποχωρεί από την κουζίνα και διαπιστώνει πως η γιαγιά έχει πεθάνει. Το 

κορίτσι φυσικά λυπάται αλλά ο θάνατος αυτός δεν παύει να λειτουργεί ως 

απαραίτητο στοιχείο για να μείνει το ζευγάρι μαζί. 

Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ιστορία που είναι ολόκληρη ανήκουστη. Το 

επεισόδιο με τον κλέφτη, ο γάτος που ειδοποιεί τον αφηγητή, ο θάνατος της γιαγιάς 

που έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή, όλα είναι αξιοπρόσεκτα και παράξενα 

γεγονότα. Ωστόσο, το πραγματικό αξιοδιήγητο στοιχείο είναι η ίδια η κοπέλα και η 

δύναμή της. Για να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα καθοριστικής σημασίας 

αποδείχτηκαν οι δείκτες, καθώς η χρήση τους στο κείμενο αφορά σχεδόν 

αποκλειστικά την ηρωίδα που παρατηρεί και θαυμάζει ο αφηγητής. Το κεντρικό 

αξιοδιήγητο γεγονός λοιπόν μάλλον πρέπει να θεωρηθεί η σωματική δύναμη της 

κοπέλας που σχολιάζεται διαρκώς αλλά αναδεικνύεται και από το κεντρικό επεισόδιο 

με τον ληστή. Έτσι, οι λέξεις που αφορούν το αξιοδιήγητο, εκτός του ότι 

αξιοποιήθηκαν για να μειωθεί ο όγκος των κειμένων και για να εξασφαλιστεί – στο 

βαθμό που αυτό είναι δυνατό- ότι θα μέναμε με κείμενα που παρουσίαζαν ενδιαφέρον 

όσον αφορά το αξιοδιήγητο στοιχείο, μας προσέφεραν ένα πλαίσιο και μια 

κατεύθυνση πάνω στην οποία κινηθήκαμε για να ανιχνεύσουμε τα γεγονότα εκείνα 

που προβάλλονταν ως αξιοδιήγητα. Όπως είναι λογικό βέβαια, οι λέξεις αυτές δεν 

ήταν το μόνο που λήφθηκε υπ’ όψιν για την τελική κρίση. Η κατανόηση για το 

μπορεί να θεωρείται αξιοδιήγητο μέσα στη λογοτεχνία και πώς αυτή η έννοια έχει 

μεταβληθεί ανά τα χρόνια, μοιάζει επιτακτική.  

 

ΤΟ «ΑΞΙΟΔΙΗΓΗΤΟ» ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
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Η εξερεύνηση του αξιοδιήγητου στοιχείου στη λογοτεχνία είναι ένα εγχείρημα με 

μεγάλες δυσκολίες, καθώς για αρχή δεν υπάρχει κάποιος σαφής ορισμός για το 

περιεχόμενο του όρου στον οποίο θα μπορούσαμε να βασιστούμε.  Όπως είναι 

λογικό, κάθε λογοτεχνικό έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα αξιοδιήγητο 

περιεχόμενο, ωστόσο το τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τέτοιο αλλάζει ανάλογα 

τα συμφραζόμενα της κάθε εποχής και φυσικά έγκειται σε υποκειμενικά κριτήρια. 

Όπως έχει δείξει ο ρεαλισμός και αργότερα ο μοντερνισμός, το καθημερινό και 

απόλυτα συνηθισμένο μπορεί να αποτελέσει θεματική με την οποία αξίζει να 

καταπιαστεί κανείς και μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Πριν όμως 

από αυτή την θεματική προσγείωση, το αξιοδιήγητο είχε μάλλον στον πυρήνα του το 

ανήκουστο, το αλλόκοτο, το παράδοξο, το θαυμάσιο.42  

Η σχέση της λογοτεχνίας με το «εξαιρετικό» έχει κατά καιρούς τραβήξει το 

ενδιαφέρον των μελετητών. Ξεκινώντας από την Ποιητική του Αριστοτέλη 

συναντάμε την αξίωση η τραγωδία να έχει στον πυρήνα της θεματικής της μια 

«σπουδαία πράξη».43 Στο Περι Ύψους του Διανυσίου Λογγίνου (μέσα 1ου αιώνα 

μ.Χ.)44 η έννοια της «έκπληξης» χαρακτηρίζεται ως κύριος στόχος της υψηλής 

ποίησης.45 Τα θέματα ωστόσο που επιλέγονται είναι εφικτό να αντληθούν από την 

ανθρώπινη καθημερινή εμπειρία, αρκεί να αξιοποιηθούν  τα πιο «εντυπωσιακά και 

έντονα συμπτώματά» τους για να περιγραφούν.46 Πολύ αργότερα, ο Immanuel Kant 

θα συνδέσει τις έννοιες του «αλλόκοτου» και «μυθιστορηματικού», τις οποίες θα 

ορίσει ως κάτι το «υπέροχο ή το ωραίο που υπερβαίνει το κοινό μέτρο».47  Στις 

Συνομιλίες με τον Γκαίτε του Johann Peter Eckermann, ο σπουδαίος ρομαντικός 

συγγραφέας ορίζει το είδος της Novelle ως την αφήγηση κάποιου «αλλόκοτου, 

ανήκουστου περιστατικού».48 

Η έννοια του αξιοδιήγητου παύει να χαρακτηρίζει ένα είδος και κατά έναν τρόπο 

εισάγεται μέσα στον ίδιο τον ορισμό της λογοτεχνικότητας από τους Ρώσους 

Φορμαλιστές με τον όρο της «ανοικείωσης». Η τέχνη στην ουσία «ανοικειώνει» τα 

αντικείμενα της πραγματικότητας μέσα από τον ιδιαίτερο τρόπο που τα 

                                                           
42 Οι πρόγονοι του διηγήματος έχουν το παράδοξο στον πυρήνα τους. 
43 Αριστοτέλης 1937: 52 
44 Περί πατρότητας και χρονολόγησης: Λογγίνος 1990: 24-30 
45 Ό.π.: 111 
46 Ό.π.: 91-92 
47 Kant 1999: 35 
48 Eckermann 2014: 266 
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χρησιμοποιεί.49 Έτσι, με την ασυνήθιστη μορφή που αποκτούν, τα αντικείμενα αυτά 

γίνονται ορατά και παύουν να προσλαμβάνονται αυτόματα.50 Όταν τώρα κάτι που 

έχει προταθεί ως «ανοίκειο» αυτοματοποιηθεί μέσα από την διαρκή του χρήση, τότε 

ένα άλλο στοιχείο εισάγεται και παίρνει τη θέση του. Το πρώτο στοιχείο δεν χάνεται, 

απλά η λειτουργία που έχει μέσα στο δυναμικό σύστημα ενός λογοτεχνικού έργου 

αλλάζει.51 Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη σχέση του ενός λογοτεχνικού έργου με 

τα υπόλοιπα: ένα έργο κατανοείται μέσα από τον συσχετισμό του με τα υπόλοιπα ενώ 

πάντα υπάρχει η προσπάθεια «ανοικείωσης» των υπολοίπων.52 Βλέπουμε λοιπόν πως 

η έννοια της «ανοικείωσης» σπρώχνει προς τη λογοτεχνική εξέλιξη.  

Το αξιοδιήγητο έχει απασχολήσει φυσικά και πιο σύγχρονες εργασίες που διερευνούν 

τη «λογοτεχνία του φανταστικού». Συγκεκριμένα, ο Τσβετάν Τοντόροφ ορίζει το 

«φανταστικό» ως τη στιγμή που από κοινού ο αναγνώστης και το πρόσωπο του έργου 

διστάζουν να αποφασίσουν αν αυτό που αντιλαμβάνονται προκύπτει από φυσικούς ή 

υπερφυσικούς νόμους.53 Αν τα φαινόμενα τελικά επεξηγούνται βασιζόμενα στη 

ρεαλιστική πραγματικότητα, τότε βρισκόμαστε στο γένος του «παράξενου», ενώ αν 

για την εξήγησή τους πρέπει να αποδεχτούμε νέους νόμους, το έργο ανάγεται στο 

γένος του «θαυμαστού».54 Έτσι, τοποθετεί το «φανταστικό» μάλλον ως όριο ανάμεσα 

στα δύο γένη που προτείνει, παρά σαν αυτόνομο είδος.  

Ο Τοντόροφ πολύ συχνά χρησιμοποιεί ως παραδείγματα διηγήματα στην προσπάθειά 

του να σκιαγραφήσει τις αποχρώσεις του κάθε γένους. Στην κατηγορία του 

«θαυμαστού» σαφώς εντάσσονται τα παραμύθια και πολλοί μύθοι, πρόγονοι του 

σύγχρονου διηγήματος,55 ωστόσο εδώ συναντά κανείς και έργα όπως το Τρελός; του 

Maupassant, καθώς η επιστημονική φαντασία μας καλεί να συνθέσουμε μια νέα 

πραγματικότητα, άγνωστη για την εποχή του εν λόγω διηγήματος.56 Όπως είναι 

λογικό, περισσότερα διηγήματα συναντάμε όταν γίνεται λόγος για το γένος του 

«παράξενου», το οποίο πραγματεύεται συμβάντα, ναι μεν λογικά εξηγήσιμα, αλλά 

συγχρόνως «απίστευτα, αλλόκοτα, συγκλονιστικά, ιδιόρρυθμα, ανησυχητικά, 
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ασυνήθιστα».57 Το «παράξενο» μπορεί να έχει δύο πηγές: τις συμπτώσεις και «την 

εμπειρία των ακραίων ορίων», η οποία συνδέεται λίγο-πολύ με τα ταμπού της εποχής. 

Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις ως κύριο παράδειγμα ο Τοντόροφ φέρνει το έργο 

του Poe.58  

Το φανταστικό ωστόσο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις του αξιοδιήγητου. Σκοπός 

άλλωστε της εργασίας δεν είναι η ταξινόμηση των διηγημάτων σε τρία (ή τέσσερα) 

γένη, αλλά η εξέταση του αξιοδιήγητου συμβάντος ως χαρακτηριστικού που 

προσλαμβάνει ορισμένες μορφές και επιτελεί λειτουργίες, των οποίων οι μεταβολές 

ίσως σκιαγραφήσουν και την εξέλιξη του διηγήματος ως είδος. Η κατηγοριοποίηση 

λοιπόν των γεγονότων βοηθάει στην ουσία στον εντοπισμό τους και στη καλύτερη 

κατανόηση του τι συνιστά αξιοδιήγητο σε κάθε περίπτωση.  Στην ουσία οι 

κατηγορίες δεν αξιοποιούνται τόσο στην ανάλυση, όσο μάλλον λειτουργούν ως μια 

βοηθητική κατάταξη των αξιοδιήγητων συμβάντων που σε συνδυασμό με τη 

θεματική μπορούν να οδηγήσουν σε ορισμένα συμπεράσματα. Οι όροι που προτείνει 

ο Τοντόροφ μπορούν να φανούν λοιπόν άκρως βοηθητικοί, αλλά μάλλον χρειάζονται 

διεύρυνση. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. 

Στην κατηγορία του «αξιοδιήγητου» μάλλον χωράνε διαφόρων ειδών γεγονότα.  

Είναι λογικό πως σε πληθώρα διηγημάτων μπορεί κανείς να συναντήσει στοιχεία 

εντελώς υπερφυσικά, τα οποία είτε διατρέχουν όλο το έργο, φέρνοντάς το εγγύτερα 

στο παραμύθι και τον μύθο, ή έρχονται ως εξήγηση αλλόκοτων συμβάντων συνήθως 

στο τέλος του διηγήματος. Αυτά τα γεγονότα θα αναγνωρίζονται ως «θαυμαστά». 

Από την άλλη πλευρά έχουμε τα «παράξενα» συμβάντα τα οποία, είτε βασίζονται 

στις συμπτώσεις και δημιουργούν έτσι μια αίσθηση αλλόκοτου και ανήκουστου, 

ωστόσο μπορούν να εξηγηθούν λογικά, είτε «στην εμπειρία ακραίων ορίων», όπως 

καταστάσεις τρέλας ή εγκλήματος, μια αυτοκτονία, μια θανάσιμη ασθένεια ή κάποιου 

είδους τραγική απογοήτευση. Τα «φανταστικά» γεγονότα βρίσκονται μάλλον στο 

διάστημα μεταξύ των προηγούμενων δύο κατηγοριών, καθώς αφορούν καταστάσεις 

που ακροβατούν ανάμενα στο φυσικό και το μεταφυσικό. Ωστόσο παραμένει ένα 
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κενό για γεγονότα που δεν έχουν τόσο οξυμένη χροιά αλλά κρατούν έναν χαρακτήρα 

διαφορετικού, κάτι το οποίο ο συγγραφέας αξίζει να πραγματευθεί και πιθανόν θα 

διεγείρει και το ενδιαφέρον του αναγνώστη ή ακροατή. Αυτά τα συμβάντα θα 

αναγνωρίζονται ως «αξιοσημείωτα» και μέσα σε αυτή την κατηγορία θα μπορούν να 

ενταχθούν γεγονότα ακόμα και καθημερινά, που ωστόσο οδηγούν στην υπογράμμιση 

ή τη μεταστροφή μιας κατάστασης ή ενός χαρακτήρα. Οι ιστορίες με την παρουσία 

τέτοιου είδους «αξιοσημείωτου» περιεχομένου συνήθως έχουν χιουμοριστικό ή 

διδακτικό χαρακτήρα. Το αξιοδιήγητο συμβάν λοιπόν στα διηγήματα που εξετάζονται 

κατηγοριοποιείται, είτε ως «θαυμαστό», είτε ως «παράξενο», είτε ως «φανταστικό», 

είτε ως «αξιοσημείωτο». 

Η κατηγορία των «φανταστικών» γεγονότων απουσιάζει πλήρως από τα ελληνικά 

διηγήματα του corpus μας. Τα διηγήματα οδηγούνται σε μια κατάληξη που εξηγεί τα 

συμβάντα είτε με φυσικό τρόπο, είτε με μεταφυσικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

διηγήματος στο οποίο μέχρι το τέλος ακροβατούμε ανάμεσα στο φυσικό και το 

υπερφυσικό, άρα βρισκόμαστε στην κατηγορία του «φανταστικού», είναι το Πουλί 

του Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη.59 Στον εν λόγω έργο ένας καπετάνιος αφήνει εκτός 

ταξιδιού τον γαμπρό του επειδή άργησε. Όταν τελικά το πλοίο φτάνει στον 

προορισμό του, ένας από τους επιβάτες αναγνωρίζει τον γαμπρό του καπετάνιου και 

πιστεύει πως βλέπει όραμα και οπτασία. Ενώ λοιπόν οι προσδοκίες του αναγνώστη 

στρέφονται προς μια μεταφυσική κατάληξη, στο τέλος του έργου αποκαλύπτεται πως 

το αξιοδιήγητο γεγονός οφείλεται απλά σε ένα τεχνολογικό επίτευγμα, καθώς τον 

άντρα τον είχε μεταφέρει ένα καινούργιας τεχνολογίας ταχύ πλοίο, το «Πουλί». Έτσι, 

το αξιοδιήγητο συμβάν που αφορά ένα τεχνολογικό επίτευγμα πρέπει να 

χαρακτηριστεί μάλλον ως «αξιοσημείωτο». 

Στα αμερικανικά διηγήματα «φανταστικά» γεγονότα συναντάμε στο 8% του 

συνόλου. Πρόκειται για περιπτώσεις που μέχρι και το τέλος του έργου μπορούμε να 

δώσουμε είτε λογική, είτε υπερφυσική εξήγηση στα γεγονότα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το  διήγημα της Margarita Spalding Gerry, The fairy Amelook 

(1913). Πρόκειται για την ιστορία ενός κοριτσιού που υιοθετεί ως κατοικίδιο ένα 

περίεργο μικρό ζώο, το οποίο και ονομάζει «Amelοοk» (στην προσπάθεια της να το 
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φωνάξει animal). Το πλάσμα αυτό είναι μια περίεργη μορφή ζωής που μοιάζει 

ταυτόχρονα με σκίουρο και με πουλί. Το ζώο, αφού το σκάσει και  επιστρέψει στο 

φυσικό του περιβάλλον, βοηθά αργότερα τη νεαρή πρωταγωνίστρια να επιστρέψει 

στην οικογένειά της, όταν είχε χαθεί στο δάσος. Ενώ το κορίτσι βρίσκεται τη νύχτα 

μόνο και τρομαγμένο, βλέπει και αναγνωρίζει το ζώο το οποίο και ακολουθεί μέχρι 

ένα ποταμάκι κοντά στο σπίτι της. Τα συμβάντα αυτής της ιστορίας ακροβατούν 

μεταξύ «θαυμαστού» και «παράξενου», καθώς υιοθετείται η οπτική γωνία του 

κοριτσιού και μέχρι το τέλος δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το αν πρόκειται 

για ζώο-νεράιδα, όπως πιστεύει το κορίτσι, ή για το αν η σωτηρία του κοριτσιού 

οφείλεται καθαρά και μόνο στην τύχη που είχε να αναγνωρίσει ένα παρόμοιο ζώο το 

οποίο πήγαινε απλά να πιεί νερό. 

Και η κατηγορία των «θαυμαστών» γεγονότων έχει χαμηλά ποσοστά και στα δύο 

σώματα κειμένων Συγκεκριμένα, από τα ελληνικά έργα μόλις το 7,5% εμπεριέχει 

συμβάντα που θα ονομάζαμε «θαυμαστά», τα οποία δηλαδή για να ερμηνεύσουμε 

πρέπει να αναγνωρίσουμε μια εναλλακτική και νέα πραγματικότητα. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Τάξιμο του Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη που 

απαντάται τον τόμο του 1903.60 Πρόκειται για την ιστορία ενός ναυτικού που δεν 

πιστεύει στις προλήψεις, παρόλα αυτά σε μια θαλασσοταραχή κάνει ένα τάμα στον 

Άγιο Δημήτριο για να τον σώσει. Ωστόσο ξεχνά να το εκπληρώσει και από την 

αφήγησή του φαίνεται πως ο άγιος θυμώνει και δεν τον αφήνει να ταξιδέψει και να 

επιστρέψει στον τόπο του. Όταν το τάμα εκπληρώνεται, η οργή του Αγίου κοπάζει, 

και ο ναυτικός τελικά πιστεύει, πράγμα που σφραγίζει και τον «θαυμαστό» 

χαρακτήρα του έργου.  

Στα αμερικανικά διηγήματα «θαυμαστά» γεγονότα εντοπίζονται στο 11% των 

κειμένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το διήγημα Between Ourselves του 

Arnold Dary  (1914), όπου μια καρδιά εμφανίζεται μέσα στις στάχτες του τζακιού και 

συνομιλεί με τον ιδιοκτήτη της για συναισθήματα. Στο κείμενο της Rosamond 

Napier, Jonathan's Brother (1913), ακροβατούμε μέχρι το τέλος μεταξύ «θαυμαστού» 

και «παράξενου». Ο χαμός του αδερφού του ήρωα τον σπρώχνει σε ένα μακρινό 

ταξίδι, καθώς νιώθει ότι εκεί θα γίνει μια θεία επιφάνεια που θα του αποκαλύψει κάτι 

για τον αδερφό του. Όπως κι εμείς, ο πρωταγωνιστής περιμένει κάποια κορύφωση 
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(climax) που ωστόσο δεν έρχεται, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ο ήρωας 

ασχολείται με μια νεαρή συνταξιδιώτισσα και ξεχνά τον αδερφό του. Αν το διήγημα 

τελείωνε εδώ, θα αναζητούσαμε «παράξενα» συμβάντα, όπως είναι οι συμπτώσεις 

που τον οδηγούν στο να πιστεύει πως ο αδερφός του έχει κάτι να του πει. Ωστόσο, 

στο τέλος του διηγήματος η κοπέλα ζωγραφίζει ένα πρόσωπο από τη φαντασία της, 

που αποδεικνύεται πως είναι ο αδερφός του πρωταγωνιστή μας, δίνοντας στο συμβάν 

αυτό αλλά και σε όλο το διήγημα χροιά «θαυμαστού», καθώς εκείνο που φαίνεται να 

ήθελε να επικοινωνήσει ο νεκρός αδερφός στον ήρωα είναι πως πρέπει να συνεχίσει 

τη ζωή του. 

Από την αντίπερα όχθη, «παράξενα» πρέπει μάλλον να χαρακτηριστούν τα γεγονότα 

στο διήγημα Α little tangle in Gragsmoor της Elizabeth Jordan (1905). Πρόκειται για 

μια ξεκάθαρη περίπτωση συμπτώσεων που κινούν την πλοκή. Ένα μπέρδεμα της 

μοίρας σμίγει σε ένα ταξίδι προς κάποιο κέντρο αποκατάστασης δύο ερωτικούς 

αντίζηλους, οι οποίοι δεν το γνωρίζουν αλλά μοιράζονται την ίδια γυναίκα. Μια 

κατολίσθηση τραυματίζει και τελικά σκοτώνει τον εραστή και η γυναίκα παραμένει 

με το νόμιμο σύζυγό της, ο οποίος και δε μαθαίνει ποτέ την αλήθεια. Από το έργο 

λείπει η αίσθηση της θείας δίκης ή κάποιας υπερφυσικής παρεμβολής που τακτοποιεί 

τα πράγματα. Αντίθετα, αξιοποιείται το «μπέρδεμα» (tangle) και η έννοια της τύχης. 

Με παρόμοιο τρόπο η μοίρα σμίγει μια μητέρα με τον χαμένο για πολλά χρόνια γιό 

της στο διήγημα Η Ηγουμένη (1901).61 Δύο νεαροί ζητούν καταφύγιο από μια 

τρομερή μπόρα στο μοναστήρι της κεντρικής ηρωίδας και στο τέλος αποκαλύπτεται 

πως ο ένας απ’ τους νεαρούς είναι στην πραγματικότητα ο γιος της, τον οποίο και είχε 

χάσει μαζί με τον άντρα της σε μια παρόμοια μπόρα πριν από δέκα περίπου χρόνια. 

Με πολύ διαφορετικό τρόπο πραγματεύεται το «παράξενο» γεγονός ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος στον Τρελό με του κόκκινους κρίνους (1901).62 Ο αφηγητής επισκέπτεται 

τον τόπο του μετά από καιρό και μαθαίνει πως ένας παλιός του φίλος, ο Πώπος, έχει 

τρελαθεί. Στις επισκέψεις του σε εκείνον, αν και αντιλαμβάνεται περίεργες 

συμπεριφορές, δεν μένει με το συμπέρασμα ότι όντως τρελάθηκε μέχρι που 

αποκαλύπτεται το μυστικό του κήπου με τους κόκκινους κρίνους. Ο Πώπος στην 

πραγματικότητα έχει κλέψει το πτώμα μιας κοπέλας με την οποία είχαν μοιραστεί μια 
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ιστορία έρωτα και τα αγαπημένα της κόκκινα λουλούδια φυτεύτηκαν στην 

προσπάθεια να δημιουργήσει ένα μνημείο για χάρη της. Η τρελή αυτή πράξη μάλλον 

πρέπει να χαρακτηριστεί «παράξενη», αφού σαφώς πρόκειται για «οριακή» εμπειρία.  

Γενικά, τα ελληνικά διηγήματα χαρακτηρίζονται στη μεγάλη τους πλειονότητα από 

«παράξενα» γεγονότα. Συγκεκριμένα, στο 65% των έργων αναγνωρίζουμε, είτε 

εμπειρίες βασισμένες στη σύμπτωση, είτε, κυρίως, ακραίες συμπεριφορές και ήρωες. 

Αντίθετα, τα αμερικάνικα διηγήματα με παρουσία «παράξενων» συμβάντων 

αντιπροσωπεύουν μόλις το 32% των συνολικών έργων. Η κατηγορία που φαίνεται να 

συγκεντρώνει τα περισσότερα κείμενα είναι εκείνη του «αξιοσημείωτου». 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις με τέτοιου είδους γεγονότα είναι τα In the Case of 

Hannah Risser και The toys των Elizabeth Jordan και George Hibbard αντίστοιχα. 

Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για την ιστορίας μιας ηλικιωμένης γυναίκας που 

έχει παραμείνει κλεισμένη στο μικρό της διαμέρισμα για πολλά χρόνια. Μια 

δημοσιογράφος θέλει να την ξεναγήσει στην πόλη με το αυτοκίνητο, ώστε να της 

προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία. Η γυναίκα καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους 

είναι ανήσυχη και απολαμβάνει μόνο τη στιγμή που στα μάτια της εμφανίζεται και 

πάλι το διαμέρισμά της. Στο τέλος η δημοσιογράφος συνειδητοποιεί πως οι φτωχοί 

άνθρωποι καμιά φορά δε χρειάζονται τη βοήθειά μας, αλλά το μόνο που θέλουν είναι 

να τους αφήσουμε ήσυχους. Στο δεύτερο κείμενο παρακολουθούμε τη μετάλλαξη 

ενός χαρακτήρα. Το κλίμα των Χριστουγέννων επηρεάζει τον μίζερο πρωταγωνιστή 

και η ομορφιά που αντικρίζει σε ένα κατάστημα δώρων τον παρακινεί να αγοράσει 

παιχνίδια σε τρία άγνωστα παιδιά. Αφού συνειδητοποιήσει τα χαρά του να 

προσφέρεις, αγοράζει δώρα σε όλους τους γνωστούς του. Και στις δύο περιπτώσεις 

λανθάνει ένας διδακτικός τόνος που αφορά στην πρώτη περίπτωση το πραγματικό 

μήνυμα των Χριστουγέννων και στη δεύτερη το πως οι κοινωνικές ευαισθησίες είναι 

μάλλον άχρηστες(!). 

Μια περίπτωση ελληνικού διηγήματος με διδακτικό χαρακτήρα και παρουσία 

«αξιοσημείωτων» γεγονότων είναι Η γάτα του Παπά (1913) του Γρηγορίου 

Ξενόπουλου.63 Το ζώο που έχει κατά κάποιο τρόπο υιοθετήσει ο παπά-Ζήσιμος 

«μαγαρίζει» την Ιερή Τράπεζα και την Πρόθεση, με αποτέλεσμα η παπαδιά να 

                                                           
63 http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/73605/72481 
(6/3/2019) 

http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/73605/72481
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εξοργίζεται και να απειλεί ότι θα την πνίξει, ενώ ο παπάς πιστεύει πως αφού δεν έχει 

γνώση της αμαρτίας της, τότε στην πραγματικότητα δε φέρει ευθύνη. Το έργο μάλλον 

λειτουργεί ως παραλληλισμός για ανθρώπους που, χωρίς επίγνωση της πράξης τους, 

κακολογούν και βρίζουν τον «αθάνατο Σολωμό μας». Στην Τρελή βραδιά του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη γίνεται μια τελείως διαφορετική χρήση του 

«αξιοσημείωτου» στοιχείου.64 Μια παρέα μεθυσμένων αντρών γλεντάνε, πίνουν και 

γυρίζουν στα στενά του Σκιαθίτικου χωριού καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το 

σαφώς νεωτερικό αυτό διήγημα σκιαγραφεί μια σειρά από απόλυτα ρεαλιστικές 

σκηνές μιας όμως όχι και τόσο συνηθισμένης νύχτας. Το αξιοδιήγητο στοιχείο εδώ, 

αν δεν έχει εκλείψει εντελώς, χρησιμοποιείται σχεδόν ασυναίσθητα.  

 

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΔΙΗΓΗΤΟΥ»  

Η θεματική του αξιοδιήγητου γεγονότος, αν και μάλλον ξεκίνησε ως θεματική του 

αλλόκοτου, του παράδοξου, του εξωτικού, στη συνέχεια διευρύνθηκε. Ο ρεαλισμός 

υπέδειξε διαφορετικού είδους εμπειρίες ως αξιοπρόσεκτες. Το διήγημα άλλωστε, με 

την παγίωσή του ως αυτόνομο λογοτεχνικό είδος, έπαψε να έχει ανάγκη το εξαιρετικά 

«ανήκουστο» στοιχείο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το απέβαλε και εξολοκλήρου. 

Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει το να αναζητήσει κανείς τι είδους γεγονότα 

απαρτίζουν το αξιοδιήγητο. 

Η αναζήτηση και η κατηγοριοποίηση του αξιοδιήγητου γεγονότος με τους όρους που 

προτείνει ο Τοντόροφ αποδεικνύεται χρήσιμη για τον εντοπισμό του, ενώ ταυτόχρονα 

θέτει και ορισμένα όρια όσον αφορά τις θεματικές που μπορεί να έχει εκείνο. Φυσικά, 

επειδή δεν κατατάσσουμε τα διηγήματα εξολοκλήρου σε γένη, όπως κάνει στην 

εργασία του ο Τοντόροφ, αλλά χρησιμοποιούμε και διευρύνουμε την ορολογία του 

για να εντοπίσουμε και να εξετάσουμε μεμονωμένα γεγονότα μέσα σε κάθε έργο, δεν 

γίνεται να υπάρξει ταύτιση του θέματος και της κατηγορίας στην οποία ανήκει το 

εκάστοτε συμβάν. Οι θεματικές λοιπόν διασπείρονται στις κατηγορίες, ωστόσο όχι 

άτακτα, στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον.  

Η μόνη κατηγορία στην οποία συναντάμε πλήρη ταύτιση με τη θεματική του  

αξιοδιήγητου γεγονότος είναι εκείνη του «θαυμαστού». Όπως είναι λογικό, 

                                                           
64 http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/71999/70875 
(6/3/2019) 

http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/71999/70875
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«θαυμαστά» γεγονότα μπορούν να χαρακτηριστούν όλα εκείνα που έχουν θέμα 

μεταφυσικό, οτιδήποτε δηλαδή μας συστήνει έναν άλλον κόσμο από αυτόν της 

ρεαλιστικής πραγματικότητας. Αρκετά ξεκάθαρα είναι επίσης τα πράγματα όσον 

αφορά τα «φανταστικά» γεγονότα, καθώς παρατηρείται πως πρόκειται για θέματα 

που ακροβατούν ανάμεσα στο πραγματικό και το μεταφυσικό, όπως είναι ορισμένα 

όνειρα, ή κάποια περίεργα και αλλόκοτα ζώα. Το όνειρο μπορεί ταυτόχρονα να 

ερμηνευτεί ως επιφάνεια ενός άλλου κόσμου αλλά και ως σύμπτωση. Το ίδιο 

φαίνεται να ισχύει και με ορισμένα αλλόκοτα ζώα, που είτε είναι μορφές 

μεταφυσικές, είτε απλώς ένα είδος που δεν γνωρίζει ο ήρωας. 

Οι δύο κατηγορίες που μοιράζονται τα περισσότερα θέματα είναι εκείνες των 

«παράξενων» και «αξιοσημείωτων» γεγονότων. Η διαφορά των δύο έγκειται στο ότι 

η πρώτη αφορά είτε συμπτώσεις που εξηγούν ρεαλιστικά αλλόκοτες καταστάσεις, 

είτε μια «εμπειρία ακραίων ορίων». Έτσι, θεματικές όπως αυτή των μοιραίων 

συμπτώσεων ταυτίζεται με το «παράξενο» γεγονός, όπως και ο θάνατος η βία και οι 

ηρωικές πράξεις, που σαφώς είναι ακραίες καταστάσεις. Όλες οι υπόλοιπες θεματικές 

κατηγορίες ωστόσο διασπείρονται και το αν αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να 

χαρακτηριστούν «παράξενα» ή «αξιοσημείωτα» έγκειται πάνω στην ιδιαίτερη χροιά 

που αποκτούν κάθε φορά. Για παράδειγμα, ένας αξιοδιήγητος ανθρώπινος τύπος 

μπορεί, είτε να είναι «αξιοσημείωτος», όπως η φτωχή γυναίκα που απλά επιθυμούσε 

να πάει στο σπίτι της στο In the Case of Hannah Risser, είτε «παράξενος», όπως ο 

Πώπος στον Τρελό με του κόκκινους κρίνους. Η διαφορά εντοπίζεται στο κατά πόσο 

το γεγονός συνιστά ακραία εμπειρία και όχι στο θέμα του. 

 

Οι θεματικές που εντοπίζονται στα διηγήματα των δύο περιοδικών μπορούν να 

σκιαγραφήσουν τα ζητήματα που τους απασχολούσαν και που θεωρούσαν κατάλληλο 

να πραγματευτούν σε διηγήματα κατά την εποχή που εξετάζουμε, αλλά κυρίως 

μπορούν να καταδείξουν τον διαφορετικό χαρακτήρα των δύο περιοδικών. Κοινό 

τόπο φαίνεται να αποτελούν ιστορίες που αφορούν αξιοδιήγητους ανθρώπινους 

χαρακτήρες ή πράξεις. Πρόκειται για ανθρώπινους τύπους που αποκλίνουν απ’ αυτό 

που θα χαρακτηρίζαμε  καθημερινό ή για πράξεις τρελές και ακραίες. Συγκεκριμένα, 

κατά την πρώτη πενταετία, αυτή τη θεματική φέρει το αξιοδιήγητο στο 55%, ενώ 

κατά τη δεύτερη πενταετία στο 31% των αμερικάνικων διηγημάτων. Τα πρώτα έτη 



33 
 

στα ελληνικά κείμενα εντοπίζεται στο 41%, και αργότερα πέφτει στο 23% των 

διηγημάτων. 

Εκτός από τα αξιοδιήγητα γεγονότα που βασίζονται σε ανθρώπινες πράξεις ή τύπους, 

σταθερά, αν και σε χαμηλότερα ποσοστά, εμφανίζεται η θεματική του μεταφυσικού. 

Στα ελληνικά διηγήματα εμφανίζεται στην αρχή στο 12% των έργων, ενώ αργότερα 

πέφτει στο 9%. Στα αμερικανικά ξεκινά από το 18% και υποχωρεί στο 15% του 

συνόλου των κειμένων. 

Οι βασικές διαφορές που εντοπίζονται αφορούν μάλλον γενικά στις προτιμήσεις και 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός από τα δύο περιοδικά, καθώς και στις 

ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες της κάθε χώρας κατά την περίοδο που εξετάζουμε. 

Συγκεκριμένα, μία κατηγορία θεμάτων του αξιοδιήγητου που φαίνεται να διατρέχει 

τα αμερικανικά διηγήματα, ενώ απουσιάζει σχεδόν από τα ελληνικά, είναι εκείνη των 

ιδιαίτερων ανθρώπινων συναισθημάτων ή σχέσεων. Πρόκειται για «εξαιρετικά» και 

αξιοδιήγητα συναισθήματα, όπως ένας έρωτας που μπορεί να μεταστρέψει έναν 

χαρακτήρα,  ένα σχεδόν εξωπραγματικό ειδύλλιο, ή και πράξεις που επιβεβαιώνουν 

μια δυνατή φιλία. Το γεγονός ότι το Harper’s Bazar είναι ένα περιοδικό που 

απευθύνεται στη μέση Αμερικανίδα, ίσως βοηθάει στο να προτιμώνται αξιοσημείωτα 

«love stories». Χαρακτηριστικά, αυτή τη θεματική παρουσιάζουν τα αξιοδιήγητα 

γεγονότα στο 9% των διηγημάτων της πρώτης πενταετίας και στο 19% της δεύτερης.  

Τέτοιου είδους θέματα δεν είναι καθόλου συχνά στα ελληνικά διηγήματα. Κατά την 

πρώτη πενταετία συναντάμε αξιοδιήγητα γεγονότα που αφορούν την κοινωνική ζωή, 

τα ήθη και τα έθιμα στο 17% των διηγημάτων, ενώ μια ακόμα θεματική που 

απουσιάζει εξολοκλήρου από τα αμερικανικά είναι αυτή του ηρωισμού. Ο 

πατριωτισμός και οι ηρωικές πράξεις διατρέχουν το 12% των διηγημάτων κατά τα 

πρώτα χρόνια και το 14% κατά τα επόμενα. Η πενταετία άλλωστε από το 1913 μέχρι 

το 1917 αποτελεί μια ταραγμένη εποχή λόγω των Βαλκανικών Πολέμων αλλά και του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που δε φαίνεται να επηρεάζει τη θεματική του 

αμερικανικού περιοδικού. Επίσης, έντονα παρόν στα ελληνικά δεδομένα είναι και το 

θέμα του θανάτου, της  αρρώστιας και της ακραίας βίας, που μάλιστα κατά τη 
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δεύτερη πενταετία βρίσκεται στην πρώτη θέση, καθώς απαντάται ως το κύριο 

στοιχείο αξιοδιήγητου στο 27% των κειμένων.65  

 

 

 

 

Στα ελληνικά διηγήματα λοιπόν παρατηρούμε μεγαλύτερη θεματική ποικιλία τα 

πρώτα χρόνια, που μέρος της κατά τη δεύτερη πενταετία καταλαμβάνει η θεματική 

του θανάτου και της βίας, η οποία προηγουμένως απουσίαζε.66 Εδώ είναι σημαντικό 

να διευκρινιστεί πως αυτό δε σημαίνει πως δεν εμφανιζόταν θάνατος ή βία στα 

διηγήματα των πρώτων χρόνων, αλλά πως δεν ήταν αυτά τα βασικά αξιοδιήγητα 

γεγονότα. 

                                                           
65 Ο θάνατος δε λείπει από τα αμερικανικά κείμενα, ωστόσο είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που 
λειτουργεί ως το κύριο «εξαιρετικό» συμβάν. Έρχεται μάλλον σαν επισφράγιση του τέλους. 
66 Άλλες θεματικές είναι η ματαίωση των προσδοκιών και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. 
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Στα αμερικανικά έργα δεν έχουμε την ποικιλία που συναντάμε στα ελληνικά. Σαφώς 

κύρια θέση έχει η θεματική των αξιοδιήγητων χαρακτήρων, που ωστόσο κατά τη 

δεύτερη πενταετία υποχωρεί αισθητά. Αντιθέτως ανεβαίνουν θεματικές που αφορούν 

τις μοιραίες συμπτώσεις, καθώς και τις ανθρώπινες σχέσεις και τα συναισθήματα που 

είναι μια θεματική πιο κοντά στον μοντερνισμό. Η θεματική της βίας και του θανάτου 

επίσης εμφανίζεται κατά τη δεύτερη πενταετία, αν και σε μικρό ποσοστό. Ο 

ηρωισμός και ο πατριωτισμός απουσιάζουν εξολοκλήρου, ως μάλλον μη προτιμητέα 

θεματική για ένα περιοδικό μόδας.  

Γενικά, το Εθνικόν Ημερολόγιον φαίνεται πολυσυλλεκτικό, μοιάζει να πειραματίζεται 

με τη θεματική του αξιοδιήγητου γεγονότος και ίσως ακόμα και να προτιμά την 

ποικιλία. Κατά την πρώτη πενταετία παρατηρείται ένα μεγαλύτερο ηθογραφικό 

ενδιαφέρον, όπως δείχνουν οι μάλλον ρεαλιστικές θεματικές που αφορούν 

ανθρώπινους τύπους και την κοινωνική ζωή. Οι ιστορικές συνθήκες οδηγούν κατά τη 

δεύτερη πενταετία στην επιλογή ηρωικών θεμάτων και ίσως και η αύξηση του 

ποσοστού το θανάτου και της βίας ως κεντρικού αξιοδιήγητου γεγονότος να μην είναι 

εντελώς άσχετη με τους βαλκανικούς πολέμους και το κλίμα της εποχής, άρα και τις 

προσδοκίες του κοινού του Ημερολογίου. Το ευτυχισμένο τέλος, που αρκετές φορές 

σχετίζεται με τη θεματική των «εξαιρετικών» συναισθημάτων και των ανθρώπινων 

σχέσεων, ενώ δεν προτιμάται μάλλον στα ελληνικά διηγήματα, βλέπουμε να 

καταλαμβάνει σημαντική θέση στα του Harper’s Bazar. Ο χαρακτήρας του 

περιοδικού μένει μάλλον σταθερός και ουσιαστικά κατά την πρώτη πενταετία δίνεται 

από τη θεματική που αφορά ανθρώπινους τύπους, η οποία είναι εγγύτερα στον 

ρεαλισμό, ενώ κατά τη δεύτερη από εκείνη που αφορά τα ανθρώπινα συναισθήματα, 

μια ίσως θεματική πιο κοντά στον μοντερνισμό. 

Ο ΔΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΔΙΗΓΗΤΟΥ» ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ 

ΑΦΟΡΑ. 

Αντιμετωπίζοντας το κείμενο ως κατασκευή οι μελετητές κατά καιρούς έχουν 

διατυπώσει πολλές θεωρίες για το ποια είναι τα δομικά χαρακτηριστικά που 

χαρακτηρίζουν το διήγημα ως είδος. Αναλύοντας το «κλασικό» διήγημα, η Αντιγόνη 

Βλαβιανού εντοπίζει ότι ο «αφηγηματικός παροξυσμός», η καθ’ υπερβολή δηλαδή 

περιγραφή γεγονότων ή ψυχικών καταστάσεων, που χαρακτηρίζει τα διηγήματα, 

συνδυάζεται συνήθως με την «οξύμωρη» ή αντιθετική δομή, η οποία καταλήγει σε 
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μια δραματική κορύφωση ή σε μια ανατροπή των μέχρι τότε δεδομένων. Με αυτόν 

τον τρόπο ο αναγνώστης καλείται ορισμένες φορές να νοηματοδοτήσει εκ νέου 

ολόκληρο το κείμενο.67 Παράλληλα, ο Ian Reid υποστηρίζει πως μια «στιγμή 

κρίσης», αυτό που ο James Joyce ονόμασε «επιφάνεια», μπορεί να οδηγήσει 

αποφασιστικά τον ήρωα σε αλλαγή της συμπεριφοράς του ή των αντιλήψεών του.68 

Αν λοιπόν ο «αφηγηματικός παροξυσμός» και η «στιγμή κρίσης» συνδυαστούν με 

την έννοια του αξιοδιήγητου, μπορούμε να αναγνωρίσουμε δύο δομικούς ρόλους που 

πιθανόν να διαδραματίζει το αξιοδιήγητο στοιχείο σ’ ένα διήγημα, εκείνον της 

δραματικής κορύφωσης και εκείνον της ανατροπής, χωρίς ο ένας να αποκλείει τον 

άλλον. Αυτοί οι ρόλοι, είτε εξυπηρετούν την πλοκή, είτε την ανάπτυξη των 

χαρακτήρων. 

Με την εξέλιξη του διηγήματος και την αντίδραση στην «κλασική» διηγηματική 

πλοκή,69 φαίνεται να χάνει έδαφος και το αξιοδιήγητο στοιχείο, χωρίς αυτό να 

σημαίνει την ολοκληρωτική του εξάλειψη. Στην πραγματικότητα, καθώς η ένταση 

παύει να προκύπτει από την πλοκή, υιοθετούνται νέες τεχνικές, κυρίως η χρήση 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων, που αποτυπώνουν κυρίως διαθέσεις ή υποβάλουν μια 

ατμόσφαιρα.70 Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πως ένα χαρακτηριστικό του 

«κλασικού» κυρίως διηγήματος, παραμένει πιθανόν και στο «νεωτερικό», μέσα από 

την αλλαγή του δομικού του ρόλου αλλά και της λειτουργίας που επιτελεί. Φαίνεται 

λοιπόν πως το αξιοδιήγητο γεγονός μπορεί να σκιαγραφήσει χαρακτήρες μέσα από 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή να υποβάλει μια ατμόσφαιρα, να δημιουργήσει ένα 

σκηνικό. 

Ανακεφαλαιώνοντας, δομικά το αξιοδιήγητο συμβάν μπορεί να λειτουργεί, είτε ως 

δραματική κορύφωση, είτε ως κάποιου είδους ανατροπή, είτε ως επαναλαμβανόμενο 

μοτίβο. Το δομικό αυτό χαρακτηριστικό μπορεί να εξυπηρετεί την πλοκή, να αφορά 

έναν χαρακτήρα, ή να δημιουργεί ένα σκηνικό. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να 

συνδυάσουμε τις πιθανές δομικές λειτουργίες με το ποιόν αφορά αυτό το στοιχείο σε 

κάθε περίπτωση. 

 

                                                           
67 Βλαβιανού 2005: 199-202 
68 Reid ό.π.: 80-82 
69 Bader 1976, 109 
70 Patea 2012, 18. 
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Δραματική κορύφωση / Ανατροπή και Πλοκή 

Σε πολλά διηγήματα η στιγμή της κορύφωσης που βρίσκεται συνήθως στο τέλος είναι 

και το αξιοδιήγητο γεγονός που χαρακτηρίζει το κείμενο. Στις Κρητικές αποσπερίδες 

της Γαλάτειας Καζαντζάκη ένας αγάς, αφού παντρεύει την προστατευόμενή του, τη 

σκοτώνει. Έπειτα κλαίει γοερά πάνω στο μνήμα της.71 Το «παράξενο» εδώ μάλλον 

εντοπίζεται στην ίδια την πράξη της θανάτωσης της κοπέλας, γιατί μέχρι εκείνη τη 

στιγμή ο αγάς συμπεριφερόταν σαν προστάτης. Ο θάνατος λοιπόν αποτελεί σαφώς 

την κορύφωση του έργου, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως ανατροπή των 

προηγούμενων δεδομένων. Στο διήγημα του Πανάγου Αξιώτη, Εις αναζήτησιν 

θέματος, έχουμε τις περισσότερες αναφορές σε λέξεις που δηλώνουν «ανήκουστο».72 

Το θέμα που αναζητά ο αφηγητής για την εφημερίδα που γράφει πρέπει να είναι 

"απροσδόκητο", "περίεργο", "ενδιαφέρον", "παράξενο". Το βρίσκει στην ιστορία μιας 

νεαρής που αρνείται να παντρευτεί τον άντρα που της έχει υποδείξει ο πατέρας της. 

Με τη βοήθεια του ιερέα που θα τελούσε το μυστήριο ο πατέρας πείθεται και τελικά 

η κοπέλα παντρεύεται τον νέο που επιθυμεί. Εδώ, «αξιοσημείωτο» γεγονός σαφώς 

αποτελεί η στιγμή της άρνησης του γάμου που λειτουργεί ανατρεπτικά, αλλά πιθανόν 

και ως κορύφωση του έργου.73  

Από τα αμερικανικά, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Fool of Fate της 

Beulah Marie Dix. Σε αυτό το διήγημα η πρωταγωνίστρια είναι μια νεαρή κοπέλα 

που ζει στη Βαλτιμόρη κατά την πρώτη περίοδο της αμερικανικής επανάστασης. Στο 

σπίτι της έρχεται ως καλεσμένος ο Gwinn Bayloe, με τον οποίο και συνάπτουν 

δεσμό. Όταν εκείνος φεύγει για να συναντήσει μια άλλη κοπέλα, όπως τουλάχιστον 

υποπτεύεται η πρωταγωνίστρια, γράφει ένα γράμμα και το στέλνει σε έναν γνωστό 

της συνταγματάρχη. Κατηγορεί τον  Gwinn Bayloe για προδοσία, εννοώντας βέβαια 

την εγκατάλειψή της. Ο συνταγματάρχης μετά από ορισμένες μέρες την επισκέπτεται 

για τη συγχαρεί για το θάρρος και τον πατριωτισμό που υπέδειξε, καθώς ο νεαρός 

ήταν όντως προδότης, πράγμα που αποδείκνυαν ορισμένα απόρρητα έγγραφα που 

είχε στην κατοχή του. Η ηρωίδα μας, αφού μαθαίνει πως ο αγαπημένος της 

                                                           
71 http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/74045/72921 
(6/3/2019) 
72 http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/72332/71208 
(6/3/2019) 
73 Ένα ενδιαφέρον κομμάτι του κειμένου είναι και το σχόλιο που γίνεται για την θεματική 
«περίεργων» που αναζητούσαν οι εφημερίδες τότε. Συγκεκριμένα ο αφηγητής θεωρεί πως το θέμα 
του δε θα θεωρηθεί αρκετά ανήκουστο και άρα θα αναθεματιστεί. 

http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/74045/72921
http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/72332/71208
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κρεμάστηκε, καταρρέει. Η δραματική κορύφωση και η ανατροπή του έργου είναι η 

αποκάλυψη πως ο νεαρός ήταν όντως προδότης και για αυτό εκτελέστηκε, πράγμα 

που αποτελεί και το «παράξενο» συμβάν του έργου.   

 

Ανατροπή και Χαρακτήρες 

Το αξιοδιήγητο συμβάν ως ανατροπή μπορεί ωστόσο να βοηθήσει και στη 

σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικού διηγήματος 

στο οποίο το «αξιοσημείωτο» γεγονός λειτουργεί ανατρεπτικά περισσότερο για τον 

χαρακτήρα απ’ ότι για πλοκή του έργου είναι Η Σουζάνα του Παπά του Γρηγορίου 

Ξενόπουλου.74 Σε αυτό το κείμενο είναι σα να γινόμαστε θεατές μιας μάλλον 

κωμικής ή τουλάχιστον ανάλαφρης «επιφάνειας» που δεν είναι άλλη από τη στιγμή 

που η μικρή Σουζάνα βλέπει τον μέχρι τότε αδιάφορο και ρασοφόρο Άνθιμο με 

στρατιωτικά ρούχα. Το γεγονός αυτό αποτελεί αποκάλυψη και οδηγεί στη 

μεταστροφή των συναισθημάτων της για εκείνον. Εδώ το «αξιοσημείωτο» συμβάν 

λοιπόν δεν λειτουργεί βοηθητικά στο στήσιμο της πλοκής, καθώς αυτή είναι 

υποτυπώδης, αλλά βοηθάει στο πλάσιμο του χαρακτήρα της Σουζάνας. 

Αντίστοιχη λειτουργία επιτελεί το «αξιοσημείωτο» στοιχείο και στο For all these thy 

Saints της Octave Thanet. Πρόκειται για την ιστορία μιας γυναίκας που χάνει κάθε 

ίχνος αισιοδοξίας όταν αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα με την ακοή της. Η 

αναπηρία αυτή δημιουργεί τριβές στο γάμο της, μέχρι τη στιγμή που για πρώτη φορά 

γνωρίζει την αγαπημένη θεία του συζύγου της σε ένα οικογενειακό τραπέζι για την 

ημέρα των Ευχαριστιών. Εκεί παρατηρεί την αισιοδοξία και την καλοσύνη της 

μεγάλης και βαριά άρρωστης γυναίκας, πράγμα που οδηγεί και σε αλλαγή της 

οπτικής της γωνίας. Το αξιοδιήγητο είναι ακριβώς ο χαρακτήρας της θείας που 

έρχεται να ανατρέψει το κλίμα μιζέριας που επικρατούσε μέχρι τη στιγμή εκείνη στο 

διήγημα. Έτσι, υπογραμμίζεται το μήνυμα της ημέρας των Ευχαριστιών και του 

τίτλου του κειμένου που παραπέμπει σε ύμνο.  

 

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο και χαρακτήρες 

                                                           
74 http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/73839/72715 
(6/3/2019) 

http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/73839/72715
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Ένα άλλο δομικό χαρακτηριστικό που μπορεί να σκιαγραφήσει έναν χαρακτήρα είναι 

τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, τα οποία πολλές φορές αποτελούν και το αξιοδιήγητο 

στοιχείο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικού διηγήματος στο οποίο με τη 

βοήθεια επαναλαμβανόμενου μοτίβου σκιαγραφείται ένας χαρακτήρας είναι το Όξω 

απ΄ το σχέδιο του Κώστα Παρορίτη.75 Σε αυτό το κείμενο ο πρωταγωνιστής φαίνεται 

να θέλει να υλοποιήσει «ένα παράξενο σχέδιο», για το οποίο είναι έτοιμος να κάνει 

κάθε λογής θυσίες. Επιθυμεί να χτίσει ένα σπίτι που θα φιλοξενεί τους φτωχούς και 

τους απόρους, το οποίο όμως είναι εκτός σχεδίου πόλης. Αφού πουλάει όλη του την 

περιουσία για αυτόν τον σκοπό και αφού έχει χλευαστεί από όργανα του κράτους, 

καταφέρνει να προχωρήσει σε ένα βαθμό την οικοδομή. Ωστόσο το κτίριο 

κατεδαφίζεται, καθώς δεν υπακούει στους κανόνες δόμησης. Εδώ θεωρώ πως το 

ανήκουστο δεν είναι η κατεδάφιση του παράξενου αυτού σπιτιού αλλά ο ίδιος ο 

χαρακτήρας του σχεδίου που παρουσιάζει αναλογίες με τον χαρακτήρα του ήρωα, 

καθώς δεν υπακούουν στις νόρμες της κοινωνίας.  

Παρόμοια, στο The white cat του Alexander Black, που αναφέρθηκε προηγουμένως, 

αν και έχουμε πλούσια πλοκή, πραγματικά «αξιοσημείωτο» γεγονός μάλλον πρέπει 

να θεωρηθεί η δύναμη της ηρωίδας, η οποία επαναλαμβάνεται και τονίζεται διαρκώς. 

Φαίνεται μέσα από τα λόγια και τις παρατηρήσεις του αφηγητή ο οποίος την 

ερωτεύεται και φαίνεται και στην κορύφωση του μοτίβου, όταν κατορθώνει να 

ακινητοποιήσει έναν κλέφτη που έχει εισβάλει στο σπίτι της, μέχρι να έρθει βοήθεια. 

Αντίθετα, στο The dream-baby δεν περιγράφεται κάποιος χαρακτήρας ως περίεργος, 

αλλά σκιαγραφείται η κεντρική ηρωίδα μέσα από ένα «θαυμαστό» γεγονός που 

επαναλαμβάνεται. Πρόκειται για την ιστορία δύο ανύπαντρων φιλενάδων, της Miss 

Agatha Holt και της Miss Emily. Ξαφνικά μια νύχτα η Miss Agatha αρχίζει και 

ονειρεύεται την φίλη της ως μητέρα. Κάθε βράδυ βλέπει το μωρό στον ύπνο της και 

όλη του την ανάπτυξη με λεπτομέρειες. Η Miss Emily κάθε πρωί περιμένει με 

ανυπομονησία να ακούσει για αυτά τα όνειρα και την παρακολουθούμε σταδιακά να 

πιστεύει πως όντως είναι μητέρα. Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται το κενό που 

βέβαια προϋπήρχε, αλλά δεν ήταν ορατό. Μετά από αρκετούς μήνες η Miss Agatha 

ονειρεύεται τον θάνατο του μωρού και τότε η Miss Emily απλά αγοράζει ένα 

λουλούδι για το παιδί που δεν είχε ποτέ και όμως έχασε. 

                                                           
75 (Δεν υπάρχει ο τόμος ψηφιακά) 
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Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο και το σκηνικό 

Ορισμένες φορές το αξιοδιήγητο γεγονός μπορεί να μην διαδραματίζει ρόλο ούτε 

στην πλοκή του έργου αλλά ούτε στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων, ωστόσο δεν 

αποβάλλεται αλλά περνάει στο φόντο ή χρησιμοποιείται ως σκηνικό που πλαισιώνει 

ένα διήγημα. Τέτοια μάλλον είναι η περίπτωση στο κείμενο του Ριχάρδου Παρίση, Η 

ψυχή του σπιτιού76. Το «θαυμαστό» γεγονός είναι η παρουσία ενός φαντάσματος που 

συντροφεύει τον μπάρμπα Μαθιό ο οποίος φυλάει νυχθημερόν το σπίτι του που 

κατασκευάζεται. Όταν το χτίσιμο τελειώνει ο ήρωας λυπάται που θα χάσει την «ψυχή 

του σπιτιού» και τελικά πεθαίνει. Το κείμενο αυτό είναι σχεδόν σαν ζωγραφικός 

πίνακας, που ακόμα και ο θάνατος έρχεται φυσικά και ως κάτι που το περιμένουμε. 

Δεν υπάρχει πλοκή και εξέλιξη του χαρακτήρα. Η «θαυμαστή» παρουσία λειτουργεί 

ως νεορομαντικό σκηνικό. 

Μια άλλη κατηγορία που το αξιοδιήγητο λειτουργεί ως σκηνικό, θεωρώ αποτελούν 

τα διηγήματα με χαρακτήρα μύθου, όπου όλα δηλαδή μπορούν να χαρακτηριστούν 

«θαυμαστά» γεγονότα. Πρόκειται για διηγήματα είτε συμβολιστικά, πολύ κοντά στο 

πεζό ποίημα, είτε πολύ κοντά στον μύθο και το παραμύθι. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το μάλλον αρκαδικής αισθητικής διήγημα του Frederic Arnold 

Kummer, Pan passes, όπου μια ξύλινη φιγούρα και το ελληνικό τοπίο παρασύρουν 

την ηρωίδα σε ένα όνειρο όπου συναντά τον θεό Πάνα και εμπλέκεται μαζί του σε 

ένα σχεδόν ερωτικό παιχνίδι.  

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα ελληνικά διηγήματα 

Συνολικά, κατά την πενταετία 1901-1905 στο 62% των διηγημάτων το αξιοδιήγητο 

γεγονός λειτουργεί ως δραματική κορύφωση και/ή ανατροπή, ενώ ως 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο συναντάται στο 38% των έργων. Κατά τη πενταετία 1913-

1917 παρατηρείται μείωση του ποσοστού των διηγημάτων που μεταχειρίζονται 

αξιοδιήγητα γεγονότα ως κορύφωση και ανατροπή. Η μείωση βέβαια ανέρχεται μόλις 

                                                           
76 (Δεν υπάρχει ο τόμος ψηφιακά) 
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στο 7%, νούμερο αρκετά μικρό για να μας επιτρέψει να μιλήσουμε για μεγάλες 

αλλαγές στο δομικό ρόλο του αξιοδιήγητου, ωστόσο σαφώς μπορεί να σχετίζεται με 

τη γενική υποχώρηση των «κλασσικών» διηγημάτων, τα οποία και μεταχειρίζονται 

την τεχνική αυτή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα υπό δημοσίευση ευρήματα του 

Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογοτεχνικών ειδών και Ιστορίας της Λογοτεχνίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης,  κατά τη δεκαετία 1901-1910 τα κλασσικά διηγήματα 

αποτελούν το 47% του συνόλου ενώ κατά την επόμενη δεκαετία πέφτουν στο 42%.77 

 

 

Εκεί που παρατηρείται η πραγματική αλλαγή είναι στο τι αφορούν τα αξιοδιήγητα 

γεγονότα. Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 1901-1905 στο 56% των διηγημάτων 

λειτουργούν καθοριστικά για την πλοκή, στο 39% για τους χαρακτήρες, ενώ 

λειτουργούν ως σκηνικό μόλις για το 5% των έργων. Αυτή η εικόνα αλλάζει στα έτη 

19013-1917 όπου η πλοκή χάνει έδαφος και υποχωρεί στο 36%, ενώ αντίθετα το 

ποσοστό των διηγημάτων στα οποία το «εξαιρετικό» γεγονός διαδραματίζει ρόλο 

στην ανάδειξη και την εξέλιξη των χαρακτήρων ανέρχεται στο 59%. Αυτή μπορεί να 

είναι μια αλλαγή που συνάδει και με το αυξανόμενο ενδιαφέρον του μοντερνισμού 

για το άτομο και την εσωτερική ζωή του περισσότερο, παρά για τα εξωτερικά 

συμβάντα. Οι αριθμοί του σκηνικού παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα. 

                                                           
77 Νάτσινα, (-υπό έκδοση). 
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Αφού λοιπόν τα ποσοστά που αφορούν τη δομή φαίνονται σχεδόν τα ίδια, αλλά η 

λειτουργία του αξιοδιήγητου παρουσιάζει αρκετά μεγάλη αλλαγή, αυτό σημαίνει πως 

στην πραγματικότητα μάλλον  χαρακτηριστικά του «κλασικού» διηγήματος 

εισχωρούν σε θεματικές «μοντέρνων», με αποτέλεσμα να αλλάζει η λειτουργία τους. 

Στη μεταβατική αυτή φάση για την ελληνική πραγματικότητα μάλλον εγκαταλείπεται 

το αίτημα για σφιχτοδεμένη πλοκή, χωρίς όμως να εγκαταλείπονται όλα τα 

χαρακτηριστικά της κλασικής φόρμας. Φαίνεται πως ακόμα υπάρχει επιθυμία για 

έστω και μικρό «παροξυσμό».78 

 

 

                                                           
78 Καραΐσκου, 2004: 70-82. 
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Συνολικά λοιπόν η μεγαλύτερη αλλαγή που παρατηρείται στα ελληνικά διηγήματα 

είναι η αλλαγή λειτουργίας της ανατροπής όσον αφορά το αξιοδιήγητο συμβάν, η 

οποία συνάδει και με την εξέλιξη από το «κλασικό» στο «μοντέρνο» διήγημα. Κατά 

την πρώτη πενταετία, τα ανήκουστα γεγονότα αξιοποιούνται ως δραματική 

κορύφωση που ταυτόχρονα λειτουργεί και ως ανατροπή. Κατά τη δεύτερη πενταετία 

το αξιοδιήγητο συμβάν όταν λειτουργεί ως ανατροπή χρησιμοποιείται κυρίως ως 

κάποιου είδους «επιφάνεια» ή οριακή στιγμή που οδηγεί στη μεταστροφή των 

ηρώων. 

Παρακάτω βλέπουμε έναν συνολικό πίνακα που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά δομής 

με τις λειτουργίες που επιτελούν. Αξιοπρόσεκτη είναι η μείωση του ποσοστού των 

κλασσικών δομικών χαρακτηριστικών (κορύφωση και ανατροπή) που επενεργούν 

στην πλοκή, χωρίς ωστόσο το ποσοστό τους να πέφτει συνολικά. Απλώς η 

ανατρεπτική δομή πλέον λειτουργεί στο επίπεδο των χαρακτήρων. 
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Τα αμερικανικά διηγήματα 

Από την άλλη πλευρά, το αμερικάνικο corpus παρουσιάζει αρκετά διαφορετικά 

αποτελέσματα. Συνολικά οι αλλαγές που παρατηρούνται είναι σαφώς λιγότερες και 

επιπλέον κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των 

διηγημάτων στο οποίο εντοπίζεται το αξιοδιήγητο συμβάν στην κορύφωση και ίσως 

λειτουργεί και ως ανατροπή ανέρχεται στο 46% κατά την πρώτη πενταετία, ενώ 

αυξάνεται στο 50% κατά τη δεύτερη.  

 

 

Στο τι αφορά το αξιοδιήγητο παρατηρούνται μεγαλύτερες αλλαγές, αλλά και αυτές 

δεν ξεπερνούν τη διαφορά των 11 ποσοστιαίων μονάδων. Συγκεκριμένα, τα 

διηγήματα στα οποία το «εξαιρετικό» γεγονός λειτουργεί βοηθητικά στην πλοκή κατά 

την πρώτη πενταετία καταλαμβάνουν το 18% των συνολικών, ενώ εκείνα που το 
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μοτίβο
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χρησιμοποιούν για την ανάδειξη και τη σκιαγράφησης των χαρακτήρων ανέρχονται 

στο 73%, ένα ποσοστό αξιοσημείωτα υψηλό. Κατά την πενταετία 1913-1917 το 

ποσοστό της πλοκής ανεβαίνει στο 27% και των χαρακτήρων μειώνεται στο 62%. Η 

απόστασή τους βέβαια παραμένει αρκετά μεγάλη. Το ποσοστό που καταλαμβάνουν 

τα έργα στα οποία το αξιοδιήγητο στοιχείο αξιοποιείται για τη δημιουργία σκηνικού, 

από 9% κατά τα έτη 1901-1905 ανέρχεται στο 12% κατά το 1913-1917. 

 

 

 

Η μικρή λοιπόν μείωση του ποσοστού των χαρακτήρων μπορεί να συνδυαστεί με την 

μείωση του ποσοστού συνολικά των επαναλαμβανόμενων μοτίβων και την οριακή 

αύξηση στο σκηνικό. Αυτό επιτρέπει σε ένα μικρό μόνο ποσοστό της μεταβολής να 

εξηγηθεί με όρους αλλαγής στη λειτουργία ορισμένων δομικών χαρακτηριστικών, 

όπως θα ήταν η ανατροπή. Η όποια αλλαγή παρατηρείται βοηθάει στην αύξηση του 

ποσοστού του αξιοδιήγητου γεγονότος που λειτουργεί καθοριστικά στην πλοκή. 

 

18%

73%

9%

1901-1905

Πλοκή

Χαρακτήρεσ

Σκηνικό

27%

61%

12%

1913-1917

Πλοκή

Χαρακτήρες

Σκηνικό

40%

60%

Δραματική κορύφωση/Ανατροπή

Πλοκή

Χαρακτήρες 54%

46%

Δραματική κορύφωση/Ανατροπή

Πλοκή

Χαρακτήρες
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Συνολικά δεν παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές στα δεδομένα των αμερικανικών 

διηγημάτων, όπως φαίνεται και από τα παρακάτω γραφήματα. Ωστόσο είναι 

ενδιαφέρον πως αυτές οι αλλαγές είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση που θα 

περίμενε κανείς, αφού η πλοκή σταδιακά φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Ωστόσο αυτό 

δε σημαίνει πως τα διηγήματα της πρώτης πενταετίας  δεν είχαν πλοκή, αλλά πως το 

αξιοδιήγητο γεγονός άρχισε να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο σε αυτήν.  

 

 

 

 

83%

17%

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Χαρακτήρες

Σκηνικό

77%

23%

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Χαρακτήρες

Σκηνικό

18%

27%46%
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ΔΟΜΗ - ΤΙ ΑΦΟΡΑ 1901-1905

Δραματική κορύφωση/Ανατροπή - ΠΛΟΚΗ

Ανατροπή - ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Επαναλαμβανόμενο Μοτίβο - ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο - ΣΚΗΝΙΚΟ
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Επαναλαμβανόμενο μοτίβο - ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο - ΣΚΗΝΙΚΟ
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Σύγκριση των δύο corpus 

 

 

 

 

Παρατηρώντας κανείς τα παραπάνω σχήματα, το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει 

είναι πως ο δομικός ρόλος του αξιοδιήγητου στα διηγήματα των δύο περιοδικών κατά 

την πρώτη πενταετία ξεκινά από διαφορετικά σημεία. Ενώ τα ελληνικά έργα φαίνεται 

να μεταχειρίζονται «κλασικά» το αξιοδιήγητο, στα αμερικανικά υπερτερεί οριακά το 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κατά τη δεύτερη πενταετία η μετατόπιση είναι μικρή και 

για τα δύο περιοδικά, ωστόσο το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο ότι είναι προς την 

αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα ο 

τρόπος που δομικά χρησιμοποιείται το αξιοδιήγητο συμβάν κατά τα έτη 1913-1917, 

οπότε και μοιράζεται ουσιαστικά στη μέση το ποσοστό που χρησιμοποιείται ως  

δραματική κορύφωση και ανατροπή, με εκείνο των επαναλαμβανόμενων μοτίβων. 

Όπως και να έχει, οι διαφορές είναι μάλλον μικρές για να επιτρέπουν την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων. 

62%
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Ο τρόπος που μεταβάλλεται η λειτουργία του αξιοδιήγητου συμβάντος, ειδικά στα 

ελληνικά διηγήματα, σίγουρα δημιουργεί μεγαλύτερο χώρο για ερμηνεία. Όπως 

γίνεται φανερό και από τα παραπάνω γραφήματα, έχουμε δυο κατά πολύ 

διαφορετικές απαρχές. Ενώ κατά τα πρώτα έτη στα ελληνικά διηγήματα το 

αξιοδιήγητο γεγονός λειτουργεί καθοριστικά για την πλοκή στο 56% των 

διηγημάτων, στα αμερικανικά το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται  μόλις στο 18%. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο χάσμα το οποίο όμως κλείνει κατά την επόμενη πενταετία. 

Τον μεγαλύτερο δρόμο ασφαλώς διανύουν τα ελληνικά διηγήματα με τη θεαματική 

αύξηση του ποσοστού που αφορά τους χαρακτήρες κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. 

Ταυτόχρονα, τα αμερικανικά έργα κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, με 

αποτέλεσμα το ποσοστό που το αξιοδιήγητο γεγονός αξιοποιείται στην ανάπτυξη των 

χαρακτήρων να είναι ουσιαστικά ίδιο για τις δύο λογοτεχνίες κατά τη δεύτερη 

πενταετία.  

56%
39%

5%

ΤΙ ΑΦΟΡΑ 1901-1905 Ελληνικά

Πλοκή

Χαρακτήρες

Σκηνικό
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59%
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27%

61%

12%

ΤΙ ΑΦΟΡΑ 1913-1917 
Αμερικανικά

Πλοκή

Χαρακτήρες

Σκηνικό
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Η αξίωση για καλοστημένη πλοκή στην οποία το αξιοδιήγητο συμβάν έρχεται στο 

τέλος ως κορύφωση, φαίνεται πως είναι παρούσα κατά την πρώτη πενταετία του 20ου 

αιώνα για το  Εθνικόν Ημερολόγιον. Αντίθετα, στο Harper’ s Bazar συναντάμε ως επί 

το πλείστον έργα όπου μέσα από «εξαιρετικά» γεγονότα σκιαγραφούνται χαρακτήρες 

και ανθρώπινοι τύποι. Αυτή η λειτουργία αποδεικνύεται κομβική, καθώς υιοθετείται 

και από τα ελληνικά διηγήματα κατά τη δεύτερη πενταετία.  

 

   

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω σχήματα βλέπουμε πως ενώ στην πρώτη πενταετία 

υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα διηγήματα των δύο περιοδικών, κατά τη 

δεύτερη καταλήγουμε σε δύο σχεδόν πανομοιότυπα σχήματα με το μέγιστο της 

18%

27%46%
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διαφοράς τους στις εννέα ποσοστιαίες μονάδες . Ταυτόχρονα, ενώ τα αμερικανικά 

έργα, παρά τις μικρές διαφοροποιήσεις, παρουσιάζουν συγκεκριμένη κατανομή της 

δομής και της λειτουργίας του αξιοδιήγητου, στα ελληνικά παρουσιάζεται σαφώς 

μεγάλη αλλαγή. Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη πενταετία στην πλειοψηφία των 

κειμένων το αξιοδιήγητο αξιοποιείται με κλασικό θα λέγαμε τρόπο, δηλαδή 

κρατώντας ισχυρό το αίτημα για κορύφωση και ανατροπή, χαρακτηριστικά 

σημαντικά για την πλοκή των κειμένων. Ωστόσο, κατά τη δεύτερη πενταετία, 

πλησιάζοντας την ταξινόμηση των χαρακτηριστικών που συναντάμε στα αμερικανικά 

έργα, και η ελληνική παραγωγή καταλήγει να σκιαγραφεί χαρακτήρες, 

χρησιμοποιώντας αξιοδιήγητα γεγονότα είτε ως ανατροπή, είτε ως 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο.  

Ένας τρόπος να ερμηνεύσουμε τη μεγάλη αυτή αλλαγή είναι με το να υποθέσουμε 

πως τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα βρίσκουν το διήγημα στην Ελλάδα, ή 

τουλάχιστον στο Εθνικόν Ημερολόγιον,  σε μια κλασική μορφή, με έντονο το αίτημα 

για έξαρση ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον του κοινού. Αυτό γίνεται πιο σαφές 

αν συνδυαστεί με το γεγονός πως το 67% των διηγημάτων κατά την πρώτη πενταετία 

περιέχει «παράξενο» και όχι «αξιοσημείωτο» γεγονός. Όσο περνάνε τα χρόνια, το 

αξιοδιήγητο αλλάζει λειτουργία και περνά σε πιο νεωτερικές θεματικές, από ένα 

απροσδόκητο τέλος στην «ανάκληση μιας αποφασιστικής όσο και παράλογης 

στιγμής» η οποία επενεργεί στους χαρακτήρες των έργων, οδηγώντας στη 

μεταστροφή τους.79. Από την άλλη, στην Αμερική αυτή η αλλαγή ίσως έχει επέλθει 

νωρίτερα, με αποτέλεσμα η μορφή των διηγημάτων και οι προτιμήσεις του 

αναγνωστικού κοινού να έχουν ήδη διαμορφωθεί κατά την περίοδο που εξετάζουμε.  

Πιο ασφαλές σημείο ωστόσο να ξεκινήσουμε την ερμηνεία είναι ο χαρακτήρας των 

δύο περιοδικών. Το Harper’s Bazar έχει έναν αρκετά σταθερό χαρακτήρα και όσον 

αφορά τις θεματικές των κειμένων που δημοσιεύει και το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται. Η παρουσία του έρωτα είναι πολύ έντονη, και επιλέγονται κατά κύριο 

λόγο ιστορίες όπου την αίσθηση της ολοκλήρωσης προσφέρει το «happy end», με 

αποτέλεσμα το αξιοδιήγητο τις περισσότερες φορές να αποκτά χροιά 

«αξιοσημείωτου» και να χρησιμοποιείται για σκιαγραφήσει έναν χαρακτήρα, κυρίως 

γυναικείο. Η μικρή μετατόπιση του αξιοδιήγητου γεγονότος που διαδραματίζει 
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καθοριστικό ρόλο στην πλοκή ίσως μπορεί να συνδεθεί και με την ανάκαμψη του 

Harper’s Bazar από το 1913 και μετά, οπότε δημοσιεύονται και περισσότερα 

διηγήματα. Ωστόσο η αλλαγή είναι σχεδόν ανεπαίσθητη και δε μας επιτρέπει 

περαιτέρω ανάλυση, καθώς κάλλιστα μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες τύχης.  

Συνολικά, αυτό που πιστεύω είναι πως η σκιαγράφηση χαρακτήρων αποτελεί το 

πέρασμα από μια κλασική μορφή σε μια νεωτερική. Ξεκινώντας από τον Poe και το 

αίτημα του για «ενιαία εντύπωση» που επιτυγχάνεται μέσω της μορφικής αρτιότητας 

και της καλοχτισμένης πλοκής, μέχρι το πέρασμα σε κείμενα «φέτες ζωής» που σου 

προσφέρουν μόνο ελάχιστα εργαλεία για αποκωδικοποίηση και νοηματοδότηση, ένας 

σταθμός είναι το σκίτσο ενός χαρακτήρα. Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσα από μια 

ανατροπή που πυροδοτεί την αλλαγή του και νοηματοδοτεί έτσι το κείμενο, είτε μέσα 

από την επανάληψη χαρακτηριστικών που επιβεβαιώνουν την εικόνα του. Το 

«αξιοδιήγητο» συμβάν αποκτά έτσι νέα λειτουργία και πολλές φορές παραμένει ως 

ανεπαίσθητο απομεινάρι μιας προηγούμενης μορφής.   

 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Συνολικά, οι διαφορές που παρουσιάζουν τα διηγήματα των δύο περιοδικών και στο 

θέμα τον αξιοδιήγητων γεγονότων και στη λειτουργία τους, αναδεικνύουν όχι μόνο 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε περιοδικού, αλλά ίσως και τις ιδιαίτερες ιστορικές 

και πολιτισμικές συνθήκες των δύο χωρών. Η ελληνική παραγωγή φαίνεται να 

αξιοποιεί τις νέες τεχνικές με μια σχετική καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα οι ιστορικές 

συνθήκες μάλλον επιβάλλουν θέματα στρατευμένα που αξιοποιούνται και 

αναδεικνύονται καλύτερα μέσα από την αντιθετική δομή των κλασικών διηγημάτων, 

όπου πριμοδοτείται το ένα από τα δύο μέρη ενός διπόλου. Άλλωστε, όπως παρατηρεί 

και η Μαρία Καραΐσκου, οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα είναι μεταβατικές.80  

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πως κατά την τελευταία πενταετία οι δύο 

λογοτεχνικές παραγωγές φαίνεται πως πλησιάζουν η μια την άλλη, τουλάχιστον όσον 

αφορά τη λειτουργία του αξιοδιήγητου γεγονότος.  

Αυτό που αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο κοινό στοιχείο στα έργα των δύο χωρών 

είναι ο σημαντικός ρόλος που φαίνεται να διαδραματίζει η σκιαγράφηση χαρακτήρων 

                                                           
80 Καραΐσκου 2004: 70-82. 
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κατά αυτή τη μεταβατική περίοδο για το είδος του διηγήματος. Αυτό αναδεικνύεται 

και από το γεγονός πως ένα από τα θέματα που από κοινού μοιράζονται οι δύο 

λογοτεχνικές παραγωγές είναι εκείνο των αξιοπρόσεκτων χαρακτήρων, αλλά και από 

το γεγονός πως δύο δομικές λειτουργίες του αξιοδιήγητου γεγονότος αφορούν την 

εξέλιξη των ηρώων. Τα σκίτσα χαρακτήρων φαίνεται που λειτουργούν λοιπόν ως 

μετάβαση από μια «κλασική» φόρμα που το «εξαιρετικό» γεγονός έρχεται ως 

κορύφωση του δράματος, σε μια «μοντέρνα», που το «ανήκουστο» στοιχείο περνάει 

στο φόντο.  

Συνολικά, η μελέτη ενός λογοτεχνικού είδους μέσα από τη διερεύνηση της παρουσίας 

και της εξέλιξης ενός ιδιαίτερου χαρακτηριστικού του, αποδεικνύεται ενδιαφέρουσα 

και σκιαγραφεί στην ουσία την εξέλιξη του ίδιου του είδους. Καθώς το διήγημα 

εξελίσσεται, τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης δομής δεν εγκαταλείπονται 

εξολοκλήρου, αλλά μάλλον αξιοποιούνται με διαφορετικό τρόπο. Μελετώντας το 

αξιοδιήγητο γεγονός, που αρχικά καθόρισε το είδος του διηγήματος και αποτελεί ένα 

από τα βασικά χαρακτηριστικά του, μελετά κανείς το ίδιο το διήγημα.  

Ασφαλώς, το μέγεθος του σώματος των κειμένων δεν επιτρέπει ασφαλή 

συμπεράσματα, καθώς για μια μελέτη που θα αξιοποιούσε ποσοτικές μεθόδους 

απαιτείται μεγαλύτερος όγκος κειμένων, τα οποία βέβαια θα προέρχονται από 

διάφορες πηγές. Μελετώντας δύο συγκεκριμένα περιοδικά, το μόνο ασφαλές είναι η 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τον χαρακτήρα εκείνων. Ωστόσο, το γεγονός πως τα 

αποτελέσματα συμφωνούν κατά έναν τρόπο με τα ευρήματα της εκτεταμένης μελέτης 

του εργαστηρίου,81 ίσως επιτρέπει την προσεκτική εξαγωγή συμπερασμάτων που 

αφορούν συνολικά το είδος του διηγήματος και την εξέλιξή του. 

Επίσης, πολλές δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα ασφαλώς και δεν 

αξιοποιήθηκαν, λόγω έλλειψης χρόνου και εκπαίδευσης, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης 

των μέσων. Το δυσκολότερο κομμάτι της εργασία ήταν η δημιουργία βάσης 

δεδομένων με ελληνικά κείμενα, η οποία αν προϋπήρχε θα επέτρεπε ίσως και 

αρτιότερη μελέτη. Τα ανοιχτά κείμενα διευκολύνουν τις ποσοτικές μετρήσεις, 

επιτρέπουν την οπτικοποίηση των δεδομένων και εξασφαλίζουν χρόνο και ευκολία σε 

πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο κάνουν επιτακτική και την ανάγκη για συνεργασία με 

                                                           
81 Στο υπό έκδοση άρθρο της Αναστασίας Νάτσινα: «Μελετώντας την εξέλιξη των λογοτεχνικών 
ειδών με ποσοτικές μεθόδους: Μια πειραματική προσέγγιση για το ελληνικό διήγημα 1880-1930». 
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άλλους κλάδους, όπως αυτός της πληροφορικής και του προγραμματισμού. Ως 

πειραματική λοιπόν εργασία, στο κομμάτι αυτό σίγουρα δεν έχει κάτι να προσθέσει, 

μόνο τη διαπίστωση πως οι νεοελληνικές σπουδές δεν διαθέτουν ακόμα τα μέσα για 

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. 
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ΜΟΤΙΒΟ. Χαρακτήρας 

παράξενο (ακραία 
συμπεριφορα) 

Ο πανδρολόγος 
Παπαδιαμάντης 
Α[λέξανδρος] 17 1902         

Όνειρα και 
πραγματικότης 

Παπαδοπούλου 
Αρσινόη 17 1902         

                

Ο ανθρωπάκος 
Κανελλόπουλος 
Λ[εωνίδας] 18 1903         

Το πένθος της 
εξαδέλφης Χαρικλέους Ηρώ 18 1903         
Εις αναζήτησιν 
θέματος Αξιώτης Π[ανάγος] 18 1903 

Κοινωνική ζωή 
(έθιμο) 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ/ΑΝΑΤΡΟΠΗ Πλοκή (αξιοσημείωτο) 
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Ο Γενή - Μανώλης Κονδυλάκης Ιω[άννης] 18 1903 
Τύπος 
ανθρώπου 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ/ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή (παράξενο) 

Το θαύμα 
Σπηλιωτόπουλος 
Αντ[ώνιος] 18 1903         

Μετά την κηδείαν 
Ευστρατιάδης 
Ε[υστράτιος] 18 1903         

Το τάξιμο 
Κωνσταντινίδης 
Αγαθοκλής 18 1903 

Μεταφυσικό 
(τάξιμο που 
βγαίνει αληθινό) ΑΝΑΤΡΟΠΗ Πλοκή θαυμαστό 

Σε μια παράκλησι 
Μωραϊτίδης 
Αλέξ[ανδρος] 18 1903         

Ο τρακοσάρης  Νιρβάνας Παύλος 18 1903         

Το μαρμαράδικο 
Ξενόπουλος 
Γρηγόριος 18 1903 Ανθρώπινη φύση 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

                
Στον αφρό της 
θάλασσας Νιρβάνας Παύλος 19 1904 Κοινωνική ζωή 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ/ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή παράξενο 

Μετά την καταιγίδα 
Ταγκόπουλος 
Δημ[ήτριος] 19 1904         

Ο μυστηριώδης 
άνθρωπος 

Ξενόπουλος 
Γρηγόριος 19 1904 

Τύπος 
ανθρώπου ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

Ο υπνωτιστής [Σκόκος Κωνσταντίνος] 19 1904         
Το δείπνον της 
παρηγοριάς [Σκόκος Κωνσταντίνος] 19 1904         

Οι άκλαυστοι 
Ευστρατιάδης 
Ε[υστράτιος] 19 1904         

Ο άλυωτος Κοσμής Άγγελος 19 1904         

Άλλος τύπος 
Παπαδιαμάντης 
Α[λέξανδρος] 19 1904 

Τύπος 
ανθρώπου ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Χαρακτήρας παράξενο 

Ο δεσμός Πολιτάκη Ελένη 19 1904         

Ο κλεφτοκοττάς [Σκόκος Κωνσταντίνος] 19 1904 
(Τύπος 
ανθρώπου) ΑΝΑΤΡΟΠΗ Χαρακτήρας (παράξενο) 

        
Το βραβείον των 
στερεωμένων 
ανδρογύνων [Σκόκος Κωνσταντίνος] 20 1905         

Άφωνος; Βέρας Σόλων 20 1905         
Το ανουσιούργημα 
του παπα - Νίκα 

Κανελλόπουλος 
Λ[εωνίδας] 20 1905         

Η μυστηριώσης 
βλάστησις 

Κουρτίδης 
Αριστοτέλης 20 1905         

Το μαντήλι 
Παπαντωνίου 
Ζ[αχαρίας] 20 1905         

Η εξομολόγησις 
του μοναχού 

Σταυρινίδης 
Δημοσθένης 20 1905         

Εβραίος ληστής 
και ιατρός Φιλάρετος Γ[εώργιος] 20 1905         
Ο τοποτηρητής του 
Αχμέτ Αγά 

Βαρδουνιώτης 
Δ[ημήτριος] 20 1905         

Το χέλι Αδρακτάς Γεώργ[ιος] 20 1905 Κοινωνική ζωή  
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ/ΑΝΑΤΡΟΠΗ Πλοκή παράξενο 

Το 
χριστουγεννιάτικον 
δένδρον Βαλακοπούλου Κρίνη 20 1905         

Ο εκδικητής 
Ευστρατιάδης 
Ε[υστράτιος] 20 1905 

Ηρωισμός-
Πατρίδα ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή παράξενο 

Χριστός και 
Μωαμέτης 

Χρηστοβασίλης 
Χ[ρήστος] 20 1905 

Ηρωισμός-
Πατρίδα 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ/ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή παράξενο 

Voyage de noces [Σκόκος Κωνσταντίνος] 20 1905         
Τραγωδίαι επί των 
κυμάτων 

Επισκοπόπουλος 
Ν[ικόλαος] 20 1905         

Το τέλος του 
Νικολάκη Νιρβάνας Παύλος 20 1905         
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Το μολύβι 
[Παπαδόπουλος 
Ανδρέας] 28 1913         

Μετά γάμον ευτυχή 
Αποστολίδης 
Γεώργ[ιος] 28 1913         

Το ξωτικό Παναγόπουλος Π. 28 1913         

Το νυφικό φόρεμα Σιγούρος Μαρίνος 28 1913 Βία-Θάνατος ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή παράξενο 

Τα Χριστούγεννα 
του Αμερικάνου 

Τραυλαντώνης 
Αντ[ώνιος] 28 1913 

Ανατροπή 
προσδοκιών 
(αρρώστια) ΑΝΑΤΡΟΠΗ Πλοκή (παράξενο) 

Η μάνα του Γρίζα 
Βουτυράς 
Δημ[οσθένης] 28 1913 Ηρωισμός ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή παράξενο 

Σκύλος και γάτα Άννινος Μπάμπης 28 1913         
Το δράμα του 
δένδρου 

Ευστρατιάδης 
Ε[υστράτιος] 28 1913         

Ο πειρατής της 
Γραμβούσης Ράδος Κωνστ[αντίνος] 28 1913         

Ο κυρ – Γιάννης 
[Παπαδιαμαντοπούλου 
Όλγα] 28 1913 Κοινωνική ζωή 

ΚΟΡΥΦΩΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΜΟΤΙΒΟΥ (χαρακτήρας) αξιοσημείωτο 

Θάνατος καραβιού [Πετιμεζάς Νικόλαος] 28 1913 Θάνατος ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή παράξενο 
Πριν σηκώσουν το 
λείψανο [Σκόκος Κωνσταντίνος] 28 1913 

Τύπος 
ανθρώπου 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ χαρακτήρας παράξενο 

Χαρτοβασίλειον [Σκόκος Κωνσταντίνος] 28 1913         
Η οργή του 
Αμερικάνου [Σουρέας Λεωνίδας] 28 1913         

Αμάρτησε; 
Θεοτόκης 
Κ[ωνσταντίνος] 28 1913         

Η γη γυρίζει Μαυρουδής Α. 28 1913         

Ένας θάνατος Νιρβάνας Παύλος 28 1913 Θάνατος 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ (χαρακτήρας) παράξενο 

Η γάτα του παπά 
Ξενόπουλος 
Γρηγόριος 28 1913 

Αστείο συμβάν - 
Ζώο 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ χαρακτηρας αξιοσημείωτο 

Αγάπη στον 
κρεμνό 

Παπαδιαμάντης 
Α[λέξανδρος] 28 1913 

Ανθρώπινο 
πάθημα-φόβος 

ΚΟΡΥΦΩΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΜΟΤΙΒΟΥ χαρακτηρας αξιοσημείωτο 

Το όνειρο της 
Κλάρας 

Χατζόπουλος 
Κωνσταντίνος 28 1913 Όραμα 

ΚΟΡΥΦΩΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΜΟΤΙΒΟΥ (Χαρακτήρας) παράξενο 

                

Ο γάμος της Αγνής 
Ευστρατιάδης 
Ε[υστράτιος] 29 1914         

Πατρίδα Νιρβάνας Παύλος 29 1914         

Η Σουζάννα του 
παπά 

Ξενόπουλος 
Γρηγόριος 29 1914 

Έρωτας - 
Ανθρώπινες 
σχέσεις ΑΝΑΤΡΟΠΗ χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

Οι “λωβιώντες” Παναγόπουλος Π. 29 1914         
Γάμος στο 
Κρεμάσοβο Ράδος Κωνστ[αντίνος] 29 1914         
Ο μέγας 
πρωτοψάλτης 
Νικόλαος 

Χρηστοβασίλης 
Χ[ρήστος] 29 1914         

Κάτω απ' το 
μελισσόδεντρο 

Καμπούρογλους 
Δ[ημήτριος] 29 1914         

Οι τρεις γρηές 
Βουτυράς 
Δημοσθ[ένης] 29 1914         

Η σημαία Δροσίνης Γ[εώργιος] 29 1914         
Αι εισπράξεις των 
καλάνδων 

Κωνσταντινίδης 
Αγαθοκλής 29 1914         

                
Κρητικές 
αποσπερίδες [Καζαντζάκη Γαλάτεια] 30 1915 Θάνατος 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ/ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Πλοκή) παράξενο 

Σαν τα τρυγόνια Νιρβάνας Παύλος 30 1915 
Θάνατος από 
αγάπη ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Χαρακτήρας) παράξενο 
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Το πανηγύρι 
[Παπαδόπουλος 
Ανδρέας] 30 1915         

Ο θησαυρός 
Βουτυράς 
Δημοσθ[ένης] 30 1915         

"Οίνος ει και εις 
οίνον απελεύσει"  

Κωνσταντινίδης 
Αγαθοκλής 30 1915         

Στο γάμο του 
βαφτίσια Παναγόπουλος Π. 30 1915         
Αγάπη και 
πατρίδα 

Χρηστοβασίλης 
Χ[ρήστος] 30 1915         

                

Χαροπάλαιμα [Καζαντζάκη Γαλάτεια] 31 1916         
Υποβολή 
υποχονδρίας [Σκόκος Κωνσταντίνος] 31 1916 

Τύπος 
ανθρώπου ΑΝΑΤΡΟΠΗ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

Γενναία αμοιβή Μαντζαβίνος Ν. 31 1916         

Αθάνατο πράμμα! Παναγόπουλος Π. 31 1916         

Τα Κακαβούλια Ράδος Κωνσταντίνος 31 1916         
Το παραμύθι του 
παπού Ρόδας Μ. 31 1916 Τρέλα-θάνατος 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ) Χαρακτήρας παράξενο 

Ζήτημα 
συνειδήσεως 

Τραυλαντώνης 
Α[ντώνιος] 31 1916 

Ηρωισμός- 
Πατρίδα 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ/ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή (παράξενο) 

Η νεράιδα 
Τσοκόπουλος 
Γ[εώργιος] 31 1916         

Ο κουρελής Φωκαέως Ασπασία 31 1916         
Πλαβός 
σφαγμένος... 
πλαβός 
αναστημένος 

Χρηστοβασίλης 
Χ[ρήστος] 31 1916         

Όξω από το 
σχέδιο [Σουρέας Λεωνίδας] 31 1916 

Ανθρώπινη 
πράξη 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

Δώρο 
χριστουγεννιάτικο Βουτυράς Δημοσθένης 31 1916         
Μπαρμπα – 
Γιαννάκος, ο 
πολυτεχνίτης 

Ελευθεριάδης 
Παντ[ελής] 31 1916         

Στο γάμο 
Ευστρατιάδης 
Ε[υστράτιος] 31 1916         

Μια χορευτική 
εσπερίς 

Καμπούρογλους 
Δ[ημήτριος] 31 1916         

Το ναυάγιον 
Κωνσταντινίδης 
Αγαθοκλής 31 1916         

Η αγάπη της 
κυράς Νιρβάνας Παύλος 31 1916         

Το μέμπρο 
Ξενόπουλος 
Γρηγόριος 31 1916 

Ανθρώπινος 
τύπος-Κοινωνία 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

Η ψυχή του 
σπιτιού Παρίσης Ριχάρδος 31 1916 

Μεταφυσικό 
(φάντασμα) 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Σκηνικό θαυμαστό 

Η κοντράλτα Ταγκόπουλος Πάνος 31 1916         

                

Για την πατρίδα!.. Βουτυράς Δημοσθένης 32 1917 
Θάνατος - 
Πατρίδα ΑΝΑΤΡΟΠΗ Πλοκή παράξενο 

Ο Ντέλφινας Καρκαβίτσας Κώστας 32 1917         

Χίμαιρα 
Ξενόπουλος 
Γρηγόριος 32 1917         

Ο Κοψοπόδαρος 
Τραυλαντώνης 
Α[ντώνιος] 32 1917         

Η αλήθεια του 
Θεού [Σκόκος Κωνσταντίνος] 32 1917         

Στραβοί χρόνοι Βλαχογιάννης Γιάννης 32 1917 Μοίρα 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ/ΑΝΑΤΡΟΠΗ Πλοκή παράξενο 

Η αρπαγή των 
Σαβίνων 

Κωνσταντινίδης 
Αγαθοκλής 32 1917         

Κάτω στην Κύπρο, 
στην Αμμόχωστο! Ράδος Κωνσταντίνος 32 1917         

Κι όποιον εύρη ο Χρηστοβασίλης 32 1917         
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θάνατος Χ[ρήστος] 

Στον Εβραίο 
Ευστρατιάδης 
Ε[υστράτιος] 32 1917 Αρρώστια 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρα (παράξενο) 

Δυο 
δυστυχισμένοι Νιρβάνας Παύλος 32 1917         
Το κόμμα του 
Ρουβίκωνος Παναγόπουλος Π. 32 1917         

 

 

 

HARPER’S BAZAR 

Filename Title Date_Alpha Author_original 
Θέμα 
Ανήκουστου Δομή Ανήκουστου Ποιον αφορά Κατηγορίες 

TXT/1914165866.txt 
The Siege of 
CALAIS Feb 9, 1901 Genie H. Rosenfeld    

TXT/1914168647.txt 

The 
DISSIMILARITY of 
VANESSA Feb 2, 1901 Marjory MacMurchy    

TXT/1914168740.txt 
THE 
WOULDBEGOODS 

Jan 26, 
1901 E. Nesbit     

TXT/1914168752.txt THE-WHITE CAT Feb 9, 1901 Alexander Black 
Τύπος 
ανθρώπου 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1914168888.txt Once Too Often 
Feb 16, 
1901 Helen Churchill Candee    

TXT/1914168900.txt 
THE 
WOULDBEGOODS 

Jan 12, 
1901 E. Nesbit     

TXT/1914168901.txt 
THE 
WOULDBEGOODS 

Feb 23, 
1901 E. Nesbit     

TXT/1914169853.txt 
THE 
WOULDBEGOODS 

Apr 20, 
1901 E. Nesbit     

TXT/1914171231.txt 

BETWEEN 
DARKNESS & 
DAWN 

Mar 30, 
1901 Elizabeth G. Jordan    

TXT/1914174096.txt 
THE 
WOULDBEGOODS Aug 1901 E. Nesbit     

TXT/1914176742.txt 
THE 
WOULDBEGOODS Jun 1901 E. Nesbit     

TXT/1914179050.txt 
THE 
WOULDBEGOODS 

Mar 23, 
1901 E. Nesbit     

        

TXT/1832530441.txt The Great Pine Aug 1902 Mary E. Wilkins    

TXT/1832531432.txt 
The American Girl 
in Scotland Jun 1902 Evelyn Taylor    

TXT/1832531468.txt 
The Romance of 
the Bill Dec 1902 Elizabeth Stuart Phelps Ward   

TXT/1832531617.txt 
In the Case of 
Hannah Risser Aug 1902 

Elizabeth G. 
Jordan 

Τύπος 
ανθρώπου 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1832531760.txt The APPLE TREE Nov 1902 Mary E. Wilkins-Freeman    

TXT/1832532247.txt 
Diantha's Garden 
and Mine Apr 1902 C. Van Cortlandt Mathews    

TXT/1832533473.txt 
A WINTER FAIRY 
TALE Dec 1902 Marie Van Vorst 

Τύπος 
ανθρώπου 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας (παράξενο) 

TXT/1832533616.txt Talks To Spinsters Dec 1902 Lilian Bell    

TXT/1832533716.txt 
IN THE REIGN OF 
QUINTELLIA Jun 1902 Mary S. Cutting    

TXT/1860656339.txt 
The SAVING of the 
BOY Oct 1902 Ethel M. Colson    

TXT/1860667575.txt UNEXPECTED Oct 1902 Margaret Cameron    
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GUESTS 

TXT/1891035080.txt 
THE LOMBARDY 
POPLAR Sep 1902 Mary E. Wilkins-Freeman    

TXT/1891039523.txt CLARICE Jan 1902 Harriet Prescott Spofford    

TXT/1891040256.txt HER FRIEND Jul 1902 
Elizabeth G. 
Jordan 

Ανθρώπινη 
πράξη ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή παράξενο 

TXT/1891040271.txt 

AN EPISODE AT 
Mrs. 
KIRKPATRICK'S Mar 1902 Elizabeth G. Jordan    

TXT/1891041000.txt ROGER'S DAY Mar 1902 Genie H. Rosenfeld    

        

TXT/1914179764.txt 
MRS. PETERS'S 
THANKSGIVING Nov 1903 Katherine Bates    

TXT/1914179777.txt 
JIM KETCHUM, 
FINANCIER Jul 1903 Anne O'Hagan    

TXT/1914179925.txt 
A TRANSFORMED 
VENUS Jul 1903 Caroline Benedict Burrell    

TXT/1914179936.txt 
The Chance of 
Araminta Dec 1903 Mary E. Wilkins Freeman    

TXT/1914180007.txt 
The Memories of a 
Baby Dec 1903 Josephine Daskam    

TXT/1914180049.txt 
Ancient Tales with 
Modern Endings Dec 1903 Martha W. Baker    

TXT/1914180168.txt 
Reading for a 
Grandfather Dec 1903 William Dean Howells    

TXT/1914180228.txt 

WHEN MARY 
ELLEN LEFT 
HOME Nov 1903 Dolores Marbourg Bacon    

TXT/1914181778.txt 
One Result of the 
Martinique Disaster Aug 1903 

Dorothy 
Canfield Μεταφυσικό 

(ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ) Σκηνικό θαυμαστό 

TXT/1916690549.txt 

THE FIRST 
MONDAY IN 
SEPTEMBER Sep 1903 Frances Roberts    

TXT/1916691159.txt 
The Story of the 
Ensmalling glass Oct 1903 ... Lowell     

TXT/1916692258.txt 

MRS. VAN 
NOSTRAND'S 
\PERFECT 
TREASURE\"" May 1903 Elizabeth G. Jordan    

        

TXT/1832531066.txt 
Aunt Margaret's 
Busy Day Mar 1904 Marion Foster Washburne    

TXT/1832531312.txt 

THE FIRST 
PUSSY-WILLOWS 
... Apr 1904 Annie Webster Noel    

TXT/1832531873.txt 

AN ILL-
REGULATED 
COURTSHIP Mar 1904 Elia W. Peattie    

TXT/1832532756.txt 
Child Life in the 
Tenements Apr 1904 Clarice Burd    

TXT/1860655524.txt 
Sister Estelle to the 
Rescue Jun 1904 

Elizabeth 
Jordan 

Κοινωνική 
ζωή 

(ΑΝΑΤΡΟΠΗ) αλλά όχι 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1871467348.txt A CROSSROAD Jul 1904 Annie Webster Noel    

TXT/1891034978.txt 

SHE WHO 
ADORNS HER 
SISTER ADORNS 
HERSELF May 1904 Mary E. Wilkins Freeman    

TXT/1891041080.txt 
THE PORTRAIT 
OF A LADY May 1904 Maurice Maeterlinck    

TXT/1916689690.txt 
The REDEMPTION 
of MABEL MVRIEL Feb 1904 Elizabeth G Jordan    

TXT/1916689824.txt 
The Coronation of 
Mrs. Beacock Feb 1904 Mary B. Mullett    

TXT/1948352366.txt THE DREAM-BABY Aug 1904 NA Όνειρο 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας φανταστικό 
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TXT/1948352392.txt 
THE STOLEN 
BOTTICELLI Sep 1904 NA     

TXT/1948352588.txt 
FOR ALL THESE 
THY SAINTS Nov 1904 Octave Thanet 

Ανθρώπινος 
τύπος 
(ανθρώπινες 
σχέσεις) ΑΝΑΤΡΟΠΗ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1948352643.txt THE DEBTOR Dec 1904 Mary-E-Wilkins Freeman    

TXT/1948352655.txt 
The ESCAPE of 
EDWARD HUSSEY Sep 1904 Caroline Earle White    

TXT/1948353373.txt 
No 1 Secrets of 
Happiness Dec 1904 Marion Foster Washburne    

TXT/1948353432.txt 
At the Hour 
Appointed Sep 1904 Marguerite Tracy ΑΝΑΤΡΟΠΗ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1948353468.txt 

A FOURTH OF 
JULY 
ANNIVERSARY Aug 1904 Katherine Bates    

TXT/1948353483.txt 
A CHRISTMAS 
EXILE Dec 1904 May Harris    

        

TXT/1832531731.txt Her Christmas Gift Dec 1905 Katherine Bates    

TXT/1832532012.txt 
A LAPSE FROM 
REASON Oct 1905 Lawrence Gilman    

TXT/1832532050.txt 
Letters of 
Introduction Dec 1905 Maud Howe-Elliott    

TXT/1832532173.txt 

THE SOLE 
SOCIABILITY OF 
SAN MICHEL Aug 1905 Beatrice Hanscom    

TXT/1832532260.txt THE TOYS Dec 1905 George Hibbard 
Τύπος 
ανθρώπου 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1832532326.txt THE MINISTER Aug 1905 Annie Hamilton Donnell    

TXT/1832532832.txt 
The Journalistir 
Career of Evelyn Apr 1905 Alice Katharine Fallows    

TXT/1832533026.txt 
The Unbreakable 
Heart Apr 1905 Dorothy Canfield    

TXT/1832533835.txt 
A LITTLE TANGLE 
AT CRAGSMOOR Feb 1905 

Elizabeth 
Jordan Μοίρα ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή παράξενο 

TXT/1860656788.txt THE BADDY BABY Jun 1905 NA     

TXT/1891044130.txt THE WARNING Jul 1905 Eugene Wood    

TXT/1891044616.txt 
The Family of Little 
Miss Mary Mar 1905 Mary K. Piercy    

TXT/1891049885.txt 
MRS. CALHOUN'S 
SUPREME DAY Sep 1905 Elizabeth Jordan    

TXT/1891049948.txt 
\THAT WHICH IS 
PERFECT\"" Nov 1905 Emery Pottle    

TXT/1891049980.txt AETAT TEN May 1905 Ethel Sigsbee Small    

        

        

TXT/1891029131.txt The White Lie Aug 1913 Gerald Mygatt    

TXT/1891029150.txt 
Penruddocke 
Declines Aug 1913 G. C. Harvey    

TXT/1914179239.txt 
Letters to Caroline--
I Jul 1913 Elinor Glyn    

TXT/1914179756.txt 
The Obscure Mrs. 
Townsend Mar 1913 Lily A. Long    

TXT/1914179826.txt 
The Hundredth 
Chance Jul 1913 Mrs. Oliver Onions    

TXT/1914179831.txt The Fairy Amelook Feb 1913 
Margarita 
Spalding Gerry 

Ζώο-
(Μεταφυσικό) ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή φανταστικό 

TXT/1914179878.txt Charley Horse Oct 1913 Robert E. MacAlarney    

TXT/1914179901.txt Consequences Jul 1913 May Futrelle    

TXT/1914179951.txt Borrowed Scenes Sep 1913 Conan Doyle 
Τύπος 
ανθρώπου 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 
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TXT/1914179973.txt 
The Thousandth 
Woman Nov 1913 E. W. Hornung    

TXT/1914180100.txt 
Miss Clementine's 
Christmas Present Jan 1913 Harriet Prescott Spofford    

TXT/1914180126.txt A Game of Tag Sep 1913 Elizabeth Jordan    

TXT/1914180171.txt 
The Peg and the 
Hole Nov 1913 Atkinson Kimball    

TXT/1914181708.txt Getting Acquainted Feb 1913 Robert M. Gay    

TXT/1914181739.txt 
Stranger Than 
Fiction Nov 1913 

Robert W. 
Chambers 

Έρωτας-
Ανθρώπινες 
σχέσεις 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ 

Χαρακτήρας (να μην 
το σχολιάσω όμως) (παράξενο) 

TXT/1914183197.txt Paradise Sep 1913 Frances Aymar Mathews    

TXT/1914183223.txt Jonathan's Brother Nov 1913 
Rosamond 
Napier Μεταφυσικό 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας θαυμαστό 

TXT/1914183246.txt 
A Story The Night 
Before Christmas Jan 1913 George Hibbard    

TXT/1914183412.txt A Journey Mar 1913 Leslie Davis    

TXT/1916689398.txt Color of Rose May 1913 Jeannette Marks    

TXT/1916689868.txt 
The Far-Away 
Road May 1913 Elizabeth Jordan    

TXT/1916690534.txt The Return Jun 1913 
Mary A. P. 
Stansbury 

Φιλία-
Ανθρώπινες 
σχέσεις ΑΝΑΤΡΟΠΗ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1916690762.txt 

A Love Story: The 
Girl in the 
Wheeling-chair Jun 1913 Susan Andrews Rice    

TXT/1916690791.txt 
A Story: The Grain 
of Mustard Seed May 1913 Marion Harland    

TXT/1916691203.txt 

The Sculptor's 
Angel The Story of 
a Love Miracle Dec 1913 Marie Corelli    

TXT/1916691350.txt 
The Sense of 
Possession Jun 1913 Lillian K. Sabine    

TXT/1916691532.txt 
The Thousandth 
Woman Dec 1913 E. W. Hornung    

TXT/1916692539.txt A Story: Partners Apr 1913 Helen Baker Parker    

TXT/1916692799.txt Soil Hunger Apr 1913 Carlyle Ellis    

TXT/1957686377.txt 
PEGGY'S 
SUMMER Jun 1913 Josephine Daskam Bacon    

TXT/1957687549.txt Valentine's Victory Feb 1913 Mazy E. Gardner    

TXT/1957687645.txt 
The Thousandth 
Woman Oct 1913 E. W. Hornung    

TXT/1957687799.txt Hal's River Trip Apr 1913 Mary E. Gardner    

TXT/1957688021.txt 
Billy and the 
Mermaid Mar 1913 Nellie Pullock    

        

TXT/1832528586.txt JAFFERY Dec 1914 William J. Locke    

TXT/1832529007.txt Links in the Chain Aug 1914 Clarice Vallette McCauley    

TXT/1832531120.txt What's Going On Dec 1914 The Bachelor    

TXT/1832531408.txt Before the Court Dec 1914 Emily Sargent Lewis    

TXT/1860651965.txt Between Ourselves Nov 1914 Arnold Daly Μεταφυσικό 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Σκηνικό θαυμαστό 

TXT/1860652083.txt The Mummers Nov 1914 Ethel Train    

TXT/1860652707.txt 
Two Wonderful Old 
Ladies Nov 1914 Richard Le Gallienne    

TXT/1860653127.txt Miss Moreland Nov 1914 Marie Van Vorst    

TXT/1860658652.txt 
The Officer of the 
Night Nov 1914 Mina Kalland    

TXT/1891028957.txt Countess Alla Jul 1914 Justus Miles Forman    

TXT/1914180203.txt Highways and Feb 1914 Gordon Arthur Smith    
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Hedges 

TXT/1914181773.txt 
The House of 
Clocks Mar 1914 

Anna Katharine 
Green 

Βια-θάνατος 
(αποκαλύψεις 
μυστηρίου) 

(ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ) Χαρακτήρας παράξενο 

TXT/1914181811.txt The Subterfuge May 1914 Elizabeth Frazer 
Κοινωνία-
Έρωτας 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας (παράξενο) 

TXT/1914182480.txt 
The post mortem of 
a heart Jun 1914 Lilian Ducey    

TXT/1914183378.txt 
Gouverneur 
Morris's May 1914 NA     

TXT/1916692373.txt 
Among Those 
Present Jan 1914 Larry Evans    

TXT/1916694660.txt 
The Sinnachs of 
Connemara Jan 1914 Shane Leslie 

Μυστικισμός 
(ζώα)- 
Πολιτισμικά 
στοιχεία ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ 

Πλοκή (ενώ 
λειτουργει και ως 
σκηνικό) (θαυμαστό) 

TXT/1957687762.txt Quite Innocuous Apr 1914 NA     

TXT/1957687807.txt 
The Chance 
Woman Apr 1914 Mrs. Wilson Woodrow    

        

TXT/1832519221.txt A Maker of Salt Jan 1915 William John Hopkins    

TXT/1832519344.txt 
The Milk-fed 
Chicken Jun 1915 Maria Thompson Daviess    

TXT/1832519647.txt Eighteen Kisses Jan 1915 Elizabeth Frazer    

TXT/1832528206.txt His Purloined Wife Jan 1915 William Macleod Raine    

TXT/1832528411.txt 
An Old-fashioned 
Man Jun 1915 Edgar Saltus    

TXT/1832529653.txt The Bluffer Feb 1915 Virginia Terhune Van De Water   

TXT/1860646649.txt 
The Wee Road to 
Bethlehem Dec 1915 Ruth Sawyer Παραμύθι  (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1860646681.txt 

Edgelow's Talks 
with Actresses You 
Know Nov 1915 NA     

TXT/1860646710.txt THAT NIGHT Jul 1915 Freeman Tilden    

TXT/1860646721.txt The Diamond Collar Aug 1915 Claude Girardeau    

TXT/1860646790.txt 
The Unfortunate 
Miss De Noyelles Mar 1915 Madge Jenison    

TXT/1860646808.txt The Life Clinic May 1915 Mina Kalland    

TXT/1860652956.txt 
The Thing that 
Couldn't Happen Oct 1915 Beulah Marie Dix    

TXT/1860653424.txt 
The Other 
Dimensions Sep 1915 Freeman Tilden 

Τύπος 
ανθρώπου ΑΝΑΤΡΟΠΗ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1860653599.txt 
One Day with a 
Genius Aug 1915 NA 

Τύπος 
ανθρώπου 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1860653693.txt 
With the Savour of 
Salt Sep 1915 

William John 
Hopkins 

Έρωτας 
(ματαίωση 
προσδοκιών) ΑΝΑΤΡΟΠΗ Πλοκή αξιοσημείωτο 

TXT/1860653831.txt 
The Spirit of the 
House Dec 1915 Marie Conway Oemler    

TXT/1860653955.txt Pin-Money Frocks Sep 1915 NA     

TXT/1860654193.txt THE BARGAIN Jul 1915 Nancy Woodrow    

TXT/1860654524.txt Pan Passes Oct 1915 
Frederic Arnold 
Kummer Όνειρο 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Σκηνικό θαυμαστό 

TXT/1860654730.txt 
The Beloved 
Maverick Nov 1915 

Maria 
Thompson 
Daviess 

Τύπος 
ανθρώπου ΑΝΑΤΡΟΠΗ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1860654823.txt THE SWIMMER Jul 1915 Elizabeth Frazer    

TXT/1860655045.txt Her Man Friday Aug 1915 Elizabeth Jordan    

        

TXT/1832519839.txt 
A DESPERATE 
REVENGE Nov 1916 

Mary Hastings 
Bradley 

Έρωτας-
Ανθρώπινες 

(ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ). Μπορεί και Χαρακτήρες παράξενο 
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σχέσεις ΑΝΑΤΡΟΠΗ. 

TXT/1860646700.txt 

In the Homes of 
Romance \That's 
for Remembrance''" Mar 1916 Beulah Marie Dix    

TXT/1860653896.txt SINFUL Feb 1916 Gertrude Brooke Hamilton    

TXT/1860655095.txt 
In the Homes of 
Romance Feb 1916 Beulah Marie Dix    

TXT/1860660575.txt The Mother Jul 1916 Anne E. Mason    

TXT/1860660577.txt FACETIÆ Oct 1916 NA     

TXT/1860660758.txt FOOL OF FATE Jun 1916 
Beulah Marie 
Dix 

Έρωτας-
Ανρώπινες 
σχέσεις 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ 
- (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) Πλοκή παράξενο 

TXT/1860660793.txt 
THE 
COLLABORATORS Sep 1916 Elizabeth Frazer    

TXT/1860660913.txt 

In the Homes of 
Romance \A Young 
Lady Who Lives 
With Us\"" Apr 1916 Beulah Marie Dix    

TXT/1860661887.txt 
YE CAN NEVER 
BE TELLIN' Apr 1916 Ruth Sawyer 

Ανθρώπινες 
σχέσεις 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας (παράξενο) 

TXT/1860662356.txt 
THE HIDDEN 
DESPOTISM Oct 1916 NA     

TXT/1860666566.txt DREAMS Sep 1916 H. Addington Bruce    

TXT/1860666847.txt WOMAN'S LOVE Dec 1916 Lilian Ducey    

TXT/1860666865.txt THE PURPLE LIE Jul 1916 Amelie Rives 

Έρωτας-
Ανθρώπινες 
σχέσεις ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

Χαρακτήρας (ίσως 
και πλοκή) παράξενο 

TXT/1860667044.txt 

ROUNDABOUT or 
A Thief to Catch a 
Thief Dec 1916 NA     

TXT/1860667061.txt 
A CERTAIN POOR 
SLACKER Dec 1916 Wallace Irwin    

TXT/1871479569.txt 
Constance Baring 
Could and Did Jan 1916 Frances Aymar Matthews    

TXT/1871479578.txt 

In the Homes of 
Romance ''Pussy-
Cat! Pussy-Cat!'' May 1916 Beulah Marie Dix    

TXT/1871480042.txt 

In the Homes of 
Romance 
JOURNEY'S END Jan 1916 Beulah Marie Dix    

TXT/1871483010.txt 

MR. WALDO 
AMUSES THE 
BABY May 1916 Elizabeth Jordan    

        

TXT/1860660524.txt THE CAPTIVE May 1917 Donal Hamilton Haines    

TXT/1860660746.txt 
ONE OF THE OLD 
GIRLS May 1917 Mary Synon    

TXT/1860660878.txt LADY CRUSOE Apr 1917 Temple Bailey    

TXT/1860660995.txt 
WRESTLING WITH 
THE REST CURE Jan 1917 Frank Faude    

TXT/1860666725.txt 
THE GREAT 
COMPETITION Feb 1917 Cosmo Hamilton    

TXT/1860666732.txt SOCIAL SERVICE Feb 1917 William C. McCloy    

TXT/1860666864.txt 
THAT OTHER 
EILEEN Apr 1917 Margaret Widdemer    

TXT/1860666879.txt MARRIAGE Apr 1917 H. Addington Bruce    

TXT/1860666890.txt 
A CERTAIN POOR 
SLACKER Jan 1917 Wallace Irwin    

TXT/1860667126.txt 
HER BACK TO 
THE WALL Apr 1917 Coningsby Dawson    

TXT/1860671436.txt 
MARGARET 
WIDDEMER Oct 1917 NA     
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TXT/1860671458.txt 
CASEY IN 
CAMOUFLAGE Dec 1917 Jack Hines    

TXT/1860671513.txt 
THE PASSION-
VINE Sep 1917 John Russell 

Κοινωνική 
ζωή 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Σκηνικό παράξενο 

TXT/1860671534.txt 
PIPES OF 
YESTERDAY Jul 1917 Frederic Arnold Kummer    

TXT/1860671591.txt BOLTERS Jul 1917 
John Taintor 
Foote 

Τύπος 
ανθρώπου 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1860671598.txt THE FATHER Jul 1917 Lilian Ducey (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) Πλοκή παράξενο 

TXT/1860671689.txt 
HEARTS--
TRUMPS Jul 1917 May Edginton    

TXT/1860671703.txt BURNED HANDS Nov 1917 Ethel Storm Τρελή πράξη ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή παράξενο 

TXT/1860674504.txt 
CAPILLARY 
ATTRACTION Oct 1917 Ethel Storm    

TXT/1860674562.txt 
MARY MAY AND 
MISS PHYLLIS Nov 1917 Gouverneur Morris    

TXT/1860674581.txt THE MISTRESS Oct 1917 Fleta Campbell    

TXT/1860674689.txt 
HONOR THY 
FATHER Oct 1917 Gouverneur Morris    

TXT/1860674828.txt MATES Sep 1917 Fannie Heaslip Lea    

TXT/1860674851.txt 
THE ONE WHO 
STAYED Sep 1917 Beulah Marie Dix    

TXT/1860674943.txt LITTLE DOGS Aug 1917 Wallace Irwin Θάνατος ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ Πλοκή παράξενο 

TXT/1860674975.txt 
BUTTERCUPS 
AND DAISIES Dec 1917 May Edginton 

Τύπος 
ανθρώπου ΑΝΑΤΡΟΠΗ Χαρακτήρας αξιοσημείωτο 

TXT/1860675095.txt ON HORSEBACK Nov 1917 May Edginton    

TXT/1860675104.txt 
THE CUNNING OF 
HARVEY GRIMM Dec 1917 

E. Phillips 
Oppenheim 

Τύπος 
ανθρώπου 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
ΜΟΤΙΒΟ Χαρακτήρας (αξιοσημείωτο) 

TXT/1860675163.txt BOLTERS Jun 1917 John Taintor Foote    

TXT/1860675234.txt 
Miss Jerome 
Trumps the Trick Jun 1917 Elizabeth Jordan    

TXT/1871480314.txt WOMAN'S PLACE Mar 1917 Parker Fillmore    

TXT/1871482924.txt HIS DUAL LIFE Mar 1917 Jesse Lynch Williams    
 

 

 

 




