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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ  

 

 Δεξιά κι αριστερά όλο το μέρος, που ‘ταν τώρα κάπως δεντροφυτεμένο, ήταν γεμάτο από 

 απομεινάρια κατακομματιασμένων μουλαριών, κι απάνω εκεί, κάπως παράξενα ανέπαφα, 

 είχαν μείνει μόνο τα σαμάρια. Και πιο δίπλα: αράδα πτώματα μουλαριών -άσπρα, 

 καφετιά, ψαρά- τουμπανιασμένα πια, στις πιο απίθανες στάσεις ύστατης αγωνίας και 

 προσπάθειας. Αυτά ήταν όσα βουλιάξανε και πνιγήκανε στη λάσπη. Τ’ άλλα, τα 

 κομματιασμένα, ήταν τα μουλάρια του τμήματος του Μηχανικού που ‘χε κάνει αυτό το 

 ξύλινο  δρομάκι. Το πυροβολικό είχε βρει ακριβώς την κατασκήνωσή τους. Δεν έμεινε   ούτ’ 

 ένας ζωντανός. Τους ανθρώπους -όσους βρήκανε- τούς είχανε θάψει. Όλο το μέρος μύριζε 

 απαίσια, μα αρχίζαμε πια να συνηθίζουμε τη μυρουδιά.1 

 Η εικόνα αυτή από Το πλατύ ποτάμι του Γιάννη Μπεράτη πυροδότησε το 

ενδιαφέρον μου να ερευνήσω την παρουσία της φύσης σε πολεμικά μυθιστορήματα 

της ελληνικής λογοτεχνίας στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος: «Οι 

ιδεολογικές λειτουργίες της φύσης στη λογοτεχνία του 19ου και 20ού αιώνα». Έπειτα, 

η προσοχή μου επικεντρώθηκε στο μυθιστόρημα Η Ζωή εν τάφω του Στράτη 

Μυριβήλη. Στη συνέχεια προχώρησα σε μια συγκριτική ανάγνωση με πρώτο όρο 

σύγκρισης την Ζωή εν τάφω (β΄ έκδοση) και δεύτερο Το πλατύ ποτάμι, με σκοπό να 

διαπιστώσω ποια είναι η λειτουργία της φύσης σε δύο μυθιστορήματα, τα οποία 

έχουν ως σημείο αναφοράς δύο διαφορετικούς πολέμους -στον Μυριβήλη ο Α΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος, στον Μπεράτη ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του ’40-  αλλά είναι 

γραμμένα από δυο συγγραφείς προερχόμενους από την ίδια γενιά· την Γενιά του ’30. 

Πρώτα προσπάθησα να εντοπίσω γενικά την παρουσία της φύσης και έπειτα την 

παρουσία (ή απουσία) των επιμέρους στοιχείων της λ.χ. του νερού, την εμφάνιση των 

ζώων. Είτε η φύση εμφανιζόταν με την σκληρή είτε με την ειδυλλιακή της όψη ένα 

ήταν βέβαιο: διαδράματιζε έναν σημαντικό ρόλο και στα δύο μυθιστορήματα. 

 Αφού μπόρεσα να αντιληφθώ ως έναν βαθμό την λειτουργία της φύσης στα 

δύο παραπάνω έργα -συγκεκριμένα την μεταφορική λειτουργία της, μιας και η 

κυριολεκτική λειτουργία είναι προφανής-, θέλησα να διερευνήσω περισσότερο το 

ζήτημα του πολέμου σε συνάρτηση με την λογοτεχνία· συγκεκριμένα στην 

πεζογραφία και ειδικότερα σε μυθιστορήματα που σχετίζονται με τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο    (1914 - 1918). Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένας διόλου 

ευκαταφρόνητος πόλεμος για την ιστορία· σηματοδότησε ραγδαίες αλλαγές σε 

οικονομικό και                     κοινωνικο - πολιτικό επίπεδο, ενώ αποτέλεσε την 

θρυαλλίδα για το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν μπορεί να 

παρουσιαστεί αλλού τόσο εύστοχα και τόσο περιεκτικά ο πόλεμος αυτός όσο τον 

παρουσιάζει στην μελέτη της η Τατιάνα Σταύρου: 

 Όταν στο τέλος της πρώτης παγκόσμιας σύρραξης τα εξουθενωμένα έθνη της 

 Ευρώπης -είχαν χάσει στην ακατανόμαστη εκείνη παραφροσύνη 20 εκατομμύρια 

 ψυχές- συμμάζεψαν τον τσακισμένο εαυτό τους, έριξαν μια μεγάλη φωνή στο άπειρο. 

                                                           
1 Γιάννης Μπεράτης, Το πλατύ ποτάμι, πρόλογος: Κ. Θ. Δημαράς, Ερμής, Αθήνα, 2013, σ. 186. 
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 Αλλάλαξαν ομόφωνα, σε πύρινες γλώσσες, την φρίκη, τον αποτροπιασμό για την 

 ανθρώπινη κατάντια, την εξουθένωση του πανευρωπαϊκού μεγάλου πολέμου […] 

 Γάλλοι, Άγγλοι, Τσέχοι, Ούγγροι, Γερμανοί ρίχνανε το ανάθεμα, την πίκρα, τον 

 σαρκασμό και κάτι εντελώς ανέλπιστο: τον φόβο! Ναι, τον φόβο για την φοβερή 

 τετράχρονη καταδίκη της φθοράς με τα ασφυξιογόνα, τα χαρακώματα, τη σιγανή 

 εξαθλίωση στα βάθη της γης όπου η γενναιότητα σάπιζε αχρείαστη2.   

  Ωστόσο  σ’ αυτήν την  μελέτη ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος μ’ ενδιαφέρει μόνο 

όπως παρουσιάζεται μέσα από τα τρία μυθιστορήματα, δηλαδή μόνο σε σχέση με την 

λογοτεχνική προσέγγιση του πολέμου που έκαναν οι τρεις μελετώμενοι συγγραφείς 

και όχι ως καθαυτό ιστορικό γεγονός. Έτσι δεν  αναφέρω λεπτομέρειες για την 

αφορμή, τα αίτια, τις συνέπειες, για μάχες -σημαντικές και μη-, καθώς και για το πότε 

κάθε χώρα -για τις τρεις χώρες απ’ τις οποίες προέρχονται οι τρεις παρακάτω 

συγγραφείς- εισήλθε στον πόλεμο. Συγκεκριμένα στην παρούσα συγκριτική μελέτη 

συνεξετάζω τρία έργα: την Φωτιά του Ανρί Μπαρμπύς, την Ζωή εν τάφω (α΄ έκδοση: 

1924) του Στράτη Μυριβήλη και το Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο του Έριχ - 

Μαρία Ρεμάρκ. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να νομιμοποιείται η σύγκριση, 

παρουσιάζονται στο 4ο κεφάλαιο, όπου και η συγκριτική ανάγνωση των τριών 

κειμένων. 

 Τα τρία κείμενα ανήκουν στην πολεμική λογοτεχνία. «Ο όρος “πολεμική 

λογοτεχνία”, όσο και το φαινόμενο που ονομάζουμε έτσι, είναι κάτι σχεδόν ολότελα 

καινούργιο μέσα στην παγκόσμια ιστορία των Γραμμάτων»3, αναφέρει ο Κ. Θ. 

Δημαράς, ο οποίος καταπιάνεται δις με το ζήτημα της πολεμικής λογοτεχνίας τον 

Μάιο του 1931 σε  επιφυλλίδες της Πρωΐας. Στην πρώτη επιφυλλίδα (12/5/1931) με 

τίτλο: «Άνθισμα της πολεμικής λογοτεχνίας», ο Δημαράς εξετάζει τον λόγο για τον 

οποίο μετά τον Μεγάλο Πόλεμο εμφανίστηκε πληθώρα κειμένων με θέμα τον 

πόλεμο. Ο Δημαράς επισημαίνει πως δεν γράφτηκαν κείμενα με θέμα τον πόλεμο 

μόνο με σημείο αναφοράς τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: «Βέβαια στα παλιότερα χρόνια 

αρχίζοντας από τον Όμηρο και τον Αισχύλο ως τον Ζολά και τον Τολστόι, η επική 

μορφή του πολέμου, το πλούσιο υλικό των ηρωισμών και της φρίκης δεν είχε αφήσει 

ασυγκίνητη την λογοτεχνία […]»4. Προσθέτω τον Διγενή Ακρίτα, έργο που 

τοποθετείται ήδη στην πρώιμη νεοελληνική περίοδο. Ποια είναι όμως η ειδοποιός 

διαφορά, θα αναρωτιόταν κανείς, ανάμεσα στον Όμηρο, στον Διγενή, στο Πόλεμος 

και Ειρήνη από την μια και από την άλλη στα κείμενα που γράφτηκαν κατά την 

διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου ή μετά την λήξη του, στα κείμενα που γράφτηκαν 

αργότερα, κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ή μετά την λήξη του; Ο 

Δημαράς εξηγεί ότι μπορεί αιώνες πριν να υπήρχαν τα έργα του Ομήρου, αιώνες 

αργότερα τα έργα του Ζολά, του Τολστόι κ.ά., «ποτέ όμως πριν από τον τελευταίο 

πόλεμο δεν παρουσιάστηκε, έτσι σχεδόν ομαδικά, το φαινόμενο τόσων ανθρώπων 

που να θελήσουν, ίσια απέχοντες από την καθαρή λογοτεχνία και από την ιστορία, 

ίσια παίρνοντας και από τις δυο, να περιγράψουν τον πόλεμο σαν μια ωμή 

                                                           
2 Τατιάνα Σταύρου, Τετράδια μνήμης, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο,  Αθήνα, 1982, σ.  9.  
3 Κ. Θ. Δημαράς, «Άνθισμα της πολεμικής λογοτεχνίας», Πρωΐα, 12.5.1931. 
4 Ό.π. 
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καθημερινή πείρα αναλυτική μαζί και συνθετική»5 και θεωρεί πως αυτό συνέβη για 

τρεις λόγους: α) την ύπαρξη του εντύπου, μια άφθονη κυκλοφορία κειμένων και ένα 

αδιάσπαστο σχήμα συγγραφέα - αναγνώστη σε έναν αέναο κύκλο, β) οι πολλές ώρες 

που έχει στην διάθεσή του ένας στρατιώτης στο μέτωπο για περισυλλογή και 

καταγραφή των σκέψεών του, γ) η ανάγκη των συγγενών όσων πολέμησαν να 

διαβάσουν κείμενα του πολέμου, ώστε να νιώσουν πως κατανοούν λίγο περισσότερο 

τι σημαίνει ο πόλεμος, ένας πόλεμος στον οποίο βρέθηκαν και ίσως και εκεί να 

σκοτώθηκαν οι οικείοι τους.  Ένα ακόμα ζήτημα που απασχολεί τον Δημαρά, ζήτημα 

που αποτελεί και το θέμα της  πρώτης επιφυλλίδας είναι ο λόγος για τον οποίο μερικά 

καλά πολεμικά βιβλία γράφτηκαν αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο και επιπλέον ο 

λόγος για τον οποίο τα πολεμικά βιβλία διαβάζονται αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο 

και όχι νωρίτερα. Τα πολεμικά κείμενα διαβάζονται αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο, 

σημειώνει ο Δημαράς, όχι επειδή τότε γράφτηκαν καλά πολεμικά βιβλία, διότι 

αξιόλογα πολεμικά κείμενα είχαν γραφτεί και νωρίτερα, κατά την διάρκεια του 

πολέμου. Αλλού εντοπίζει ο Δημαράς τους λόγους για τους οποίους η αναγνωστική 

ακμή των πολεμικών κειμένων τοποθετείται αρκετά χρόνια μετά τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Πρώτον, ο μετέπειτα ιστορικός της λογοτεχνίας αναφερόμενος στην περίοδο 

του πολέμου αναφέρει πως: «η εντατική τότε απασχόληση σωμάτων και ψυχών σ’ 

έργα του πολέμου, δεν άφηνε περιθώρια στην ελεύθερη ανάγνωση· ούτε χρόνος ούτε 

διάθεση υπήρχε για λογοτεχνικές απολαύσεις, ενώ η πείρα ήταν τόσο άμεση, ώστε 

κανένα βιβλίο, ούτε καν το πολεμικό να μην παρουσιάζει επικαιρότητα», αντίθετα 

«πρώτευε η ανάγνωση της ελαφριάς φιλολογίας στο μέτωπο»6. Πράγματι, γίνεται 

λόγος για τέτοια πορνογραφικά κείμενα σε αρκετά πολεμικά κείμενα, λ.χ. στην Ζωή 

εν τάφω:  

 «Σκαλίζοντας τον τοίχο σήμερα βρήκα ξεχασμένα σε μια τρύπα μέσα, μαζί με δύο 

 πούρα  και μια χάρτα κινίνο, κι ένα βιβλιαράκι φραντσέζικο. Με τι λαχτάρα που το 

 πήρα. Έχω να δω βιβλίο μήνες τώρα. Είναι ένα αδιάντρο φυλλάδιο απ’ αυτά που 

 αποτείνονται στην πρώτη νιότη και κρυμμένα πίσω από μια μορφή που 

 επιστημοφέρνει, διηγούνται τις πιο αισχρές και πιο έκφυλες εκδηλώσεις της 

 γενετήσιας ορμής στους νέους που τους τρώει το άγνωστο των μυστήριων της 

 σαρκικής ηδονής. Αυτό το βρόμικο βιβλίο με κάνει να συλλογιέμαι πως κι οι 

 Φραντζέζοι φαντάροι, κι όλοι οι άλλοι, περνάνε τις μακριές αβράδιαστες μέρες του 

 χαρακώματος αισχρολογώντας […] Ντρέπομαι πολύ για τη χαρά που δοκίμασα με το 

 βρέσιμο αυτηνής της παλιοφυλλάδας. Κι όμως τη διαβάζω και την ξαναδιαβάζω και 

 τη χαίρομαι»7. 

Δεύτερος λόγος για τον οποίο η πολεμική λογοτεχνία διαβάζεται αρκετά χρόνια μετά 

την λήξη του πολέμου, σύμφωνα με τον Δημαρά, είναι πως οι άνθρωποι -κατά την 

περιόδο της ανακωχής- ήθελαν να αφήσουν πίσω τις οδυνηρές μνήμες του πολέμου. 

Επομένως δεν διάβαζαν πολεμικά βιβλία, τα οποία θα έφερναν ξανά στο προσκήνιο 

τον πόλεμο: «Το πολεμικό βιβλίο γίνεται ο εχθρός, το σημάδι της πληγής που θα 

                                                           
5 Ό.π. 
6 Κ. Θ. Δημαράς, «Άνθισμα της πολεμικής λογοτεχνίας», ό.π. 
7 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), πρόλογος: Νίκη Λυκούργου, Εστία, Αθήνα,   
2017 [α΄ έκδοση: 1924], σ. 54 - 55.  
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θέλαμε να κρύψουμε από μας τους ίδιους»8. Τα πολεμικά κείμενα «γίνονται κτήμα 

του ιστορικού, ενώ μόνο η λογοτεχνική τους αξία σώζει τα καλύτερα από την 

αφάνεια»9.  

 Ο Δημαράς στη συνέχεια προχωρά σε μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Ως 

τώρα ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελεί μια τεράστια πληγή για όλη την 

ανθρωπότητα, οπότε -όπως σημειώνεται νωρίτερα- τα πολεμικά κείμενα δεν 

διαβάζονται αρκετά. Ωστόσο, στην ευρωπαϊκή πολιτική γίνονται συζητήσεις, οι 

οποίες μπορεί να έχουν έναν  -επιδερμικά- καταγγελτικό τόνο σε σχέση με την 

διεξαγωγή των πολέμων, όμως υπόρρητα οι συζητήσεις αυτές έχουν στο κέντρο τους 

τον πόλεμο. Ο Δημαράς  αναφέρει χαρακτηριστικά: «συζητήσεις για τον αφοπλισμό 

που καταλήγουν σ’ εξοπλισμούς, φουσκωμένοι προϋπολογισμοί των στρατιωτικών 

υπουργείων, κουφές και φανερές συνθήκες ειρήνης και πολέμου, όλα γύρω μας, κι αν 

δεν υπόσχονται τον πόλεμο, ζωντανεύουν μπροστά μας ζωηρά την εικόνα του». Ο 

πόλεμος «ανήκει στο προσεχές μέλλον της ιστορίας»10.  Ο λόγος για τον οποίο ο 

Δημαράς θεωρεί ότι το πολεμικό βιβλίο συνδέει παρελθόν και μέλλον, είναι πως 

«καθετί που τον αφορά [τον πόλεμο] αποκτά και πάλι μια τραγική επικαιρότητα· και 

το πολεμικό βιβλίο ξανανιωμένο, το ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας μ’ ένα ανάμικτο 

αίσθημα φρίκης κι ελπίδας, φρίκης που γεννάει την ελπίδα»11. Ο Δημαράς κλείνει την 

συγκεκριμένη επιφυλλίδα «προτρέποντας» τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν το 

πολεμικό βιβλίο προκειμένου να πάψει ο πόλεμος: «Μόνο ένα αίσθημα παρόμοιο με 

τον γόνιμο πατριωτισμό θα μπορέσει μια ώρα να απαλλάξει τους ανθρώπους από 

τους πολέμους· και κατ’ εξοχήν τέτοιο είναι το αίσθημα που γεννάει το πολεμικό 

βιβλίο δείχνοντας αδελφικό το αίμα που χύνεται στα αντικριστά χαρακώματα»12. 

Μάλιστα την φιλειρηνική του τοποθέτηση σφραγίζει με μια φράση από την Ζωή εν 

τάφω: «ας οργανώσουμε την αγάπη, αν θέλουμε να σκοτώσουμε τον πόλεμο», ενώ 

στο υστερόγραφο της επιφυλλίδας προτείνει στον αναγνώστη να διαβάσει την μελέτη 

του Κοτζιούλα Ο Στρατής Μυριβήλης κ’ η πολεμική λογοτεχνία. Γι’ αυτήν την μελέτη 

του Κοτζιούλα γίνεται λόγος στο 2ο κεφάλαιο, όπου εξετάζεται Η Ζωή εν τάφω. 

 Στην έτερη επιφυλλίδα (26/5/1931), ο Δημαράς εξετάζει τους λόγους για τους 

οποίους μελετώνται τα έργα της πολεμικής λογοτεχνίας, καθώς επίσης ποια πολεμικά 

κείμενα και σε ποιον βαθμό δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον πόλεμο. Οι 

λόγοι για τους οποίους θεωρεί ότι διαβάζονται τα πολεμικά κείμενα είναι οι εξής: α) η 

ευρύτατη διάδοσή τους τα τελευταία13 χρόνια β) η ανάγνωση των πολεμικών βιβλίων 

με σκοπό οι αναγνώστες να μάθουν για τον πόλεμο,  γ) η χρήση των βιβλίων από τον 

ιστορικό. Τα πολεμικά βιβλία ως ιστορικές πηγές. Όμως, από όλα τα κείμενα που 

γράφτηκαν με θέμα τον Α΄  Παγκόσμιο Πόλεμο, ποια είναι εκείνα που δίνουν τελικά 

μια πιστή εικόνα για τον πόλεμο; Ο Δημαράς, εδώ, αναφέρεται σε συστηματικές 

                                                           
8 Κ. Θ. Δημαράς, «Άνθισμα της πολεμικής λογοτεχνίας», ό.π.  
9  Ό.π. 
10 Ό.π. 
11 Ό.π. 
12 Ό.π. 
13 Με τον όρο «τελευταία», εννοούνται τα χρόνια κοντά στο 1931 που γράφονται οι επιφυλλίδες. 
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μελέτες, οι οποίες στόχο έχουν να κάνουν αυτό το «ξεδιάλεγμα», όπως λέει, ώστε να 

βρεθούν αυτά τα πολεμικά κείμενα, τα οποία θα αποτυπώνουν όσο πιο πιστά γίνεται 

τον πόλεμο και τις εκφάνσεις του. Η «σπουδαιότερη» και η πιο «συστηματική»14 

εργασία, σύμφωνα με τον συντάκτη της επιφυλλίδας, είναι εκείνη του Jean Norton 

Cru, ο οποίος μελέτησε την γαλλική πολεμική λογοτεχνία. Ο Cru, όπως αναφέρει ο 

Δημαράς, δημοσίευσε 2 έργα: το ένα με τίτλο: Μάρτυρες, το δεύτερο με τίτλο: Περί 

Μαρτυρίας. Ο σκοπός του Cru ήταν «να μελετήσει και να κατατάξει, με βάση ιδίως 

την ατομική του εμπειρία και γνώση των όρων του πολέμου, την αξία των πολεμικών 

βιβλίων λαμβανομένων ως ντοκουμέντων της εξωτερικής του ιστορίας». Δηλαδή, 

όπως επισημαίνει ο Δημαράς, τον Cru δεν τον ενδιέφερε η λογοτεχνική αξία των 

έργων, παρά μόνο το αν και κατά πόσο μπορούν τα κείμενα αυτά να περιγράψουν 

όσο πιο αληθινά και όσο πιο πιστά γίνεται τον πόλεμο. Ωστόσο, η μελέτη του Cru, 

σύμφωνα με τον Δημαρά δεν ξέφυγε από τα εξής προβλήματα: α) ο Cru δεν 

κατόρθωσε να παραμείνει πάντα ουδέτερος σε σχέση με την λογοτεχνική αξία των 

έργων, β) τα δεδομένα του για την εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν ανεπαρκή και γ) η 

ατομική του εμπειρία δεν ήταν ευρεία. Ωστόσο ο Δημαράς θεωρεί η μελέτη του Cru 

πέτυχε τον σκοπό της σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες  μελέτες  που ακολούθησαν. 

Το να γίνουν ορισμένα πολεμικά κείμενα οι πηγές που θα δίνουν μια διαυγή εικόνα 

του Μεγάλου Πολέμου, είχαν αρκετοί τα χρόνια που ακολούθησαν τον πόλεμο. Τόσο 

μεγάλη ανάγκη είχαν ορισμένοι συγγραφείς να πείσουν τους αναγνώστες πως τα έργα 

τους παρουσίαζαν τον πόλεμο καλύτερα από άλλα έργα, ώστε να βάζουν στον 

πρόλογο του κειμένου αυτήν ακριβώς την πληροφορία: «Έτσι [γράφει ο Δημαράς] 

προλογίζοντας το βιβλίο του ο συγγραφέας κάποιου πολεμικού έργου που 

κυκλοφόρησε τελευταία, γράφει γι’ αυτό: “θα συντελέσει στο να γνωρίσουν 

αναγνώστες και δυστυχώς και συγγραφείς μερικά πράγματα του μετώπου και εν γένει 

του πολέμου των οποίων […]”»15. Δηλαδή ο τάδε ή ο δείνα συγγραφέας εγκωμιάζει 

το κείμενό του, το οποίο θεωρεί ότι αποτελεί πηγή όχι μόνο για το αναγνωστικό κοινό 

αλλά και για άλλους συγγραφείς. Το κριτήριο του Cru, όμως σύμφωνα με τον 

Δημαρά, ήταν -όπως προαναφέρθηκε- ποια πολεμικά κείμενα δίνουν την πιο γνήσια 

εικόνα του πολέμου, γι’ αυτό ο πρώτος ήταν αντίθετος με συγκεκριμένες περιγραφές 

που βρίσκονταν σε πολεμικά έργα, λ.χ. σύμφωνα με τον Cru, δεν έγιναν έφοδοι με 

ξιφολόγχη, δεν έγιναν ομαδικοί θάνατοι, το αίμα δεν έτρεχε ποτάμι απ’ τις πληγές. Η 

εργασία του Cru προκάλεσε αντιφάσεις. Όλοι όμως συμφώνησαν στο ότι το βασικό 

πρόβλημα στην προσέγγιση που έκανε ο Cru σε σχέση με τα πολεμικά κείμενα, είναι 

πως έβλεπε τα έργα υπό το πρίσμα της αλήθειας και μόνο. Ενώ τα κείμενα με 

περιγραφές των γεγονότων του πολέμου, δίχως την αξιοποίηση την πρώτης ύλης  (της 

εμπειρίας του πολέμου) μέσω της τέχνης, δεν θα μπορούσαν να δώσουν ποτέ μια 

ολοκληρωμένη εικόνα του πολέμου, διότι «η τέχνη είναι απαραίτητο να μεταβάλλει 

τα στοιχεία του γύρω κόσμου»16. Τέλος, ο Δημαράς κλείνει την δεύτερη επιφυλλίδα 

θίγοντας ένα άλλο πρόβλημα που θεωρεί ότι υπάρχει στην εργασία του Cru. Το 

πρόβλημα αυτό είναι πως η πιστή παράθεση ιστορικών γεγονότων που επιδιώκει ο 
                                                           
14 Κ. Θ. Δημαράς, «Ο πόλεμος και η φιλολογία του», Πρωΐα, 26.5.1931. 
15 Ό.π. 
16 Ό.π. 
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τελευταίος, απομονώνει -σε όλη την ιστορική και την πολιτική συγκυρία του 

πολέμου- τον στρατιώτη.  Δηλαδή, σύμφωνα με τον Δημαρά, ένα πολεμικό κείμενο 

με κέντρο μόνο την αφήγηση πολιτικών και ιστορικών γεγονότων, δεν περιλαμβάνει 

πουθενά την ζωή των στρατιωτών στο μέτωπο. Αν ένα πολεμικό βιβλίο που έχει στο 

κέντρο την ζωή των στρατιωτών, κριθεί -γράφει ο Δημαράς- με τα κριτήρια του Cru, 

θα βγει «ανεπαρκές»17, γιατί δεν θα περιγράφει τις πολιτικές και ιστορικές συνθήκες 

που οδήγησαν στον πόλεμο ή επικρατούν όσο γίνεται ο πόλεμος. Αλλά γιατί -

διερωτάται ο Δημαράς- θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα πολεμικό κείμενο ως 

ντοκουμέντο για τον πόλεμο, αφού δεν είναι σε θέση να αποτελεί ντοκουμέντο; Ο 

Δημαράς θεωρεί πως τα βιβλία που επιλέγει ο Cru παραμένουν πιστά στην αφήγηση 

γεγονότων, επομένως αφού δεν παρεκκλίνουν από την πιστή αποτύπωση 

περιστατικών, δεν συνθέτουν μια  καθαρή εικόνα του πολέμου, διότι «η σκοπιμότητα 

του πολεμικού βιβλίου είναι η γνώση του πολέμου, η γνώση της απήχησης των 

περιστατικών του πολέμου επάνω στην ψυχή του στρατιώτη». Αυτή η γνώση του 

πολέμου, κατά τον Δημαρά, επιτυγχάνεται μέσω της «συμπάθειας»18 που προκαλείται 

στον αναγνώστη μέσω της τέχνης, κι αυτήν την «συμπάθεια» γεννούν τα έργα με 

υψηλή λογοτεχνική αξία που επηρεάζουν συναισθηματικά τον αναγνώστη, όχι τα 

έργα που ξεχωρίζει ο Cru, έργα που παραμένουν στο πλαίσιο μιας ιστορικής 

αφήγησης γεγονότων χωρίς διείσδυση στην ψυχολογία των στρατιωτών. Πρόκειται 

για την άποψη του Δημαρά που υπάρχει και σε αυτήν την επιφυλλίδα και στην 

προηγούμενη: «το πολεμικό βιβλίο προσπαθεί να μας δώσει μια ιδέα του πολέμου 

αναλυτική μαζί και συνθετική»19. Η αναλυτική, σύμφωνα με τον Δημαρά, ιδέα για τον 

πόλεμο είναι τα επεισόδια της στρατιωτικής ζωής στο μέτωπο, ενώ η συνθετική είναι 

η απήχηση στις ψυχές των στρατιωτών.  

 Όμως πέρα από τα κείμενα που γράφονται από μια μερίδα συγγραφέων, κατά 

την διάρκεια Μεγάλου Πολέμου ή μετά την λήξη του, για ποιον άλλον λόγο  

διαφέρουν τα πολεμικά κείμενα με κέντρο τον πόλεμο, έργα προηγούμενων αιώνων 

(Όμηρος, Αισχύλος, Διγενής Ακρίτας κ. ά), από τα πολεμικά κείμενα του 20ού αι.; Ο 

λόγος ίσως πρέπει να αναζητηθεί στις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται ένας 

πόλεμος κατά τον 20ό αι., συνθήκες διαφορετικές από ‘κείνες των προηγούμενων 

αιώνων. Ο πόλεμος πια δεν γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο ανάμεσα στους στρατιώτες. 

Για παράδειγμα, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος γίνεται κυρίως με την εφαρμογή 

τεχνολογικών μέσων. Οι στρατιώτες πολεμούν και οι ίδιοι φυσικά, αλλά σε πολύ 

μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι θα τούς δει κανείς να πολεμούν λ.χ. στην Ιλιάδα. Είναι ένας 

πόλεμος, στον οποίο η επιδεξιότητα του στρατιώτη δεν έχει τόση σημασία, όση έχουν 

τα τεχνολογικά μέσα που διατίθενται από κάθε χώρα, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν 

κατά την διάρκεια του πολέμου. Έτσι, η στόχευση των έργων αλλάζει. Στο κέντρο 

                                                           
17 Κ. Θ. Δημαράς, «Ο πόλεμος και η φιλολογία του», ό.π. 
18 Ό.π. 
19 Ό.π. Η υπογράμμιση των όρων εδώ είναι δική μου. Οι ίδιοι όροι χρησιμοποιούνται στην πρώτη 
επιφυλλίδα του Δημαρά που αναλύεται παραπάνω. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Άνθισμα της πολεμικής 
λογοτεχνίας, ό.π. υποσημείωση 5. Μέσω των δύο αυτών όρων, ο Δημαράς επισημαίνει την σημασία 
που έχει ο πόλεμος ως μια σκληρή πραγματικότητα που αξίζει να περιγραφεί στα πολεμικά κείμενα, 
ανεξάρτητα από τα ιστορικά γεγονότα που προηγούνται ή ακολουθούν τον πόλεμο. 
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του λογοτεχνικού έργου δεν βρίσκεται ο άνθρωπος ως ακατανίκητος ήρωας, με 

διάθεση να πολεμήσει και να κατατροπώσει τους στρατιώτες του αντίπαλου στρατού, 

αλλά σε πολεμικά έργα από τον 20ό αι. και εξής, βρίσκεται ο άνθρωπος, ο οποίος 

συχνά εξαναγκάζεται να οδηγηθεί στον πόλεμο. Δυστυχώς για την ιστορία της 

ανθρωπότητας ο 20ός αι. ήταν ένας αιώνας αρκετών πολέμων και αρκετών 

επαναστάσεων σε ελληνική και παγκόσμια κλίμακα. Ενδεικτικά αναφέρω: 

Βαλκανικούς πολέμους, Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Ρωσική Επανάσταση, Μικρασιατική 

Καταστροφή, Ισπανικό εμφύλιο, Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ελληνικό εμφύλιο, όμως για 

την λογοτεχνία ήταν αιώνας δημουργίας πολλών έργων (πεζών και ποιημάτων) 

γενικότερα και πολεμικών έργων ειδικότερα. Τα πολεμικά έργα τόσο από την σκοπιά 

ενός συγγραφέα, ο οποίος αντλεί το υλικό του και γράφει για τον πόλεμο από μια 

απόσταση (λ.χ. από ένα αστικό περιβάλλον), όσο και από την σκοπιά ενός 

συγγραφέα, ο οποίος αντλεί το πρωτογενές υλικό της συγγραφής απ’ τις εμπειρίες του 

στο πολεμικό μέτωπο παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι απ’ αυτούς 

πολεμούν πρώτη φορά, άλλοι όπως λ.χ. ο Μυριβήλης πολεμούν μια δεκαετία. Οι 

συγγραφείς έχουν δοκιμάσει την εμπειρία του πολέμου και έχουν ανάγκη να την 

εκφράσουν γραπτά. Κάτι αντίστοιχο με την θέση της Αγγέλας Καστρινάκη  για τον 

πόλεμο του ’40 πως «δημιούργησε ένα συγγραφικό ρεύμα, που συμπαρέσυρε ακόμα 

και όσους δεν είχαν παρά ελάχιστες ή καθόλου εμπειρίες· έγινε ένα θέμα, με το οποίο 

κάθε συγγραφέας όφειλε να αναμετρηθεί»20. Στην παρούσα μελέτη, βέβαια, ο 

πόλεμος είναι ο Α΄ Παγκόσμιος, όχι ο Β΄ Παγκόσμιος, αλλά κάτι παρόμοιο συνέβη 

και με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έλληνες και ξένοι λογοτέχνες επιδόθηκαν στην 

συγγραφή πεζών και ποιημάτων με σημείο αναφοράς τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 

πρώτη ύλη που αποκτάται στο μέτωπο, βαραίνει πολύ για την συγγραφή ενός έργου 

αργότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως λ.χ. αν δεν είχε γίνει ο ισπανικός εμφύλιος και 

ο Χέμινγουεϊ δεν είχε την εμπειρία του πολέμου δεν θα μπορούσε να γράψει το Για 

ποιον χτυπά η καμπάνα ή αν δεν είχε πολεμήσει ο Σκαρίμπας κατά την διάρκεια του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν θα μπορούσε να γράψει την Περίπολο Ζ΄. Σίγουρα όμως 

οι εμπειρίες του πολέμου δίνουν στον συγγραφέα το ερέθισμα να καταγράψει όσα 

έζησε, κι ύστερα να τα διαμορφώσει τόσο όσο επιθυμεί, ώστε να προκύψει το 

λογοτεχνικό έργο. 

 Στο παράθεμα που ακολουθεί ο Απόστολος Σαχίνης εξηγεί τι κατά την κρίση 

του είναι αυτό που παρουσιάζει τόσο ενδιαφέρον σε σχέση με το πολεμικό 

μυθιστόρημα: 

 Το θέμα του πολέμου προκαλεί πάντα ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον στην πεζογραφία. Και δεν 

 είναι τόσο η αναπαράσταση μιας έντονης ζωής, γεμάτης ένστικτα και πάθη, είτε η περιγραφή 

 ενός γεγονότος συνταρακτικού και βάρβαρου ό,τι μας συγκλονίζει και μας συναρπάζει στην 

 περίπτωση της πολεμικής πεζογραφίας, όσο η συναίσθηση πως βρισκόμαστε πολύ κοντά στην 

 παρουσία του θανάτου. Ό,τι έχει σχέση με το θάνατο, ό,τι αφορά  στην αντιμετώπισή του από 

 τον άνθρωπο, ό,τι αναφέρεται στην ψυχική στάση και την αντίδραση του συγκρεκριμένου 

                                                           
20 Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940 - 1950, Πόλις, Αθήνα, 2006,       
[α΄ έκδοση: Σεπτέμβριος 2005], σ. 325. 



10 
 

 ατόμου αντίκρυ στο θάνατο, δεν μπορεί να μην ενδιαφέρει· πόλεμος και θάνατος 

συμβαδίζουν.  Αλλά ο πόλεμος, εκτός από το θέαμα και το θέμα του θανάτου, παρουσιάζει 

ταυτόχρονα τόσο  περίπλοκα ψυχολογικά, ιστορικά ή πολιτικά ζητήματα και ενδιαφέροντα, ώστε να 

κεντρίζει και  να συναρπάζει πάντοτε ιδιαίτερα τον αναγνώστη. 21 

Ομολογουμένως, το ζήτημα του θανάτου γενικά στα πολεμικά μυθιστορήματα και 

ειδικά στα τρία έργα που εξετάζονται σε αυτήν την μελέτη, είναι ένα ζήτημα 

βαρύνουσας σημασίας. Ο στρατιώτης στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως και σε κάθε 

πόλεμο, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον θάνατο· τον πιθανό δικό του θάνατο ή τον 

θάνατο των συντρόφων του. Πόλεμο με θάνατο συσχετίζει και ο Κοτζιούλας στην 

μελέτη του για την πολεμική λογοτεχνία, όπου επισημαίνει: «ο πόλεμος, δαιμονική 

κατάρα που συμμάχησε με τη μοίρα του θανάτου για να χωρίσει σ’ αντίπαλους 

στρατούς την ανθρωπότητα και να ευκολύνει το έργο των ολέθρων»22. Έτσι, παρόλο 

που σε κάθε περίπτωση η  σκέψη για τον προσωπικό θάνατο ή η σκέψη για τον 

θάνατο του άλλου δημιουργούν ένα αίσθημα φόβου και ανασφάλειας στον άνθρωπο, 

στο πλαίσιο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η τραγικότητα του θανάτου είναι 

εντονότερη για τον στρατιώτη, αν λάβει κανείς υπόψη του, πως ο πόλεμος δεν 

γινόταν σώμα σε σώμα -όπως ανέφερα παραπάνω-, αλλά ο θάνατος ήταν συνέπεια 

των νέων τεχνολογικών μέσων.  Αν σε άλλο είδος μυθιστορήματος, η κύρια ιστορία 

μπορεί να εμπλουτιστεί με μικρότερες ιστορίες ή μεμονωμένα επεισόδια, στο 

πολεμικό μυθιστόρημα, ιδιαίτερα σε ένα πολεμικό μυθιστόρημα με επίκεντρο τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου συνήθως η πλοκή βασίζεται στη ζωή των στρατιωτών στο 

μέτωπο -σε όσα διαδραματίζονται στα χαρακώματα και σε μικρότερο βαθμό στις 

παραμονές των στρατιωτών σε τόπους μακριά από την πρώτη γραμμή-, ο στρατιώτης 

τόσο ως προς την δράση του, όσο και ως προς  τον νοητικό και ψυχικό κόσμο του, 

γίνεται διαρκώς αντικείμενο παρατήρησης από τον αφηγητή. Έτσι, επειδή ο θάνατος 

στη συνείδηση  κάθε ανθρώπου σε κάθε κοινωνία και σε κάθε περίοδο συχνά 

ταυτίζεται με τον πόλεμο ή αποτελεί μια                     -τουλάχιστον- πιθανή ολέθρια 

συνέπειά του, είναι απίθανο «να μην ενδιαφέρει» [τον αναγνώστη] σύμφωνα με τον 

Σαχίνη. «Πόλεμος και θάνατος συμβαδίζουν»23.  

 Ακόμη, με βάση το παραπάνω παράθεμα: «[ο πόλεμος] παρουσιάζει 

ταυτόχρονα τόσο περίπλοκα ψυχολογικά, ιστορικά ή πολιτικά ζητήματα και 

ενδιαφέροντα, ώστε να κεντρίζει και  να συναρπάζει πάντοτε ιδιαίτερα τον 

αναγνώστη».24
 Επομένως, αν και κατασκευάζεται από τον συγγραφέα ένα πολεμικο 

μυθιστορήμα, το οποίο περιέχει -είτε εν μέρει είτε συλλήβδην- στοιχεία μυθοπλασίας, 

υπάρχει στο φόντο της πλοκής μια ιστορική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση, η 

οποία με κάποιον τρόπο -είτε με συγκεκριμένες αναφορές σε πρόσωπα, γεγονότα, 

ημερομηνίες είτε σιωπηρά- συνδέεται με την πλοκή του έργου. «Από την άποψη της 

                                                           
21Απόστολος Σαχίνης, Η σύγχρονη πεζογραφία μας, Γαλαξίας, Αθήνα, 1971 [α΄ έκδοση: 1951], σ. 119. 
22 Γιώργος Κοτζιούλας, Ο Στρατής Μυριβήλης κ’ η πολεμική λογοτεχνία, τυπογραφείο Α. Ροδίτη, 
Αθήνα, 1931. σ. 3. 
23 Απόστολος Σαχίνης, Η σύγχρονη πεζογραφία μας, ό.π., σ. 119. 
24 Ό.π., σ. 119. 
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στάσης που παίρνουν οι συγγραφείς αντίκρυ στον πόλεμο, μπορούμε να 

επιχειρήσουμε ένα σωρό διακρίσεις, που ανταποκρίνονται, αντίστοιχα, σε 

διαφορετικά είδη και σε διαφορετικές πεζογραφικές εκμεταλλεύσεις»25.  Αυτό ισχύει 

και στα τρία έργα που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη. Οι συγγραφείς υιοθετούν 

μια συγκεκριμένη ιδεολογική στάση, η οποία είναι ενιαία από την αρχή ως το τέλος. 

Η στάση αυτή σχολιάζεται στην συνέχεια.  

 Ο σκοπός της εργασίας μου είναι παρατηρήσω πώς παρουσιάζεται ο πόλεμος 

μέσα από τα κείμενα των τριών ευρωπαίων συγγραφέων, οι οποίοι βρέθηκαν στο 

μέτωπο -ο Ανρί Μπαρμπύς και ο Στράτης Μυριβήλης από την πλευρά της Αντάντ, ο 

Έριχ - Μαρία Ρεμάρκ από την πλευρά των Κεντρικών Δυνάμεων ή Τριπλής 

Συμμαχίας. Στόχος μου είναι να παρουσιάσω και να αναλύσω επιμέρους σημεία από 

το κάθε έργο χωριστά και έπειτα να διερευνήσω τις σχέσεις ανάμεσα στα τρία 

κείμενα. Στο καθένα από τα τρία πρώτα κεφάλαια παρουσιάζεται και εξετάζεται ένα 

μυθιστόρημα, ενώ στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η συγκριτική 

ανάγνωση και των τριών έργων. Τα κείμενα στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται 

χρονολογικά, με βάση το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του κάθε έργου.    

 Το πρωτογενές υλικό της μελέτης μου είναι τα τρία μυθιστορήματα. Για την 

Φωτιά, το πρώτο έργο, χρησιμοποιώ την μεταφρασμένη έκδοση στα ελληνικά από 

τον Κοσμά Πολίτη, ο οποίος έχει γράψει τον πρόλογο το 1954. Για το δεύτερο 

κείμενο, την Ζωή εν τάφω, χρησιμοποιώ από την έκδοση της Εστίας (2017) -με τις 

δύο πρώτες εκδόσεις του κειμένου- την πρώτη του 1924, γιατί όπως αναφέρει στην 

μελέτη του για την Γενιά του ’30 ο Mario Vitti, «στην εκμετάλλευση των “πηγών” 

προηγούνται φυσικά τα λογοτεχνικά έργα. Στην πρώτη εμφάνισή τους όμως· γιατί, 

πραγματικά, δεν έλειψαν οι περιπτώσεις λογοτεχνών που, ανικανοποίητοι από την 

πρώτη διατύπωση του έργου τους, θέλησαν να την “βελτιώσουν” προσφέροντάς μας 

έργα με μορφή στ’ αλήθεια πιο ικανοποιητική γι’αυτούς και για μας τους ίδιους. 

Όμως, σε ένα πιο αυστηρό μεθοδικό κοίταγμα, αυτό που ενδιαφέρει, επειδή αποτελεί 

έναν νέο σταθμό, είναι η πρώτη μορφή του έργου, καθώς σ’ αυτήν πρωτοβλέπουμε 

να πραγματοποιούνται αλλαγές οργανικές για το σύνολο της ιστορικής διέλιξης»26.  

Για το Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο χρησιμοποιώ την έκδοση του 1999 σε 

μετάφραση του Κώστα Θρακιώτη.  

 Σε σχέση με τις δευτερογενείς πηγές, χρησιμοποιώ για την Φωτιά την 

εξαιρετικά χρήσιμη και πολύ σημαντική για την εμβριθέστερη κατανόηση του 

κειμένου αλληλογραφία του Μπαρμπύς με την γυναίκα του -με τίτλο: «Lettres de 

Henri Barbusse à sa femme 1914 - 1917»-, την οποία βρήκα ψηφιοποιημένη στην 

ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας (gallica.bnf.fr). Η αλληλογραφία 

βρίθει πολλών χρήσιμων πληροφοριών για την ζωή του συγγραφέα κατά την 

παραμονή του στα χαρακώματα, για το πρόβλημα  υγείας εξαιτίας του οποίου 

οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, για την επιστροφή του στα χαρακώματα, για τις σχέσεις 

                                                           
25 Απόστολος Σαχίνης, Η σύγχρονη πεζογραφία μας, ό.π., σ. 119. 
26 Mario Vitti, Η Γενιά του ’30: ιδεολογία και μορφή, Ερμής, Αθήνα, 2012 [α΄ έκδοση: 1977], σ. 23. 
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του με τους συντρόφους του και τους ανωτέρους του, για τις συνθήκες διαβίωσης 

εκείνου και των υπολοίπων στρατιωτών στα χαρακώματα. Ακόμα, στην 

αλληλογραφία περιγράφονται τα στάδια συγγραφής της Φωτιάς, οι οδηγίες που δίνει 

στην οικογένειά του για την διόρθωση συγκεκριμένων κεφαλαίων, η πρώτη 

δημοσίευση ενός μέρους της Φωτιάς στο περιοδικό L’'œuvre και λίγους μήνες 

αργότερα, η συνέχιση και η κυκλοφορία της Φωτιάς ως αυτοτελές κείμενο από τον 

εκδοτικό οίκο Flammarion. Στις επιστολές είναι επίσης έκδηλη η ανησυχία του για τα 

χωρία που απαλείφονται στην αρχή της συγγραφής της Φωτιάς, εξαιτίας της 

λογοκρισίας που υπέστη το κείμενο.  

 Για την Ζωή εν τάφω, πολύτιμη είναι η μελέτη με τίτλο: Stratis Myrivilis, l’ 

écrivain et l’ homme. A travers les remaniements et les variantes des sept premières 

éditions de son roman «Η Ζωή εν τάφω». Η μελέτη αυτή, είναι μέρος από την 

διδακτορική διατριβή της Jeanne Boudouris, η οποία υποστηρίχθηκε το 1974 στο 

Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Το αντικείμενο της μελέτης είναι οι αναθεωρήσεις της 

Ζωής εν τάφω και οι λόγοι για τους οποίους ο Μυριβήλης προέβη σε αυτές. 

Παρουσιάζονται επίσης το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγραψε ο Μυριβήλης το 

κείμενο, οι πηγές του κειμένου αλλά και μια σύγκριση ανάμεσα στην Φωτιά και στην 

Ζωή εν τάφω. Σύγκριση που αυτονόητα παίζει σημαντικό ρόλο στην μελέτη των 

τριών κειμένων και ειδικά στην σχέση ανάμεσα στην Φωτιά και στην Ζωή εν τάφω. 

Επιπλέον, η έκδοση της Εστίας που χρησιμοποιώ, εκτός από τις δύο πρώτες εκδόσεις, 

περιέχει το επίμετρο της Νίκης Λυκούργου με τις διαφορές της α΄ από την β΄ έκδοση, 

αναλυτικές πληροφορίες για τις δύο εκδόσεις, αλλά και πληροφορίες για την 

συγγραφή του έργου  και τον συγγραφέα. Μια ακόμη πολύ διαφωτιστική πηγή είναι η 

έκδοση με τίτλο Αγαπητέ Στρατή στην οποία περιλαμβάνονται επιστολές ανάμεσα 

στον Μυριβήλη και  στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, καθώς και ον Ναπολέοντα 

Λαπαθιώτη και επίσης τον Γιώργο Κοτζιούλα. Για το Ουδέν νεώτερο από το δυτικό 

μέτωπο, χρησιμοποιώ  την μελέτη «Im Westen Nichts Neues’: A bestseller in 

context»,  το αφιέρωμα του περιοδικού Δέντρο, στο οποίο περιέχονται δύο άρθρα για 

το κείμενο, καθώς και ένα άρθρο της Νέας Εστίας στο οποίο περιγράφεται η 

πρόσληψη του έργου στην Ελλάδα την περίοδο που κυκλοφόρησε. Τέλος διαχρονικά 

πολύτιμες είναι οι Ιστορίες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κ. Θ. Δημαρά, του 

Λίνου Πολίτη και του Mario Vitti. Για τις μελέτες που χρησιμοποιώ  και είναι 

γραμμένες στα γαλλικά και στα αγγλικά, η απόδοση στα ελληνικά είναι δική μου, ως 

εκ τούτου η οποιαδήποτε παρανόηση ή παρερμηνεία βαραίνει εμένα. Επίσης, όπου 

χρειάζεται, εκσυγχρονίζω την ορθογραφία των μελετών. 

*** 

Μολονότι ευχαριστίες μπαίνουν σε πιο εκτενείς και πιο σημαντικές εργασίες απ’ 

αυτήν, οφείλω εδώ ορισμένες ευχαριστίες. Καταρχάς, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ 

οφείλω στην οικογένειά μου για την αδιάλειπτη οικονομική και ψυχολογική στήριξη. 

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον επόπτη μου, κ. Γιάννη Δημητρακάκη, για 

τις συμβουλές του, την -επί σειρά πολλών ετών- καθοδήγησή του και την άψογη 

συνεργασία μας όλο αυτό το διάστημα. Επίσης ευχαριστώ θερμά την κ. Αναστασία 
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Νάτσινα για τις πολύτιμες συμβουλές της στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος 

που ανέφερα στην αρχή. Ακόμα ευχαριστώ πολύ την θεία μου Πόπη Ρουμπελάκη - 

Αγγελάκη, ομότιμη καθηγήτρια στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

καθώς και τις συμφοιτήτριές μου, Στέλλα Βιτζηλαίου και Ιωάννα Καρέλλη, από τον 

πρώτο και τον δεύτερο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών αντίστοιχα, για την κριτική 

ανάγνωση που έκαναν στην εργασία μου, λέγοντάς  μου χρήσιμες παρατηρήσεις. 

Τέλος είμαι πάντα βαθιά ευγνώμων στην κ. Αγγέλα Καστρινάκη, γιατί χάρη σε 

εκείνη αποκρυσταλλώθηκε το ενδιαφέρον μου για την λογοτεχνία.  
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      [Απόσπασμα] 

     Αέρια! Αέρια! Χέρια τινάζονται, γρήγορα παιδιά! 

     Τις μάσκες μας αμέσως, όσο έχουμε καιρό! 

     Μα κάποιος ακόμα ουρλιάζει και παραπατά, 

     Σφαδάζει σαν μες σε φλόγες ή ασβέστη καυτερό. 

     […] 

     Αν μπορείς ν’ ακούσεις, με κάθε τίναγμα, το αίμα 
     το ζεστό 

     Ν’ αναπηδά απ’ τα αφρισμένα πνευμόνια του που 
     λιώνουν, 

     Αισχρό σαν τον καρκίνο, σαν το ξινόχορτο πικρό 

     Ν’ ανοίγεις άγριες, ανίατες πληγές στις γλώσσες 
     των αθώων. 

     Φίλε μου, τότε, με τέτοιο ζήλο δεν θα ‘βγαινες να 
     λες 

     Σε παιδιά που ανίδεα λαχταρούν να τους δοθεί το 
     δόρυ 

     Το παλαιόθεν ψεύδος: Dulce et Decorum est 

     Pro patriam mori.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Wilfred Owen, «Dulce et decorum est», απόδοση για το περιοδικό: Μίλτος Φραγκόπουλος, 
Δέντρο, τχ. 199 – 200 (Ιούλιος 2014), σ. 116 - 117. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ο Ανρί Μπαρμπύς και Η Φωτιά 

 

Ο Μπαρμπύς γεννήθηκε το 1873 στην Γαλλία. Στον λογοτεχνικό χώρο γίνεται 

γνωστός, όταν λαμβάνει έπαινο για ένα από τα ποιήματά του και μία από τις νουβέλες 

του από την κριτική επιτροπή, της οποίας πρόεδρος είναι ο Catulle Mendès28. Έπειτα 

γνωρίζει τον Marcel Schwob29, τον διευθυντή της L’ echo de Paris, ο οποίος τον 

φέρνει σε επαφή με λογοτεχνικούς κύκλους των συμβολιστών. Ο Ανρί Μπαρμπύς 

μαζί με τον Romain Rolland, είναι ο πνευματικός πατέρας της Αριστεράς [στην 

Γαλλία] στην γενιά μετά το 1914. Όταν ξεκινά ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο 

Μπαρμπύς είναι 40 ετών και παρά την επιβαρυμένη υγεία του, επιθυμεί να λάβει 

μέρος στον πόλεμο ως εθελοντής “pour voir” (για να δει). Ο πόλεμος ήταν γι’ αυτόν 

μια αποκάλυψη. Ο Μπαρμπύς μπροστά σε «φρικτά πράγματα που γίνονταν από 

τριάντα εκατομμύρια ανθρώπους που δεν τα ήθελαν, έγινε ο υπερασπιστής των 

δύσμοιρων ανθρώπων· θυμάτων της ιστορίας». Το γνωστότερο έργο του είναι η 

Φωτιά· το ημερολόγιο ενός ουλαμού (1916), το οποίο εμπνέεται από την ζωή στα 

χαρακώματα. Η Φωτιά «γνώρισε την λογοκρισία, προκάλεσε σκάνδαλο, απέσπασε το 

βραβείο Goncourt και πούλησε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα». Στο έργο αυτό ο 

Μπαρμπύς -το 1915- καταγράφει τις εμπειρίες του από το δυτικό μέτωπο.30 Το 1917 

ιδρύει την “Association républicaine des ancies combattants (l’ Arac), ενώ το 1917 

ιδρύει το περιοδικό Clarté σε συνεργασία με τον Romain Rolland. «Ο Μπαρμπύς ήδη 

πριν από το 1914 ήταν οπαδός του σοσιαλισμού, άθεος, ανθρωπιστής, ενάντιος στη 

βασιλεία και στον κλήρο»31.Το ομώνυμο μυθιστόρημά  του με τίτλο: Clarté (1919)  

συνεχίζει τα θέματα της Φωτιάς για τον εχθρό του ανθρώπινου γένους που ακούει 

στο όνομα «καπιταλισμός»32.  

                                                           
28 Ο Catulle Mendès  (1841 – 1909) ήταν γάλλος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και 
διηγηματογράφος, γνωστός για την σχέση του με το γαλλικό κίνημα των Παρνασσιστών. Ηλεκτρονική 
πηγή: https://www.britannica.com/biography/Catulle-Mendes, λήμμα: Catulle Mendès  (τελευταία 
επίσκεψη σελίδας: 30/1/2019). 
29 Ο Marcel Schwob (1867 -  1905) ήταν γάλλος συγγραφέας και αρθρογράφος. Ο Schwob έρχεται σε 
επαφή με μια πληθώρα σημαντικών προσωπικοτήτων:  Léon Daudet, Paul Claudel, Anatole France, 
Edmond de Goncourt κ. ά. Ηλεκτρονική πηγή: http://www.marcel-schwob.org/?page_id=75 (τελευταία 
επίσκεψη σελίδας: 30/1/2019). 

30 J. – P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey, Dictionnaire des Littératures de langue française 
(A – D), Bordas, Paris, 1987, λήμμα: Barbusse Henri,  συγγραφέας: A. Greenspan, σ. 174 – 175. 
31 Ανρί Μπαρμπίς, Φωτιά· το ημερολόγιο ενός ουλαμού, μετάφραση: Κοσμάς Πολίτης, Ζαχαρόπουλος, 
Αθήνα, 2014, [α΄ έκδοση: 1916 με τίτλο: Le Feu (Journal d’ une escouade)]. Βλ. βιογραφικό 
σημείωμα σ. 460.  
32 J. – P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey, Dictionnaire des Littératures de langue française 
(A – D), ό.π., σ. 174. 
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 Το 1922 δημοσιεύει ένα δοκίμιο με τίτλο «Το μαχαίρι ανάμεσα στα δόντια»33. 

Στο συγκεκριμένο δοκίμιο, ο Μπαρμπύς καλεί τους διανοουμένους να επιτελέσουν το 

κοινωνικό τους καθήκον. Καθήκον που επιτάσσει την κατάργηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας και την επίτευξη ισότητας για όλους ανεξαιρέτως. Αυτή η ισότητα θα 

προκύψει από την θέσπιση νέων νόμων, βασισμένων στις ανάγκες όλων, δίχως την 

ευνοϊκή μεταχείριση και την συγκέντρωση πλούτου στα χέρια λίγων. «Οι 

διαννοούμενοι […] είναι οι απόστολοι της ιδέας μέσα στο χάος της ζωής. Σοφοί, 

φιλόσοφοι, κριτικοί ή ποιητές η δουλειά τους είναι πάντα να καθορίζουν και να 

τακτοποιούν την πλέρια αλήθεια, σε τύπους, νόμους και έργα»34. Η κοινωνική 

πρόοδος, σύμφωνα με τον Μπαρμπύς, θα προέλθει μόνο όταν πρυτανεύσει η αλήθεια, 

αλήθεια που ανακαλύπτει κανείς μέσω της σκέψης: «Το κοινωνικό ζήτημα […] 

πρέπει να μπει στην πραγματική του θέση: ανάμεσα στα θετικά πράγματα, του 

ρεαλισμού και να μείνει εκεί ως το τέλος. Αυτή η βεβαίωση είναι ένας θρίαμβος της 

σκέψης. Είναι ο πρώτος αληθινός σταθμός μιας ζωντανής προόδου»35. Ο Μπαρμπύς 

διατρανώνει την άποψή του πως μόνο η λογική και η σκέψη μπορούν να οδηγήσουν 

την κοινωνία στον δρόμο της εξέλιξης. Αντίθετα, θεωρεί πως τροχοπέδες στην 

κοινωνική πρόοδο αποτελούν η θρησκεία, η μεταφυσική και η παράδοση, διότι δεν 

έχουν ως έρεισμα την λογική πρόσληψη των πραγμάτων. Επίσης, όπως 

προαναφέρθηκε, πρόβλημα μεγάλο για τον Μπαρμπύς αποτελούν οι ισχύοντες νόμοι 

και θεσμοί. Όπως αναφέρει στο δοκίμιο: «Ο νόμος που διέπει τις ομάδες θα ‘πρεπε να 

είναι σύμφωνος με τις πεποιθήσεις, τις ανάγκες του συνόλου - ή τουλάχιστον να 

επιτρέπει την μεγαλύτερη δυνατότητα της προσαρμογής προς αυτές τις ανάγκες». 

Αντί αυτού «[ο νόμος] παρουσιάζεται παντού, σαν ένα καθεστώς αδικαιολόγητου 

εξαναγκασμού, εξασκουμένου από μια μειονότητα πάνω στην μεγάλη πλειονότητα 

των ανθρώπων. Τα καθεστώτα έτειναν πάντα και τείνουν όλα, υπό διάφορες 

επωνυμίες και μορφές, να εξασφαλίσουν το κέρδος μερικών ατόμων εις βάρος του 

γενικού συμφέροντος». Έτσι, οι άνθρωποι «οδηγούνται, χρησιμοποιούνται, 

ταξινομούνται παρά την θέλησή τους και εναντίον του συμφέροντός τους. Οι 

άνθρωποι είναι τα όργανα, τα όπλα ή απλώς οι αριθμοί, που τους διαχειρίζονται 

μερικοί δυνάστες»36. Εκείνο επίσης που παρατηρεί ο Μπαρμπύς είναι πως μπορεί 

στις πρώτες κοινωνίες της ανθρωπότητας, η φυσική δύναμη να ήταν η αιτία που 

διαμορφώθηκε ένα είδος εξουσίας - ιεραρχίας: «φυσικό φαινόμενο, δηλαδή οργανικό, 

αυτόματο, επιβαλλόμενο από τον φυσικό νόμο. Μα όταν οι κοινωνίες έγιναν πιο 

πολύπλοκες και πιο συγκεντρωμένες, το προνόμιο των αφεντάδων εξακολούθησε να 

εξασκείται χωρίς να βασίζεται πάνω στις ίδιες γενικές και αναντίρρητες αιτίες»37. Στη 

                                                           

33 J. – P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey, Dictionnaire des Littératures de langue française 
(A – D), ό.π., 174 – 175.  
34 Ερρίκος Μπαρμπύς, Με το μαχαίρι στα δόντια, μετάφραση: Στ. Τσάφα, Γκοβόστης, Αθήνα, χ.χ., σ .9. 
Στην παρούσα έκδοση, η οποία διαιρείται σε ενότητες με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, 
παρουσιάζεται το εξής πρόβλημα: σ. 30 η ενότητα έχει τον αριθμο VI και σ. 33 η ενότητα έχει και πάλι 
τον αριθμό VI. Πιθανώς πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.  
35 Ό.π., σ. 4. 
36 Ό.π., σ. 9. 
37 Ό.π., σ. 10. 
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συνέχεια γίνεται λόγος για το χρήμα, το οποίο, σημειώνει ο Μπαρμπύς, «ήταν στην 

αρχή ένα ακριβές γνώρισμα κάτι θετικού: μιας δουλειάς, μιας πραγματικής 

προσπάθειας». Αργότερα όμως «έγινε ένα είδος θαυματοποιού, μια αυτόνομη δύναμη 

που αυξάνεται μόνη της, βασιλεύει μόνη της […]»38.   

 Άλλο ζήτημα που θίγεται στο δοκίμιο είναι πως ορισμένοι εκπρόσωποι του 

πνεύματος (φιλόσοφοι κυρίως), όσο κι αν έχουν προσπαθήσει να φτάσουν στην 

αλήθεια των πραγμάτων, τελικά δεν τα κατάφεραν: «έφτιαξαν “αρμονικά” και 

“ισορροπημένα” σύνολα, έκαναν συστήματα “χωρίς άμεση επίδραση” γιατί τα έργα 

τους ήταν ακατάληπτα για πολλούς […]»39. Ενώ στη συνέχεια ο Μπαρμπύς 

επανέρχεται στο ζήτημα της πλειονότητας που αδικείται και της μειονότητας που 

κυριαρχεί, σχηματοποιώντας τώρα αυτήν την σκέψη υπό την μορφή δύο κατηγοριών. 

Από την μια πλευρά, η δύναμη που θέλει να διατηρήσει τους θεσμούς και από την 

άλλη, εκείνη που θέλει να τούς αλλάξει. Η δύναμη που θέλει να διατηρούνται οι 

θεσμοί, βασίζεται στον πλούτο και εκείνοι που την υπηρετούν είναι οι συντηρητικοί – 

όπως χαρακτηρίζονται στο δοκίμιο. Ο Μπαρμπύς εξηγεί πως το καθεστώς, η κρατική 

επιβολή, ο στρατός, η διπλωματία, οι νόμοι, τα δικαστήρια, τα μέσα αγωγής (σχολεία, 

πανεπιστήμια), ο Τύπος είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τος συντηρητικούς. 

Εκείνοι «είναι οι κύριοι της δουλειάς, της ειρήνης και του πολέμου, της ζωής και του 

θανάτου»40. «Η συντηρητική δύναμη έχει μαζί της, εκτός από την αμάθεια, που της 

εξασφαλίζει την υποστήριξη πολυάριθμου πλήθους, ακόμα την αδυναμία του 

ανθρώπινου μυαλού που απεχθάνεται τις αλλαγές, φοβάται και μισεί τον νεωτερισμό 

και τους νεωτεριστές […]». Ωστόσο, ο Μπαρμπύς σχολιάζει την ύπαρξη μιας 

κατηγορίας νεωτεριστών:  των ρεφορμιστών. Οι ρεφορμιστές «είναι τα στοιχεία 

εκείνα του συντηρητικού συνασπισμού που διατείνονται πως είναι νεωτεριστές»41.  

 Επίσης μια βασική θέση του Μπαρμπύς στο δοκίμιο είναι πως μόνο «η 

επαναστατική κοσμοεθωρία είναι […] η καλύτερη δυνάμενη να προσαρμόσει την 

κυβέρνηση της κοινωνίας προς τις απαιτήσεις του γενικού συμφέροντος, χωρίς 

διαιτησία, χωρίς κενά, χωρίς χάσματα, χωρίς άλλες επιφυλάξεις […] η αληθινή 

επαναστατική κοσμοθεωρία είναι εκείνη που καταργεί πραγματικά το προνόμιο, αυτή 

την εξουσία – φάντασμα που στηρίζεται τόσο παράξενα»42. Φτάνοντας στο τέλος του 

δοκιμίου, ο Μπαρμπύς αναλύει τις απόψεις του αναφορικά με τον Κομμουνισμό. 

Θεωρεί ότι το συμφέρον κάθε πολίτη πρέπει να βρίσκεται μέσα στο γενικότερο 

σύνολο της κοινωνίας. Υπερασπίζεται μια κοινωνία βασισμένη στην 

κοινοκτημοσύνη, όπου όλες οι ατομικές προσπάθειες θα συντείνουν στο όλον. 

Τέτοιες απόψεις που διάσπαρτα εκφράζονται ως τότε στις κοινωνίες, θεωρεί ο ίδιος, 

πως μπορούν να εκφραστούν τώρα συγκροτημένα από τον Διεθνή Κομμουνισμό. Ο 

Κομμουνισμός, κατά τον Μπαρμπύς,  δεν είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα που 

συγκρίνεται με άλλα. Ο Κομμουνισμός είναι «ένα ιδεώδες δημιούργημα που ξεπερνά 

                                                           
38 Ό.π., σ. 11. 
39 Ερρίκος Μπαρμπύς, Με το μαχαίρι στα δόντια, ό.π., σ. 13. 
40 Ό.π., σ. 15 – 18. 
41 Ό.π., σ. 20 – 21.  
42 Ό.π., σ. 28 – 29. 
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τα προηγούμενα σε έκταση, είναι μια κατακλείδα, ένα τέρμα. Το κομμουνιστικό έργο 

δεν μπορεί να μπει δίπλα στα άλλα· είναι πάνω απ’ αυτά» […] Ο Κομμουνισμός είναι 

μια πρακτική εφαρμογή […] όλες οι δίκαιες φιλελεύθερες απαιτήσεις βρίσκουν σ’ 

αυτόν την φυσική τους θέση, δηλαδή την αληθινή τους ζωτικότητα, όπως το μέρος 

στο όλον»43. Ενώ για τους Κομμουνιστές ο Μπαρμπύς θεωρεί πως «είναι δυνατοί 

εξαιτίας της Ρωσικής Επανάστασης, όπου το ιδεώδες πήρε σάρκα. Θα νικήσουν, θ’ 

αλλάξουν την όψη του κόσμου και απ’ αυτούς θα σωθούν οι άνθρωποι»44.  

 Αναφέρεται, επίσης, στον Καρλ Μαρξ, ο οποίος υπήρξε εκφραστής όλων 

αυτών των ιδεών μέσα απ’ τις οποίες θα χτιστεί ένα νέο οικοδόμημα κοινωνικής 

ισότητας. Τέλος, απαντά σε όσους επικρίνουν την εφαρμογή των ιδεών του 

Κομμουνισμού, αναλύοντας ένα - ένα τα θέματα στα οποία εστιάζουν την προσοχή 

τους οι επικριτές της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Λ.χ. στο ερώτημα των επικριτών 

του Κομμουνισμού για το αν θα καταργηθεί εντελώς η ιδιοκτησία, απαντά πως: «ο 

Κομμουνισμός δεν καταργεί οριστικά κάθε ατομική ιδιοκτησία, αλλά απλώς την 

τακτοποιεί»45 ή για την δικτατορία του προλεταριάτου που επικαλούνται οι πολέμιοι 

του Κομμουνισμού, ο Μπαρμπύς επισημαίνει πως δεν θα γίνουν οι φτωχοί πλούσιοι 

και οι πλούσιοι φτωχοί.  Η ανάληψη της εξουσίας από τους  εκμεταλλευόμενους 

γίνεται, ώστε να θεσπιστούν νέοι νόμοι, «ένα κοινωνικό καθεστώς,  που μέσα  του  να 

μην υπάρχει ούτε εκμεταλλευόμενος ούτε εκμεταλλευτής»46. Επομένως 

ανακεφαλαιώνοντας, ο Μπαρμπύς θεωρεί ότι οι νόμοι -με τους οποίους καθόλου δεν 

συμφωνεί ο ίδιος και προτρέπει τους διανοούμενους να βρουν άλλους νόμους που θα 

εξασφαλίζουν την ισότητα για όλη την κοινωνία- δημιουργούν προνόμια για την 

μειονότητα. Έτσι είναι αναγκαίο με βάση τις ιδέες του Κομμουνισμού να 

δημιουργηθεί μια καινούργια κοινωνία, με νέους νόμους, οι οποίοι θα ευνοούν εξίσου 

τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις. Μια κοινωνία στην οποία τα μέσα παραγωγής θα 

διατίθενται σε όλους, ώστε να μπορούν να ζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η 

ιδεολογία τον οδήγησε στο γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, όπου και προσχώρησε το 

192347. 

 

Α΄. Η φύση 

Το κείμενο ξεκινά με την εικόνα ενός σανατορίου. Τα πρόσωπα που διαμένουν εκεί 

είναι: «πλούσιοι, ανεξάρτητοι, από κάθε γωνιά της γης, χτυπημένοι από την ίδια 

συφοριασμένη αρρώστια [και] έχουν ξεσυνηθίσει να μιλούν. Είναι συγκεντρωμένοι 

στον εαυτό τους και στοχάζονται την ζωή και τον θάνατό τους» (9). Αυτοί οι 

άνθρωποι «μυαλωμένοι και μορφωμένοι, που έχουν γίνει βαθυστόχαστοι από τον 

                                                           
43 Ό.π., σ. 30 – 31.   
44 Ερρίκος Μπαρμπύς, Με το μαχαίρι στα δόντια, ό.π., σ. 34. 
45 Ό.π., σ. 38. 
46 Ό.π., σ. 40. 
47 Ανρί Μπαρμπίς, Η Φωτιά· το ημερολόγιο ενός ουλαμού, ό.π., σ. 460 – 461. Εφεξής ο αριθμός των 
σελίδων για τα παραθέματα θα δίνεται εντός των παρενθέσεων, στο τέλος κάθε παραθέματος.  
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πόνο και την σκέψη, αδιάφοροι για την ζωή, απομακρυσμένοι από την υπόλοιπη 

ανθρωπότητα […]» (10) είναι το μέσο του συγγραφέα για να ενημερώσει τον 

αναγνώστη για τον επικείμενο πόλεμο. Η νοσοκόμα μοιράζει τις εφημερίδες στους 

ασθενείς και ένας απ’ αυτούς αναφωνεί: «-Τέλειωσε […] κηρύχτηκε πόλεμος». Η 

αρχή του έργου πιθανόν γίνεται σκόπιμα με την περιγραφή του  σανατορίου για να 

αναδειχθεί η σημασία που δίνεται στην είδηση του πολέμου, ακόμα και από 

ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται μακριά απ’ την κοινωνική πραγματικότητα και οι 

οποίοι σίγουρα λόγω της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, θα βρίσκονται 

μακριά από το πολεμικό μέτωπο.  

 «Αυτοί οι άρρωστοι που τους λιώνει μια εσωτερική πληγή, αγκαλιάζουνε με 

την ματιά τους τον αναταραγμό των στοιχείων της φύσης: βλέπουν να ξεσπούνε πάνω 

στο βουνό οι κεραυνοί που αναταράζουν τα οριζόντια σύννεφα σαν να ‘τανε θάλασσα 

[…]» (12). Το προηγούμενο παράθεμα -χαρακτηριστικό για την παρουσία της φύσης 

στην Φωτιά- αλλά και όλο το 1ο κεφάλαιο, επιτρέπουν  στον αναγνώστη να 

σχηματίσει ήδη μια πρώτη εντύπωση για τον σημαίνοντα ρόλο που επιφυλάσσει ο 

συγγραφέας για την φύση στο έργο του. Συγκεκριμένα ήδη από το 1ο κεφάλαιο είναι 

εμφανής η μεταφορική χρήση της γλώσσας σε σχέση με την φύση. Πρώτα - πρώτα η 

προσωποποίηση στις πρώτες αράδες:  ««Τα βουνά -ο Δοντίας, η Πράσινη Βελόνα και 

το Λευκό Βουνό- αντικρίζουν τα αναιμικά πρόσωπα που ξεπροβάλλουν από τις 

αραδιασμένες κουβέρτες πάνω στο μακρύ μπαλκόνι του σανατορίου» (9). Ενώ στη 

συνέχεια χαρακτηρίζονται τα σύννεφα «ξεμαλλιασμένα» (13). «Οι γαλήνιες εκτάσεις 

της λαγκαδιάς […] τα επιβλητικά βουνά, η μαύρη νταντέλα των ελάτων κι η λευκή 

νταντέλα που στρώνουν τα αιώνια χιόνια γεμίζουν από ανθρώπινη αναταραχή […] 

στα χωράφια, έφοδοι ξαπολύνονται, κύματα - κύματα κι έπειτα σταματούνε· σπίτια 

ξεκοιλιάζονται σαν να ‘ταν άνθρωποι […] φριχτά φορτία πεθαμένοι και πληγωμένοι 

αλλάζουν την μορφή των κάμπων» (11). Η φύση έχει πληρότητα και ομορφιά. Ο 

πόλεμος την καταστρέφει. Όπως φαίνεται απ’ τα προηγούμενα παραθέματα, η 

μεταφορική χρήση της γλώσσας δίνει την ευκαιρία στον συγγραφέα να συνδέσει την 

φύση με τον πόλεμο και συγκεκριμένα να συνδέσει την φύση και τα φυσικά 

φαινόμενα με τις αρνητικές συνέπειες του πολέμου.   

 Εδώ, ειρήσθω εν παρόδω, με αφορμή την μεταφορική χρήση του λόγου 

αναφορικά με την φύση, χρειάζεται να γίνει μια παρατήρηση σε σχέση με την 

γλώσσα του κειμένου γενικότερα. Η κυριολεκτική χρήση του λόγου δεν απουσιάζει 

(συναντάται κυρίως σε διαλογικά μέρη καθώς και σε κάποιες περιγραφές), αλλά σε 

μεγαλύτερο βαθμό γίνεται μεταφορική χρήση του λόγου. Οι αναρίθμητες 

παρομοιώσεις, οι μεταφορές, οι προσωποποιήσεις, η εικονοποΐα, η επανάληψη 

φράσεων, καθώς και η  χρήση της ειρωνείας και η ύπαρξη ρυθμού (σε σημεία που 

επισημαίνονται παρακάτω) χαρακτηρίζουν το κείμενο, χρησιμοποιούνται 

συστηματικά από τον συγγραφέα και συγκροτούν την ποιητική γλώσσα του έργου 

του.  
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 Σε σχέση με την φύση και πάλι, στα παρακάτω παραθέματα: «[…] ο κάθε 

κεραυνός τινάζει μες στο σούρουπο μια στήλη φωτιά και μια στήλη σύννεφο48 

[…]» και «Ο πλατύς χλωμός ουρανός είναι γεμάτος βροντές κι αστροπελέκια: η κάθε 

έκρηξη δείχνει να πέφτουν ταυτόχρονα μεσ’ από μια κόκκινη αστραπή, μια στήλη 

φωτιά μες στ’ απομεινάρια της νύχτας και μια στήλη σύννεφο μέσα στη μέρα που 

χαράζει» (15), μπορεί κανείς να διακρίνει το σύνηθες μοτίβο συσχετισμού της φύσης 

- πολέμου. Πρόκειται για μια επανάληψη φράσης, η οποία στον βαθμό που 

συναντάται, μπορεί να θεωρηθεί μοτίβο.  

 Παραπάνω έγινε παρενθετικά μια παρατήρηση που σχετίζεται με την γλώσσα 

του κειμένου. Εδώ είναι αναγκαίο να γίνει μια δεύτερη παρατήρηση αναφορικά με 

μια τεχνική του κειμένου. Διαβάζοντας κανείς την Φωτιά έχει την εντύπωση πως 

πάνω από την αφήγηση ακολουθεί ένας φωτογραφικός φακός.  Πρόκειται για μια 

τρόπον τινά σκηνοθετική προσέγγιση. Δηλαδή άλλοτε βλέπει κανείς ένα γενικότερο 

πλάνο, όπου περιγράφεται λ.χ. η φύση χωρίς να γίνεται πουθενά εστίαση, άλλοτε το 

πλάνο γίνεται πιο κοντινό και στο τοπίο διακρίνονται οι στρατιώτες, ενώ αλλού -

κυρίως στις περιγραφές των χαρακτήρων που παρουσιάζονται στην β΄ ενότητα αυτού 

του κεφαλαίου- βλέπει κανείς ένα gros plan για κάποιον χαρακτήρα, τόσο κοντινό 

που διακρίνονται και περιγράφονται με απόλυτη ακρίβεια και κάθε λεπτομέρεια τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου, της εμφάνισης, του ντυσίματος. Αυτή είναι μια 

τεχνική που γίνεται αντιληπτή σε πολλά σημεία του κειμένου. Ο λόγος για τον οποίο 

η ανάλυση αυτής της τεχνικής χρειάζεται να γίνει εδώ, είναι γιατί η τεχνική αυτή 

συναντάται και σε περιγραφές που σχετίζονται με την φύση. Στα πρώτα κεφάλαια 

υπάρχουν δύο τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στην πρώτη περίπτωση, στην 

αρχή του 2ου κεφαλαίου, περιγράφεται η φύση: «Η γη! Η έρημος αρχίζει να 

ξεχωρίζει, πελώρια και πλημμυρισμένη από νερά, κάτω από την μακρόσυρτη λύπη 

της αυγής. Νερόλακκοι, μεγάλες τρύπες σαν χωνιά […] μονοπάτια χαραγμένα από το 

διάβα του στρατού […] σωροί από λάσπη […]» (15). Ως εδώ βλέπει κανείς μια 

ποιητική εικόνα του φυσικού τοπίου. Ένα γενικότερο πλάνο, όπου δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη εστίαση σε κάτι. Η ακριβώς επόμενη εικόνα που συναντάται είναι η 

περιγραφή των χαρακωμάτων: «Ξεχωρίζουνε κάτι μακριά χαντάκια, μπερδεμένα […] 

Είναι το χαράκωμα». Κι ύστερα περιγράφεται: «Το βάθος του είναι σκεπασμένο μ’ 

ένα στρώμα σαν πολτό, απ’ όπου το πόδι ξεκολλάει με κρότο σε κάθε βήμα […]» 

(16). Δηλαδή από την γενικότερη περιγραφή της φύσης η προσοχή επικεντρώνεται 

στο χαράκωμα. Το ίδιο συμβαίνει στη συνέχεια στο ίδιο κεφάλαιο: «Η μέρα προχωρά 

[…] Η έκταση γύρω μας έχει στενέψει. Τη γη, τον κάμπο του θανάτου, πλακώνει ο 

θλιμμένος κάμπος του ουρανού. Καρφωμένοι εδώ, χασομέρηδες […] 

Τουρτουρίζουμε κακόκεφοι· αλλάζουμε θέσεις σαν ζώα μέσα στο μαντρί» (41 – 42). 

Ως εδώ περιγράφεται και πάλι η φύση, ύστερα η διάθεση των στρατιωτών και τέλος η 

περιγραφή στα χαρακώματα: 

                 «Στον τομέα που κατέχει το σύνταγμα, είναι δεκαπέντε γραμμές γαλλικά 

χαρακώματα […] Στα είκοσι πέντε χιλιόμετρα πλάτος που έχει για μέτωπο η στρατιά, πρέπει 

                                                           
48 Η υπογράμμιση και σε αυτήν την φράση και στην ίδια φράση που έπεται, είναι δική μου. 
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να λογαριάσεις χίλια χιλιόμετρα ορύγματα, σύραγγες, υπονόμους […] Και το γαλλικό 

μέτωπο είναι μονάχα το ένα όγδοο πάνω - κάτω από το πολεμικό μέτωπο πάνω σ’ ολόκληρη 

την επιφάνεια της γης. Έτσι μιλάει ο Κοκόν και λέει  συμπερασματικά στον πλαϊνό του: -

Μέσα σε όλο αυτό το χάος, καταλαβαίνεις τι είμαστε εμείς οι άλλοι…» (42). 

Περιγράφεται και πάλι το φυσικό τοπίο. Πρώτα η γη αποκαλείται «κάμπος του 

θανάτου», τον οποίο «πλακώνει ο θλιμμένος κάμπος του ουρανού» (41). Η 

περιγραφή αυτή είναι σύμφυτη με την ατμόσφαιρα του κειμένου. Μια πολεμική 

ατμόσφαιρα και ένα ασφυκτικό κλίμα. Είναι φανερή η δυσφορία των στρατιωτών στο 

πολεμικό μέτωπο. Η φύση γύρω τους «κάμπος του θανάτου», εκείνοι «σαν ζώα στο 

μαντρί» και στο τέλος η ματαιότητα του πολέμου που φαίνεται στην φράση του 

στρατιώτη: «Μέσα σε όλο αυτό το χάος καταλαβαίνεις τι είμαστε εμείς οι άλλοι» 

(42). Σε άλλο σημείο περιγραφής φύσης - χαρακωμάτων: «Το φως της μέρας 

κατάφερε να τρυπώσει μέσα στ’ απέραντα χαντάκια που χαρακιάζουν αυτήν την 

περιοχή της γης. Αγγίζει τα χείλια της τρύπας μας το θλιβερό φως του βορρά, 

ουρανός στενός, κι αυτός λασπωμένος, λες κι είναι φορτωμένος καπνούς και μυρωδιά 

φάμπρικας» (24). Όπως φαίνεται απ’ τις περιγραφές των στρατιωτών κατά την 

παραμονή τους στα χαρακώματα, το αίσθημα της ασφυξίας δεν τούς εγκαταλείπει 

ποτέ.  

              Η φύση δεν γεννά απλώς αίσθημα ασφυξίας, αλλά δημιουργείται η 

εντύπωση στον αναγνώστη πως η φύση γίνεται εχθρική απέναντι στους στρατιώτες. 

Τέτοια εντύπωση προκαλείται αναμφίβολα στο 8ο κεφάλαιο. Ένας εκ των 

στρατιωτών λαμβάνει άδεια, ώστε να επισκεφτεί το σπίτι του. Μετά το πατρικό του, 

ξεκινά για το δικό του σπίτι για να συναντήσει την σύζυγό του. Μαζί του ακολουθούν 

άλλοι στρατιώτες που ψάχνουν σπίτι για διανυκτέρευση. Κατά την διάρκεια της 

πορείας του αφηγητή και των συντρόφων του, η φύση συνοδεύεται από μια 

ασυνήθιστη σκληρότητα για τους στρατιώτες: «έξι μέρες που ο ουρανός έπλενε και 

ξέπλενε τη γη […] (142), «σκαρφαλώνουμε με την βροχή να μας χτυπάει κατάμουτρα 

και να μας τυφλώνει στο μισοσκόταδο -τσαφ! μέσα στα μάτια – λες κι ήτανε 

πολυβόλο (143)». Αυτή η παρατεταμένη νεροποντή συνεχιζόταν καθ’ όλη την 

διάρκεια της πορείας των στρατιωτών μέχρι να φτάσουν στο σπίτι: «Ήμασταν 

μούσκεμα, ίσα με το κόκκαλο, το νερό έμπαινε μέσα στις αρβύλες από τις σόλες κι 

απ’ το πανταλόνι, που ήτανε μουσκίδι ως τα γόνατα»(143). Καταφέρνουν τελικά να 

φτάσουν στο σπίτι του στρατιώτη και καθώς δεν βρίσκουν οι σύντροφοί του να 

μείνουν σε άλλο σπίτι, προθυμοποιείται εκείνος και η σύζυγός του να τούς 

φιλοξενήσουν. Καθισμένοι όλοι στο σπίτι, παρατηρούν ακόμα έξω από τα παράθυρα: 

«Η βροχή δεν έλεγε να λιγοστέψει» (145).    

               Μολονότι δεν είναι αναγκαίο να ταυτίζεται ο αφηγητής που εξιστορεί τα 

παραπάνω με τον συγγραφέα του κειμένου, τέτοιο αντίστοιχο μαρτύριο φαίνεται να 

βίωνε και ο Μπαρμπύς στα χαρακώματα. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Μπαρμπύς 

σε επιστολή που στέλνει στην οικογένειά του την 1η Ιανουαρίου του 1915: 

«Εγκαταλείψαμε το χαράκωμα[…] Τι ζωή! Η λάσπη, η γη, η βροχή […] Βρίσκουμε 

χώμα παντού, μέσα στις τσέπες, μέσα στο μαντήλι, μέσα στα ρούχα, ακόμα και μέσα 
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σ’ αυτό που τρώμε. Είναι μια εμμονή, ένας εφιάλτης από χώμα και λάσπη»49. Σε 

άλλη επιστολή αναφέρει: «προχθές έπιασε καταρρακτώδης βροχή κατά την διάρκεια 

της άφιξης […] η κουκούλα ήταν σκληρή και βαριά σαν σίδερο […]»50, ενώ  σε άλλη 

επιστολή γράφει στην γυναίκα του: «Γεια σου αγαπημένη μου. Απόψε θα σκάψουμε 

την γη, θα ‘χει λάσπη και πιθανόν βροχή. Ατυχής συγκυρία! Αλλά πρέπει να 

αποκτήσουμε τρομερές αναμνήσεις, για να τις διηγηθούμε, όταν θα επιστρέψουμε»51. 

Η αδυσώπητη εικόνα της φύσης δεν εντοπίζεται μόνο εδώ. Υπάρχουν κι άλλες 

περιγραφές απ’ τις οποίες προκύπτει αυτή η σκληρότητα της φύσης με την οποία 

έρχονται αντιμέτωποι οι στρατιώτες: «Βρισκόμασταν στις πίσω γραμμές, […] μια 

βροχή κατακλυσμός· η πλημμύρα μάς θάμπωνε, μάς έπνιγε, μάς ζούπιζε, και τρώγαμε 

όρθιοι, αραδιασμένοι πλάι - πλάι, δίχως κανένα σκέπασμα, κάτω από τον 

ρευστοποιημένο ουρανό […](149). Είναι έκδηλη αυτή η εξάντληση που βιώνουν οι 

στρατιώτες, οι οποίοι αδιάκοπα εκτίθενται στην βροχή, στο κρύο,  στον άνεμο. Οι 

γλαφυρές περιγραφές του Μπαρμπύς παρουσιάζουν ξεκάθαρα μια φύση εχθρική 

απέναντι στους στρατιώτες. Ενώ σε άλλο σημείο, ο αφηγητής περιγράφει τα 

«ετερόκλητα ντυσίματα των κατοίκων» και «κανένας πια δεν παραξενεύεται για το 

παρουσιαστικό του και για το ντύσιμο που έχει επινοήσει [καθένας] για να 

προφυλαχτεί απ’ την βροχή που έρχεται αποπάνω, από την λάσπη που έρχεται 

αποκάτω, από το κρύο, αυτό το απέραντο κάτι που βρίσκεται παντού» (24). 

 Από την άλλη, η ειδυλλιακή όψη της φύσης είναι περιορισμένη: «Ένας 

τσουχτερός αέρας περουνιάζει το δέρμα, σαρώνει και σκορπάει τα λόγια, τ’ 

αναστενάγματα. Επιτέλους, ο ήλιος τρυπάει αυτήν την άχνα που απλώνεται πάνω μας 

και μάς μουσκεύει. Είναι σαν νεραϊδίσιο ξέφωτο που ανοίγει ανάμεσα στα σύννεφα 

της γης που μας τυλίγουν» (89). Εδώ οι στρατιώτες βρίσκονται σε επισταθμίες 

(παραμονή των στρατιωτών μακριά από τα χαρακώματα). Τέτοιες περιγραφές 

συναντώνται σε πολύ μικρό βαθμό στο κείμενο. Επίσης στο 10ο κεφάλαιο: «Έξω απ’ 

το χωριό, περάσαμε πλάι σε αράδες από μεγάλα, ήρεμα δέντρα που οι φουντωτές 

φυλλωσιές τους αποφασίζανε κάπου - κάπου ν’ αργοσαλέψουν επιβλητικά στο 

φύσημα μιας ανάλαφρης πνοής (173), ενώ στη συνέχεια: «Βαδίσαμε λίγη ώρα 

τριγυρισμένοι από δροσάτη πρασινάδα. Μια τελευταία φωτεινή ανταύγεια, που 

έπεφτε λοξά πάνω στον δρόμο, σώρευε μέσα στις φυλλωσιές ανοιχτοκίτρινες 

χρυσαφιές κουκκίδες» (174). Στο κεφάλαιο αυτό εκτελείται εν ψυχρώ ένας 

λιποτάκτης. Αυτή η αντίθεση της ειδυλλιακής εικόνας από την μια και της εκτέλεσης 

από την άλλη ενισχύει την δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 

στρατιώτες στα χαρακώματα. Το φυσικό περιβάλλον έχει υποστεί -μοιραία, εξαιτίας 

του πολέμου- καταστροφικές αλλαγές. Η ομορφιά της φύσης χάνεται εξαιτίας των 

οβίδων που πέφτουν στο φυσικό τοπίο και το καταστρέφουν. Θα μπορούσε να 

θεωρήσει κανείς, πως η φύση «εκδικείται» τον άνθρωπο, και συγκεκριμένα τους 

ανθρώπους, οι οποίοι διεξάγουν τον πόλεμο, δημιουργώντας στην φύση 

                                                           
49 Lettres de Henri Barbusse à femme 1914 – 1917, Flammarion, 1937, ηλεκτρονική πηγή: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1133175/f2.image.r=Barbusse (τελευταία επίσκεψη σελίδας: 
22/2/2019), σ. 27. 
50 Ό.π., σ. 29 (τελευταία επίσκεψη σελίδας: 23/2/2019).  
51 Ό.π., σ. 135. 
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ανεπανόρθωτη βλάβη, καταστρέφοντας το φυσικό τοπίο, «σκοτώνοντας» μοιραία μια 

πληθώρα έμβιων και άβιων όντων.   

              Ακόμη, στη φύση ανήκουν τα ζώα: «Το άλογο στεκότανε παράμερ’ από τ’ 

άλλα, που φαίνονταν να το υποψιάζονται, κι εμφάνιζε ένα χρώμα γκρίζο […] 

Βλέπεις, λέει ο Παραντί, τα καημένα τ’ άλογα, δεν φτάνει που τα στέλνουνε στον 

σκοτωμό, μα τα πασαλείβουνε και σκατά» (128). Είναι εμφανής η ζημιά που 

προκαλείται -εξαιτίας του πολέμου-, όχι μόνο στον άνθρωπο και στην φύση 

γενικότερα αλλά και  στα ζώα, τα οποία «μετέχουν» άθελά τους στον πόλεμο. Τα 

άλογα στο παραπάνω παράθεμα υποβάλλονται σε μια διαδικασία αλλαγής χρώματος. 

 Παραπάνω αναφέρθηκε πως η ποιητική γλώσσα του κειμένου συγκροτείται 

από την μεταφορική χρήση του λόγου, τις εικόνες, την χρήση της ειρωνείας, της 

επανάληψης φράσεων και από ακόμα ένα στοιχείο: τον ρυθμό. Υπάρχουν δηλαδή 

σημεία όπου το κείμενο αποκτά ρυθμό. Βέβαια, επειδή το κείμενο που  εξετάζεται 

στην μελέτη είναι μεταφρασμένο από τα γαλλικά στα ελληνικά, ήταν αναγκαίο να 

ιδωθεί το πρωτότυπο κείμενο, ώστε να διαπιστωθεί -τουλάχιστον στις πέντε 

περιπτώσεις που εξετάζονται παρακάτω- η σχέση πρωτοτύπου και μετάφρασης, 

προτού γίνει οποιαδήποτε παρατήρηση σε σχέση με τον ρυθμό. Στην περίπτωση [1]: 

[1] «Μονοπάτια χαραγμέν’ απ’ το διάβα του στρατού»  (15) […]  

     «[…] des pistes tracées par les troupes »52 (6) 

Εδώ μπορεί κανείς να διαπιστώσει την ύπαρξη ρυθμού. Στην μετάφραση του 

κειμένου χρησιμοποιείται η λέξη «διάβα» που δεν είναι ευρείας χρήσης, ενώ θα 

μπορούσε δυνητικά να βρίσκεται στην θέση της η λέξη «πέρασμα» και να αποδιδόταν 

το χωρίο ως εξής: «μονοπάτια χαραγμέν’ απ’ το πέρασμα του στρατού». Έτσι, 

μοιραία θα άλλαζε ο ρυθμός στην φράση. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο 

μεταφραστής του έργου, Κοσμάς Πολίτης, χωρίς αμφιβολία, θα χρησιμοποίησε με 

εμβρίθεια και ακριβολογία,  συγκεκριμένους όρους για να αποδώσει όσο πιο πιστά το 

κείμενο στα ελληνικά, αλλά όντας και ο ίδιος λογοτέχνης, σίγουρα θα φρόντισε να 

αποδώσει στο μεταφραστικό εγχείρημά του και αυτήν την ποιητική απόχρωση που 

διέπει την Φωτιά. Στην περίπτωση [2] οι φράσεις κλείνουν όλες με κατάληξη το -α 

δίνοντας έτσι ξανά την ίδια εντύπωση στον αναγνώστη για την ύπαρξη ρυθμού, σαν 

να γίνεται η γράφη και ο ρυθμός ένα μέσο για τον συγγραφέα, για να αναδείξει αυτήν 

την ένταση της κατάστασης που περιγράφει. Επίσης μπορεί κανείς να παρατηρήσει 

την παρήχηση του -τ:  

[2] «Τακ! Τακ! Μπουμ, τουφεκίδι κανονιές, πάνωθέ μας παντού κροταλίσματα ή 

μπουμπουνητά –καταιγίδες που κρατάνε ώρα ή σκόρπια πυρά» (16).  

«Tac! Tac! Pan! Les coups do fusil, la cannonade. Au – dessus de nous, partout, ça crépite ou 

ça roule, par longues rafales ou par coups séparés» (7) 

                                                           
52 Henri Barbusse, Le feu: (journal d’ une escouade), Flammarion, Paris, 1916, Ηλεκτρονική πηγή: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65983d/f8.image (τελευταία επίσκεψη σελίδας: 22/2/2019). Το 
πρωτότυπο κείμενο της Φωτιάς ψηφιοποιημένο εδώ. Οι σελίδες των παραθεμάτων δίνονται στο τέλος 
κάθε παραθέματος.  
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 Τέλος, στις περιπτώσεις [3], [4] και [5] θα μπορούσε κανείς, λόγω του 

έκδηλου ποιητικού ρυθμού που διέπει τα αποσπάσματα, να λησμονήσει ότι διαβάζει 

ένα μυθιστόρημα: 

[3] «Πάνω από δεκαπέντε μήνες κοντά πεντακόσιες μέρες, το τουφεκίδι και οι 

βομβαρδισμοί δεν σταματήσανε ούτε στιγμή, από το πρωί κι από το βράδυ ως το 

πρωί» 

«Depuis plus de quinze mois, depuis cinq ceuts jours, eu ce lieu du monde où nous sommes, 

la fusillade et le bombardement ne se sont pas arrêtés du matin et du soir au matin» (7). 

[4] «Μα είναι όπως το μονότονο τικ – τακ των τουφεκιών κι οι βρηχυθμοί των 

κανονιών» (24) 

«Mois c’ est comme le tic – tac monotone des coups de fusil et le ronron des coups de canon» 

(13). 

[5] «Η μέρα προχωρά, κάπως περισσότερο φως ξεγλιστράει μέσα από τη πάχνη που 

τυλίγει τη γη. Μα ο καιρός είναι παντού συννεφιασμένος, και να που πιάνει βροχή» 

(41) 

 La journée s’ avance. Un peu plus de lumière a filtré des brumes qui enveloppent la terre. 

Mais le temps est resté couvert, et voilà qu’ il se résout en eau» (28). 

Αυτά τα χωρία είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα ύπαρξης ρυθμού στο κείμενο. Η 

παρατήρηση αυτή διαβάζοντας το κείμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί αβάσιμη, είναι 

όμως επισφαλής, γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με βάση το πρωτότυπο 

κείμενο. Διευκρινίζεται, επομένως, ότι η παρατήρηση αυτή για την ύπαρξη ρυθμού 

στις παραπάνω πέντε περιπτώσεις και σε άλλα σημεία του κειμένου γίνεται μόνο με 

βάση την ελληνική μετάφραση του έργου από τον Κοσμά Πολίτη στην έκδοση που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία.  

 

 

 

 

 

Β΄. Οι χαρακτήρες 

Μολονότι, όπως προαναφέρθηκε, το κείμενο ξεκινά με την περιγραφή της φύσης και 

την συζήτηση των προσώπων που διαμένουν στο σανατόριο, οι βασικοί χαρακτήρες 

του κειμένου αρχίζουν να παρουσιάζονται από το 2ο κεφάλαιο και εξής. Τα πρόσωπα 

από το σανατόριο δεν επανέρχονται πουθενά μες το κείμενο. Τους χαρακτήρες από το 

2ο κεφάλαιο και εξής, μεταξύ των οποίων είναι ο αφηγητής και οι σύντροφοι από τον 

ουλαμό του, συνοδεύουν περιγραφές που σχετίζονται με την εμφάνισή τους και την 

κοινωνική τους κατάσταση πριν το ξέσπασμα του πολέμου. Η γλώσσα και εδώ 



25 
 

χρησιμοποιείται σε μικρότερο βαθμό με την κυριολεκτική της χρήση και περισσότερο 

με την μεταφορική.  Συστηματικά χρησιμοποιούνται παρομοιώσεις, όταν ο αφηγητής 

αναφέρεται στους συντρόφους του. Η παρομοίωση (ειδικότερα με την μορφή «ίδιος/ 

α με κάτι») είναι ίσως το υφολογικό σχήμα που συναντά κανείς περισσότερο από 

κάθε άλλο υφολογικό σχήμα στο κείμενο. Πολλές παρομοιώσεις προσδίδουν στο 

κείμενο ζωντάνια, αφού δημιουργείται η αντίστοιχη εικόνα στον αναγνώστη,  ενώ 

άλλες είναι νεκρές παρομοιώσεις και απλώς κοσμούν το κείμενο,  χωρίς να 

εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Επίσης στην περιγραφή των χαρακτήρων 

χρησιμοποιείται συχνά η τεχνική της σκηνοθετικής προσέγγισης για την οποία γίνεται 

λόγος στην προηγούμενη ενότητα. Βλέπει κανείς μεμονωμένες περιγραφές 

χαρακτήρων: λ.χ. τις περιγραφές για τον Παραντί «ίδιος πιγκουίνος μέσα στην 

κατακλυσμιαία σκηνογραφία» (17), για τον Βολπάτ με «κίτρινο μούτρο, 

πασαλειμμένο με ιώδιο, με μαυριδερές βούλες εδώ κι εκεί, σπασμένη μύτη, μάτια 

ζαρωμένη», για τον Μπλαιρ του οποίου «το σύνολο [ήταν] ζαρωμένο και 

λασπωμένο» κι «έβγαζε μια απόπνοια παλιάς κατσαρόλας», για τον Τουλάκ που 

«φοράει μια καζάκα κίτρινη λεμονί, φτιαγμένη μ’ ένα σακί από μουσαμά», και στη 

συνέχεια παρατηρεί σκηνές στις οποίες περιγράφονται περισσοτεροι στρατιώτες: 

«Εδώ φουσκώνει το πλαστρόνι του Μπαρκ […] Εκεί ο πελώριος Λαμούζ μοιάζει με 

ρημαγμένο πύργο, καθώς έχει κάτι μπαλώματα, ίδια τοιχοκολλήματα […] ο Τουλάκ 

λαμποκοπάει με τον πορτοκαλί του θώρακα, ίδιος αρχιστράτηγος» (24 – 25). Το ίδιο 

συμβαίνει και στην περιγραφή για τις κνημίδες που φορά ο καθένας. Το ίδιο γίνεται 

και στην εικόνα, όπου περιγράφονται οι χαρακτήρες και οι συνήθειές τους στα 

χαρακώματα: «ο Ζοζέφ Μενίλ λαγοκοιμάται, ο Μπλαιρ χασμουριέται, ο Μαρτέρω 

καπνίζει […] (27). Γενικότερα, πραγματοποιείται συχνά μια εναλλαγή κοντινών και 

μακρινών πλάνων και το αντίστροφο.  

 Πέρα από την περιγραφή των χαρακτήρων, η οποία περιλαμβάνει 

πληροφορίες της φυσικής κατάστασης των στρατιωτών, δηλαδή περιγραφή για την 

εμφάνιση, την ηλικία, το ντύσιμο, την κοινωνική κατάστασή τους, μέσα από την 

παρατήρηση των συμπεριφορών των στρατιωτών, μπορεί να γνωρίσει ο αναγνώστης 

μέρος του ψυχολογικού και διανοητικού βάθος των ηρώων. Ο πόλεμος είτε μετέχει 

κανείς σ’ αυτόν από το στρατιωτικό μετερίζι, είτε όχι, αλλάζει τις συμπεριφορές και 

τις συνήθειες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι στο πλαίσιο ενός πολέμου, πολλώ δε 

μάλλον οι στρατιώτες, οι οποίοι βρίσκονται για μεγάλα διαστήματα μακριά από την 

οικογενειακή εστία τους, αλλάζουν την συμπεριφορά τους σε μεγάλο βαθμό. Η 

άποψη αυτή υποστηρίζεται από τους στρατιώτες: 

 «-Δεν ήμουνα έτσι βρόμικος πριν καταταχθώ, έλεγε ο Μπλαιρ. –Ε, τότε, φιλαράκο 

 μου, φαίνεται πως άλλαξες πολύ, είπε ο Μπαρκ. –Ευτυχώς, είπε κι ο Τιρέτ τον λόγο 

 του, γιατί διαφορετικά θα ‘φτιαχνες στη γυναίκα σου αραπάκια! Ο Μπλαιρ θύμωσε. 

 Σούφρωσε τα φρύδια του κάτω από το μαυριδερό του κούτελο. –Δεν μ’ αφήνεις στην 

 ησυχία μου! Ε, κι έπειτα; Έχουμε πόλεμο. Κι εσύ μπιζελόμουτρο, θαρρείς πως ο 

 πόλεμος δεν σου άλλαξε τα μούτρα και το φέρσιμο; Για κοίτα λιγάκι τα μούτρα σου, 

 μαϊμού, κωλόμουτρο! […]» (20). 
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Πριν από κάθε άλλη αλλαγή στη συμπεριφορά των στρατιωτών, έτσι όπως 

συγκεντρώνονται, ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον πόλεμο, 

αλλάζει ο τρόπος ομιλίας: «Το ίδιο λεξιλόγιο, ένα ανακάτωμα από εκφράσεις 

μαθημένες στο εργαστήρι και στον στρατώνα κι από ιδιωματισμούς, αρτυμένο με 

κάποιους νεολογισμούς, μας συγχωνεύει […]»53 (32). Στη συνέχεια, η μεγαλύτερη 

αλλαγή στην συμπεριφορά και στην στάση των στρατιωτών πραγματώνεται στην ζωή 

των χαρακωμάτων, όπου έχουν γίνει όλοι μια μάζα. Οι στρατιώτες χάνουν την 

ταυτότητά τους και γίνονται ένα συνονθύλευμα: «Η τρομερή στενότητα που έχει η 

από κοινού ζωή μάς ζουπίζει, μας προσαρμόζει, μας σβήνει τον ένα μέσα στον άλλον 

[…] Για να δει κανείς την ομοιομορφία ανάμεσα σε ένα φαντάρο που θα φαινόταν 

όμοιος μ’ έναν άλλο, χωρίς να τους κοιτάξει από μακριά, από μιαν απόσταση όπου 

δεν είμαστε παρά κόκκοι της σκόνης που κυλάει μέσα στον κάμπο» (32). Επιπλέον, η 

αίσθηση που κυριεύει τους χαρακτήρες είναι ότι νιώθουν αντικείμενα προς 

εκμετάλλευση, μηχανές, δίχως ανθρώπινα αισθήματα. Δεν υπάρχει πια η 

μοναδικότητα του καθενός και η αξία που κάθε στρατιώτης είχε στην κοινωνία που 

βρισκόταν πριν από τον πόλεμο. Το αίσθημα των στρατιωτών φαίνεται 

χαρακτηριστικά στα παραθέματα που ακολουθούν: 

 «Ο λόχος μας είναι εφεδρεία και κατέχει ένα χαράκωμα στη δεύτερη γραμμή. Εδώ, 

δεν  έχουμε επιφυλακή. Τη νύχτα μας χρησιμοποιούνε σε χωματουργικές εργασίες στα 

 έμπροσθεν, αλλά ολόκληρη τη μέρα δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε. Στοιβαγμένοι ο 

 ένας πλάι στον άλλον κολλητά, αγκώνα με αγκώνα, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε 

 όπως – όπως να βραδιάσει» (23) […] «Καρτερούμε αδιάκοπα, σε κατάσταση  

 πολέμου.Έχουμε γίνει μηχανές που καρτερούμε» (32) 

 Επιπλέον, οι στρατιώτες βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με το μαρτύριο της 

πείνας και της δίψας. Οι συνθήκες διαβίωσής τους στα χαρακώματα είναι χείριστες: 

«Κι εγώ ξύπνησα πολλές φορές, μες στο χαράκωμα από την βαριά μπόχα […] 

τουλάχιστον αν αυτό σκότωνε τις ψείρες […]» (19). Ένας άλλος σύντροφος του 

αφηγητή αναφέρει: «έχω ατομικό θάλαμο εγώ […] Δείχνει μια ρηχή λακκούβα, μ’ 

ένα στρώμα ξερή κοπριά» (18). Σε ένα άλλο σημείο: «Μου κλέψανε το σακίδιό μου 

τη νύχτα […] Ε, και να το είχα στο χέρια μου το παλιοτόμαρο που μου την 

σκάρωσε… Είχε μέσα ένα κεφαλάκι τυρί» (21 -22). Μα το πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα που δίνεται για να καταλάβει ο αναγνώστης το μαρτύριο που βιώνουν οι 

στρατιώτες, βρίσκεται στο 11ο κεφάλαιο. Ένας σύντροφος του αφηγητή έχει 

απαυδήσει από την έλλειψη νερού -τόσο για να ξεδιψάσει όσο και για να πλυθεί- που 

βγαίνει να πλυθεί στην βροχή: «Καταμεσής απόμεινε, ραβδισμένο από την βροχή, το 

αντικείμενο αυτής της φασαρίας: ο Φουγιάντ, με το πανωκόρμι γυμνό, πλενότανε 

κάτω από την βροχή […] σαπούνιζε σαν δαιμονισμένος το κεφάλι του, τον λαιμό του 

και το στήθος του […] Αντί για μαστέλο χρησιμοποιούσε τρεις καραβάνες του 

                                                           
53 Υπάρχει ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα με τίτλο: «Στρατός και βιβλίο» στο περιοδικό Διαβάζω τχ. 146    
(18 Ιουνίου 1986). Στο αφιέρωμα αυτό περιλαμβάνονται ορισμένες συνήθειες των στρατιωτών σε 
σχέση με το λεξιλόγιο, σε σχέση με την απουσία της γυναίκας, την λογοτεχνία του στρατού κ.ά, 
ωστόσο διευκρινίζεται στην αρχή του αφιερώματος ότι όσα γράφονται, αναφέρονται σε περίοδο 
ειρήνης όχι σε περίοδου πολέμου, ωστόσο υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στις συνήθειες των 
στρατιωτών σε περίοδο ειρήνης αλλά και στα πολεμικά κείμενα της παρούσας εργασίας. 
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συσσιτίου που τις είχε γεμίσει νερό -άγνωστο πού το βρήκε σ’ αυτό το χωριό που δεν 

είχε νερό-» (176 - 177).  Επίσης, άλλο ένα χαρακτηριστικό της Φωτιάς -σε 

σχέση με την περιγραφή των χαρακτήρων- είναι η περιγραφή τους  με 

χαρακτηρισμούς, οι οποίοι τούς υποκαθιστούν ως ανθρώπινα όντα: 

 «Ο Τουλάκ είναι υπέροχος […] Κάτι κρατάει στο χέρι του (22) –Το βρήκα καθώς 

έσκαβα τη νύχτα στην καινούργια σύραγγα, στην άκρη, σαν αλλάζαμε το σάπιο 

συρματόπλεγμα. Μου χτύπησε μεμιάς στο μάτι αυτό το μαραφέτι. Είν’ ένα τσεκούρι, παλιό 

μοντέλο […] Φαίνεται σαν εργαλείο προϊστορικό. […] Ανεμίζει το τσεκούρι του ανθρώπου 

της λίθινης εποχής και μοιάζει ο ίδιος με πιθηκάνθρωπο τυλιγμένο μέσα σε προβιές, που 

παραμονεύει χαμένος στα σπλάγχνα της γης» (23). 

 Στη συνέχεια: «Κάθε μέρα κι ένας τους θέλει να ξεκοιλιάσει κάποιον άλλο, 

λες και γινόμαστε κτήνη, έτσι που ζούμε σαν κτήνη» (41). Σε άλλο σημείο: «[…] 

άνθρωποι απλοί, που τους έχουν ακόμα περισσότερο απλοποιήσει, και που λόγω των 

περιστάσεων τα πρωτόγονα ένστικτά τους έχουν γίνει πιο έντονα: το ένστικτο της 

συντήρησης, ο εγωισμός, μια επίμονη ελπίδα πως θα επιζήσουν, η ευχαρίστηση για 

το φαϊ, το πιοτό και  τον ύπνο» (67). Μέσα από τις περιγραφές, τις εικόνες, τις 

παρομοιώσεις των στρατιωτών με ζώα, αγάλματα, όντα, μορφές είναι φανερή η 

υποβίβαση του ανθρώπου σε περίοδο πολέμου. Η υποκατάσταση των ανθρώπων σε 

όντα, ζώα, αγάλματα -σε περίοδο πολέμου- δεν γίνεται, γιατί ο συγγραφέας επιθυμεί 

να υποβαθμίσει την ανθρώπινη αξία, αλλά γιατί μέσω αυτής της υποβάθμισης του 

στρατιώτη σε κατώτερο ον, αναδεικνύεται η αξία του ανθρώπου συλλήβδην σε όλες 

τις εκφάνσει της ζωής του· αξία που χάνεται μόνο σε περίοδο πολέμου, όπου ο 

άνθρωπος με τις συνθήκες ζωής του στα χαρακώματα επιβιώνει σαν ζώο και όχι ως 

άνθρωπος. Ο άνθρωπος αποκτηνώνεται, γιατί λειτουργεί με βάση το ένστικτο της 

επιβίωσής του. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να πράττει το καλό, ζώντας με τις 

ανθρώπινες αξίες ως μέλος μιας κοινωνίας και όχι σαν κτήνος που ζει στα 

χαρακώματα υπό άθλιες συνθήκες.  

 Ωστόσο, πέρα από αυτά τα σημεία στο κείμενο, όπου υποκαθίσταται σκόπιμα 

η ανθρώπινη ύπαρξη, σε άλλα σημεία η περιγραφή των χαρακτήρων επικεντρώνεται 

στις ανθρώπινες αξίες των στρατιωτών. Τονίζονται οι συνήθειες και οι αδυναμίες των 

ανθρώπων, όχι των στρατιωτών. Οι σύντροφοι του αφηγητή δεν είναι στρατιώτες που 

επιθυμούν να μετέχουν στον πόλεμο, κάνοντας σκοπό της ζωής τους να επιτύχουν 

ηρωικά επιτεύγματα. Μάλιστα σε ένα σημείο, ένας εκ των ηρώων αναφέρει: 

«καρφωμένοι εδώ, χασομέρηδες» (41). Δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ ένας 

συγγραφέας που τάσσεται υπέρ του πολέμου για έναν στρατιώτη ή μια ομάδα 

στρατιωτών τον όρο «χασομέρηδες». Όρο που σίγουρα υποβιβάζει τον στρατιώτη. Οι 

ήρωες της Φωτιάς δεν χαίρονται που πολεμούν και δεν ελπίζουν να σκοτωθούν στην 

μάχη για να έχουν έναν ένδοξο θάνατο, αλλά αδημονούν να λήξει ο πόλεμος για να 

επιστρέψουν στην ζωή που είχαν πριν την έναρξη του πολέμου. Στους χαρακτήρες 

του κειμένου δεν υπερισχύει η στρατιωτική ταυτότητα αλλά η ανθρώπινη, δεν είναι 

φορείς πολεμικών ιδεών, αλλά λειτουργούν με βάση τις ανθρώπινες ιδέες. Υπάρχει 

ένα επεισόδιο, όπου ένας εκ των πρωταγωνιστών αποκτά ένα βαρύ τραύμα κατά την 
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διαμονή του στο χαράκωμα και χαίρεται που θα αποχωρήσει έστω λίγο από τα 

χαρακώματα, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράθεμα: 

 «-Είναι στ’ αυτιά μου. Μία οβίδα -και σκαστή, κουμπάρε μου- που λες κι έσκασε 

μέσ’  στ’ αυτιά μου. (79) […] «-Να σου πω, κουμπάρε μου, στο κάτω - κάτω το 

 τραύμα μου ειν’ από τα καλοδεχούμενα, θα με στείλουνε το δίχως άλλο στο 

 νοσοκομείο» (80) […] «-Στην αρχή, λέει ο Φαρφαντέ, παραξενευόμουνα σαν 

 άκουγα να λαχταράνε το καλοδεχούμενο τραύμα. Μα ωστόσο, ό,τι κι αν πεις, όπως 

κι  αν το πάρεις, καταλαβαίνω τώρα πως είναι το μόνο που μπορεί να ελπίζει ένας 

 κακόμοιρος φαντάρος που δεν είναι παλαβός» (81).  

Ο στρατιώτης αυτός δεν λυπάται για το τραύμα του, αλλά αισθάνεται ανακούφιση, 

γιατί θα έχει έναν λόγο να φύγει από το χαράκωμα για ένα διάστημα. Επομένως, δεν 

πρόκειται για έναν στρατιώτη που επιθυμεί να παραμείνει στο πεδίο της μάχης -με 

κίνδυνο να σκοτωθεί ή να επιβαρυνθεί η υγεία του εξαιτίας του τραύματός του-, αλλά 

για έναν στρατιώτη, ο οποίος χαίρεται με την επικείμενη απομάκρυνσή του από το 

μέτωπο. Το καλοδεχούμενο τραύμα είναι κάτι συνήθες για τους στρατιώτες στον 

πόλεμο. Τους στρατιώτες εδώ κυριεύει η τάση της φυγής από τον πόλεμο. Είναι 

φανερό πως οι στρατιώτες αυτοί δεν είναι πλασμένοι για να πολεμούν. Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά ένας εκ των ηρώων: «-Εμείς δεν είμαστε στρατιώτες, 

είμαστε άνθρωποι» (66). Ενώ σε άλλο σημείο παρόλο που βρίσκονται σε πολεμική 

περίοδο και η ζωή τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, εκείνοι σκέπτονται πως ίσως και 

οι στρατιώτες που απαρτίζουν το αντίπαλο στρατόπεδο να μην είναι πλασμένοι για να 

σκοτώνουν: «-Χμ, κάνει ο Τιρλοάρ, λένε για τη βρομοράτσα, τους Γερμαναράδες. 

Όσο για τους φαντάρους, δεν ξέρω αν είν’ αλήθεια ή δεν μας γελάνε και σ’ αυτό, και 

αν, στο βάθος, δεν είναι κι αυτοί άνθρωποι πάνω - κάτω σαν εμάς. –Είναι πιθανό, 

άνθρωποι σαν εμάς, λέει ο Εντόρ (50). Οι στρατιώτες στην Φωτιά σκέπτονται πως οι 

φαντάροι του αντίπαλου στρατοπέδου, είναι και ‘κείνοι άνθρωποι που αποσπάστηκαν 

από τις οικογένειες και τις πατρίδες του για να πολεμήσουν και οι στρατιώτες στην 

Φωτιά αισθάνονται, πως βρίσκονται στην ίδια θέση με τους στρατιώτες του 

αντίπαλου στρατοπέδου. Κι ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος απ’ τους ήρωες 

στην Φωτιά κληθεί να σκοτώσει έναν στρατιώτη του αντίπαλου στρατοπέδου, η 

πράξη αυτή συνοδεύεται από μια απολογία: «-Εγώ δεν είμαι άνθρωπος κακός, λέει ο 

Μπλαιρ. Έχω παιδιά και στον τόπο μου μού ανεβαίνει ένας κόμπος στο λαιμό σαν 

είναι να σφάξω κανένα γουρούνι που το ξέρω, μα έναν από δαύτους, θα τον σούβλιζα 

μ’ ευχαρίστηση […]» (51). Δηλαδή, ο στρατιώτης δηλώνει στον αναγνώστη πως δεν 

είναι κακός άνθρωπος και πως πριν τον πόλεμο λυπόταν ακόμη και τα ζώα που 

επρόκειτο να σφάξει. Έτσι, δεν θα δοθεί καμια αφορμή στον αναγνώστη να θεωρήσει 

ότι οι χαρακτήρες στην Φωτιά τάσσονται υπέρ του πολέμου. Κι αν σκοτώνουν, είναι 

γιατί εξαναγκάζονται με βάση τις επιταγές του πολέμου να συμπεριφερθούν εχθρικά 

στους αντιπάλους τους, πολεμώντας για να επιβιώσουν, προσπαθώντας να σώσουν 

την ζωή τους. Η αντιπολεμική διάθεση του Μπαρμπύς που διέπει όλο το κείμενο και 

εδώ εκφράζεται μέσω των ηρώων του, είναι έκδηλη από την αρχή ως το τέλος, όπου 

αναφέρεται το εξής: «-Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να ‘ναι σύζυγοι, πατέρες –πατέρες 

τελοσπάντων!- όχι κτήνη που κυνηγιούνται, σφάζονται και ρημάζουνε» (440).  
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 Επίσης, στο κείμενο κυριαρχεί ακόμα ένα αίσθημα από την πλευρά των 

στρατιωτών, το αίσθημα της επαιτείας. Οι στρατιώτες, έτσι όπως μετακινούνται από 

τόπο σε τόπο και αναγκάζονται να βρουν νέο τόπο προσωρινής διαμονής, 

παρατηρούν συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν σε εκείνους αλλά σε ζητιάνους: 

  «Χτυπούμε από πόρτα σε πόρτα, προσφερόμαστε με συστολή, δειλά - δειλά, σαν 

 εμπόρευμα ανεπιθύμητο»(94). «Στεκόμαστε περιμένοντας, μ’ ένα στραβό χαμόγελο 

 στα χείλια, ίδιοι ζητιάνοι που δεν τους ελεήσανε ακόμα» (97). «Αυτά τα όντα, που τα 

 δέρνει ο άνεμος ως και πάνω στ’ άχυρά τους, λες κι είναι κανένα περιμάζεμα 

ζητιάνοι»  (188). «Άδικα τεντώνει τον λαιμό του και ψάχνει εντατικά με το μάτι κάποιο 

γνώριμο  κεφάλι ανάμεσα σ’ αυτές τις στολές, που παρέες – παρέες, ή δυο – δυο, 

πίνουνε και  κουβεντιάζουνε, ή, μοναχικές σ’ ένα τραπέζι, γράφουν. Μοιάζει σαν 

ζητιάνος και  κανένας δεν του δίνει προσοχή» (191).  

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκονται οι στρατιώτες, δεν είναι ανθρώπινες. 

Συχνά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Χαρακτηριστικό για το κείμενο είναι 

επεισόδιο που διαδραματίζεται σε μια από τις επισταθμίες: «–Λοιπόν πόσο θα ‘ναι το 

νοίκι […] -Ένα φράγκο τη μέρα, ζορίζοντας τον εαυτό της, σαν να της κλέβανε το 

ποσό. –Είναι ακριβά, παρατήρησε ο Λαμούζ (98) […] –Ξέρω πως παντού και πάντα 

η ίδια  ιστορία […] Δεν γίνεται να σκοτώνονται όλοι» (101). Ενώ λίγο αργότερα, οι 

στρατιώτες στο σπίτι όπου διαμένουν, συναντούν ένα μικρό αγοράκι, το οποίο τούς 

πληροφορεί πως και στο δικό του σπίτι διαμένουν αξιωματικοί και ο πατέρας του 

επιθυμεί «να βαστάξει ο πόλεμος» (105) αλλά η μητέρα είναι προβληματισμένη, γιατί 

ο άλλος γιος της πολεμά στο μέτωπο. Έτσι, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από 

τα δύο παραπάνω επεισόδια, σε περίοδο πολέμου υπάρχει παράνομη απόκτηση 

αγαθών σε βάρος όσων βρίσκονται στα χαρακώματα και για ένα διάστημα χρειάζεται 

να μετακινηθούν σε τόπο μακριά από τα χαρακώματα, όπου αναζητούν τροφή και 

στέγη. 

 Τέλος, όπως προαναφέρθηκε στην α΄ ενότητα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 

της γλώσσας, κάτι ακόμα που συναντάται στο κείμενο είναι η χρήση της ειρωνείας. Η 

ειρωνεία είναι περιορισμένη ως εκφραστικό μέσο σε σχέση με τα σχήματα λόγου 

καθώς και την εικονοποιΐα, υπάρχει όμως σε ορισμένα σημεία του κειμένου. Ένα απ’ 

αυτά είναι στις πρώτες σελίδες του κειμένου, όπου πηγαίνουν στα χαρακώματα 

περιηγητές και δημοσιογράφοι για να γράψουν για τον πόλεμο. Οι στρατιώτες 

συζητούν ζωηρά μεταξύ τους, όταν απομακρύνονται οι περιηγητές και οι 

δημοσιογράφοι, και ένας απ’ αυτούς αναφωνεί: «Ώστε, αυτοί είναι που μας 

παραγεμίζουν το καφάσι με ψευτιές» (54) κι ύστερα: «Ο Μπαρκ κάνει πως κρατάει 

ένα χαρτί μπροστά στην μύτη του και απαγγέλει με ψιλή φωνή σαν να διαβάζει: […] 

Αν χασομεράμε λίγες μέρες ακόμα, είναι γιατί δεν έχουμε όρεξη να παρατήσουμε την 

ζωή που περνάμε στα χαρακώματα· είναι τόσο χουζουρεμένη, με νερό, γκάζι και 

μπάνιο σε όλα τα πατώματα. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως κάνει κάπως πολλή ζέστη 

τον χειμώνα…» (54 – 55). Ενώ στη συνέχεια μερικοί σύντροφοι του αφηγητή 

λοιδορούν μερικά γεροντάκια που ήρθαν στο μέτωπο για χωματουργικές εργασίες. 

Είναι «ζαρωμένα» γεροντάκια, με μάγουλα πασπαλισμένα με στάχτη» (62) και ένας 
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σύντροφος του αφηγητή που έχει διάθεση για πειράγματα, λέει σε έναν από αυτούς:    

«-Δεν μου λες παππούλη, θα ‘χεις την καλοσύνη να μου δώσεις την διεύθυνση του 

ράφτη σου στην Λόντρα;» (63). Αργότερα: «κάνει την εμφάνισή του ένα καινούργιο 

θύμα για κορόιδεμα» (63). Η χρήση της ειρωνείας, έστω και σε μικρό βαθμό, 

προσδίδει έναν τόνο ζωηρότητας στο κείμενο. 

 Ακόμα μια παρατήρηση που μπορεί να γίνει εδώ σε σχέση με τους στρατιώτες 

είναι ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η  μνήμη. Οι στρατιώτες υπό το κράτος 

της απώλειας των αγαπημένων προσώπων, του σπιτιού, της ζωής πριν τον πόλεμο,  

χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες και την μνήμη για να φέρουν νοερά κοντά τους, 

όσους και όσα στερούνται, λ.χ.: «Ο Βολπάτ ανασύρει τη φωτογραφία μέσ’ από τα 

κιτρινιασμένα και μαυρισμένα χαρτιά και μου την δείχνει για πολλοστή φορά. 

Ξανακάνω γνωριμία με την κυρία Βολπάτ […]» (230). Πρόκειται για μια προσπάθεια 

να αντλήσει κανείς δύναμη από τα αγαπημένα του πρόσωπα, ενώ βρίσκεται μακριά 

από αυτά: 

 «Χωμένοι μέσα σ’ αυτές τις ολόγυμνες τρύπες της γης, αυτοί οι άνθρωποι –

σκυμμένοι  με αφοσίωση πάνω σ’ αυτά τα τιποτένια, τ’ ασήμαντα στολίδια, τόσο μικρά 

που οι  τραχιές χερούκλες δυσκολεύονται να τα κρατήσουνε και τους ξεγλιστρούν- 

φαίνονται  ακόμα πιο αγρίμια, πιο πρωτόγονοι, κι επίσης πιο ανθρώπινοι, παρά σε κάθε 

άλλη τους  εκδήλωση» (61). 

Γενικότερα οι στρατιώτες προσπαθούν μέσω της μνήμης να εκτονώσουν την ψυχική 

ένταση που αισθάνονται στα χαρακώματα. Μακριά απ’ τα αγαπημένα πρόσωπα, από 

την ζωή τους πριν τον πόλεμο, δεν έχουν άλλον τρόπο να αντλήσουν δύναμη. Οι 

αναμνήσεις γίνονται για ‘κείνους ένα «καταφύγιο», στο οποίο καταφεύγουν για να 

αντέξουν κατά την διάρκεια της παραμονής τους στα χαρακώματα. 

 Εκτός από τους στρατιώτες, ένας ακόμη χαρακτήρας που αξίζει να σταθεί 

κανείς, η σημαντικότερη γυναικεία παρουσία στην Φωτιά είναι αυτή της Ευδοξίας 

Ντυμάλ:  

  Ξαφνικά στην παρυφή, ξεπρόβαλε μια γυναικεία μορφή. Είχε πίσω της τον 

 ήλιο, κι οι αχτίδες σχημάτιζαν γύρω της ένα φωτεινό περίγραμμα. Στεκότανε όρθια 

 κοντά στα δέντρα, που σχημάτιζαν ένα βάθος από μενεξεδένιους ίσκιους – 

 λυγερή, με φλογισμένο κατάξανθο κεφάλι· και πάνω στο χλωμό της πρόσωπο, 

 ξεχώριζαν οι δυο νυχτερινές μαυρίλες των πελώριων ματιών της. Αυτό το 

 ολόφωτο πλάσμα μάς κοίταζε  τρέμοντας, ύστερα χώθηκε απότομα στο δάσος, ίδια 

 λαμπάδα» (82).  

Η Ευδοξία εμφανιζόταν περιστασιακά μπροστά στους στρατιώτες. Ο Λαμούζ την 

ποθούσε, αλλά εκείνη ήταν ερωτευμένη με τον Φαρφαντέ, πράγμα  το οποίο ο 

Λαμούζ αγννοούσε και μια φορά προσπάθησε να την πλησιάσει με βίαιο τρόπο:   

 [Ο Λαμούζ] «προχωρεί κατά ‘κείνη μ’ ολόκληρο τον όγκο του […] Εκείνη 

 ανατριχιάζει: - Άφησέ με ήσυχη, μ’ αηδιάζεις! Η χερούκλα του ρίχνεται πάνω σ’ 

 ένα από τα δυο  χεράκια της […] Τα ζωηρόξανθα μαλλιά της και σαλεύουνε, ίδιες 

 φλόγες. Την τραβάει πάνω του. Απλώνει τον λαιμό του, το ίδιο και τα χείλια του. 
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Θέλει  να τη  φιλήσει. Το λαχταράει με όλη του τη δύναμη (113) με όλο του το είναι.  Θα 

 πέθαινε για ένα φιλί, για την άγγιζε με τα χείλια του. Μα εκείνη παλεύει, βγάζει μια 

 πνιγμένη κραυγή […] Μην ξανατολμήσεις κακομοίρη! του λέει! (114). 

 Ο Λαμούζ παρασυρμένος από τον έρωτά του για την Ευδοξία λόγω της 

γοητείας που τού ασκεί η εμφάνισή της χαρακτηρίζεται στο κείμενο «ίδιος σάτυρος». 

Το παραπάνω επεισόδιο που διαδραματίζεται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, θα 

μπορούσε να αποτελεί και έναν κακό οιωνό για ό,τι ακολουθεί ανάμεσά τους στη 

συνέχεια του έργου: 

 «-Ζητάνε κάποιον που να θέλει να βοηθήσει τους σκαπανείς σε μια δουλειά, λέει ο 

 ανθυπασπιστής, ο ψηλέας […] Παρών! λέει ο Λαμούζ. (260) […] –Την ξανάδα την 

 Ευδοξία […] Ήτανε πάπια. Ήταν σ’ εκείνο το μέρος που είχαμε χάσει, συνεχίζει ο 

 Λαμούζ, και που το ξαναπήρανε τ’ αποικιακά […] (261) Σκάψαμε πρώτα την τρύπα 

 για το λαγούμι. […]Πάνω σ’ αυτόν τον όγκο ήτανε  ένα κεφάλι, κι αυτά που είχα 

 δει να κρέμονται ήτανε μαλλιά […] Μα γνώρισα τα  μαλλιά, που δεν έχει άλλα 

 όμοια στον κόσμο, ύστερα το πρόσωπο λιωμένο και σάπιο,  ο λαιμός ένα 

πράγμα  σαν ζυμάρι, όλο μαζί πεθαμένο, μπορεί, εδώ κι ένα μήνα. Ήτανε  η Ευδοξία, 

σου λέω  […] Είχε στο –να εδώ- κρεμασμένο ένα μπουκετάλι λουλούδια,  σάπιο κι 

αυτό, το  μπουκέτο μού χτύπαγε τη μύτη σαν ένα ψόφιο ζουδάκι. Χρειάστηκε  να 

την πάρω  αγκαλιά και να κάνουμε σιγά – σιγά, οι δύο μαζί, μισή στροφή, για να την 

 αφήσω να πέσει από την άλλη μεριά […] Γυρίζει πάνω στην κοιλιά, κλείνει τις 

γροθιές  του κι αποκοιμιέται, με το μούτρο χωμένο μες στη γη, βυθισμένος στο μουχρό όνειρο 

 του έρωτα και της σαπίλας» (263).  

 Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει πως ο Λαμούζ, ένας στρατιώτης που 

παραδίνεται στα ανθρώπινα ένστικτά του και νιώθει σωματική έλξη για μια γυναικεία 

παρουσία που συχνά εμφανίζεται στα χαρακώματα και η Ευδοξία, μια κοπέλα που 

έχει άγνοια του κινδύνου και ερωτευμένη με τον Φαρφαντέ τριγυρνά απρόσκοπτα 

στα χαρακώματα, είναι αθύρματα της μοίρας. Ο Λαμούζ της μοίρας του πολέμου και 

η Ευδοξία της μοίρας της ίδιας της ζωής της. Ο Λαμούζ που είναι ερωτευμένος με 

‘κείνη, δεν καταφέρνει να την γοητεύσει και η μόνη φορά που την αγκαλιάζει, είναι 

όταν την βρίσκει νεκρή στα λαγούμια των χαρακωμάτων· και για την Ευδοξία, ο 

έρωτάς της δεν πραγματώνεται ποτέ με τον Φαρφαντέ, αφού η ζωή της διακόπτεται 

σύντομα από τις οβίδες των χαρακωμάτων. Η τραγικότητα εντείνεται και με τον 

θάνατο του Φαρφαντέ. 

  

Γ΄. Ο θάνατος 

Όπως αναφέρθηκε στα προλεγόμενα της εργασίας, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν 

ένας πόλεμος με κύριο μέσο σκοτωμών την εφαρμογή των τεχνολογικών μέσων, κάτι 

που αξιοποιείται στο κείμενο. Ο θάνατος στην Φωτιά συχνά που προέρχεται από 

οβίδες και πολυβόλα ή από τα αεροπλάνα που πετούν οβίδες ή από οβίδες που 

προέρχονται από το ένα χαρακώμα και φτάνουν στο χαράκωμα της άλλης πλευράς. 

Το 20ό κεφάλαιο με τίτλο «Φωτιά» είναι το πιο χαρακτηριστικό για την παρουσία 
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του θανάτου. Ο αφηγητής παρατηρεί γύρω του και βλέπει τον βομβαρδισμό να 

αφανίζει έναν - έναν σχεδόν όλους τους συντρόφους του:  

 «Μέσα από το τοίχωμα, πίσω μου, είναι σκαμμένο ένα βαθούλωμα και μέσα εκεί, 

 στοιβαγμένα σε ύψος, κάτι πράγματα οριζόντια, σαν μεγάλα κούτσουρα για φωτιά. 

 Κορμοί από δέντρα; Όχι, πτώματα» (298) […] Ύστερα γυρίζω κι αγναντεύω αυτούς 

 τους νεκρούς που ξεθάβονται σιγά – σιγά μέσ’ από τα σκοτάδια […] Είναι τέσσερις. 

 Είναι οι συνάδελφοί μας Λαμούζ, Μπαρκ, Μπικέ και ο μικρούλης Εντόρ» (298) […] 

 Ο δεκανέας Μπερτράν κι εγώ είχαμε την τύχη να βρούμε μπροστά μας, τη στιγμή 

που  υψωνότανε η φωτοβολίδα κόκκινη, πριν σκάσει σε φως, μια τρύπα ανοιγμένη από 

 οβίδα […] βουλιάξαμε όσο μπορούσαμε πιο βαθιά μέσα στη λάσπη […] (300) «Ο 

 Μπαρκ και ο Μπικέ είναι τρυπημένοι στην κοιλιά, ο Εντόρ στον λαιμό […] Ο 

Λαμούζ,  αδειανός από αίμα […] Ο δεξιός του ώμος είχε κεντιστεί από πολλές σφαίρες 

και το  μπράτσο συγκρατιέται μονάχα με τις λουρίδες του κουρελιασμένου μανικιού και με 

 σπάγκους (302 – 303). 

Αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα της παρουσίας του θανάτου που παραμονεύει στα 

χαρακώματα. Ακρωτηριασμένα μέλη, κούφια κορμιά, οβίδες που τρυπούν τα κεφάλια 

είναι ο απολογισμός αυτού του πολέμου. Το μαρτύριο ξεκινά για τους στρατιώτες του 

ουλαμού από τις πρώτες μέρες που πηγαίνουν στα χαρακώματα και για πολλούς απ’ 

αυτούς ολοκληρώνεται με έναν φρικτό θάνατο. Είναι τέτοια η συχνότητα και η 

σφοδρότητα του θανάτου για τους στρατιώτες που είναι φυσικό, όσοι γλυτώνουν να 

χαίρονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίστιξης ζωής - θανάτου είναι το 3ο κεφ.:  

 «Τούτη τη φορά, η παραμονή στα χαρακώματα ήτανε κάτι τρομερό. Ο 18ος λόχος 

 βρισκότανε στα πρόσω. Αποδεκατίστηκε: δεκαοχτώ σκοτωμένοι και καμιά 

πενηνταριά  τραυματίες […] (69 – 70) Γι’ αυτό το λόγο, παρ’ όλη την κούραση που τους 

συντρίβει,  παρ’ όλο που είναι ακόμα πιτσιλισμένοι από τα αίματα του τελευταίου 

μακελειού και  που χάσανε τ’ αδέρφια τους, παρ’ όλα όσα περάσανε, είναι, δίχως να  το 

θέλουνε κι οι  ίδιοι, χαρούμενοι που γλιτώσανε και ζ ούνε, γλεντούνε τον απέραντο 

θρίαμβο πως  στέκονται όρθιοι» (74) 

Το δεύτερο πιο σημαντικό κεφάλαιο  σε σχέση με την περιγραφή του θανάτου μετά 

το 20ό κεφάλαιο, είναι το 3ο. Στο κεφάλαιο αυτό, ο αφηγητής εξιστορεί την 

επιστροφή του 18ου λόχου από την πρώτη γραμμή: «Τούτη τη φορά, η παραμονή στα 

χαρακώματα ήτανε κάτι τρομερό. Ο 18ος λόχος αποδεκατίστηκε στα πρόσω […] 

Αποδεκατίστηκε ο δεύτερος ουλαμός (71), ενώ σκοτώθηκαν αρκετοί σύντροφοι του 

αφηγητή: «Ο Μπαρμπιέ σκοτώθηκε […] Το Σάββατο, στις έντεκα την νύχτα. Μια 

οβίδα του πήρε ολόκληρη την πλάτη […] του Μπες ένα θραύσμα οβίδας του τρύπησε 

πέρα για πέρα την κοιλιά και το στομάχι. Ο Μπαρτελεμύ κι ο Μπωμπέζ χτυπήθηκανε 

στο κεφάλι και στον λαιμό […]» (71 – 72). Ενώ σε άλλη περίπτωση, ένας ήρωας 

αφηγείται ένα επεισόδιο κι ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης του 

μακάβριου στοιχείου στην Φωτιά:  

 «Είναι ένας μήνας τώρα που ο Ποτερλώ περπατάει μέσα σε μπότες Γερμανού 

 φαντάρου, όμορφες μπότες, σχεδόν ολοκαίνουργιες, με πέταλο στο τακούνι […] Του 

 τις άφησε ο Καρόν όταν τον μεταφέρανε στα μετόπισθεν εξαιτίας του μπράτσου του 

 […] Τον ακουώ τον Καρόν να λέει αυτή την ιστορία: “Τράβαγα, τα ‘στριβα, τα 
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 κούναγα, μα δεν τα κατάφερνα: βλέπεις, ήτανε ξυλιασμένος, δεν με βοήθαγε κι ο 

ίδιος.  Τέλος, τραβώντας – τραβώντας, οι γάμπες του συγχωρεμένου ξεκολλήσανε απ’ τα 

 γόνατα, σκίστηκε το παντελόνι, και παφ! μου ‘ρχονται κατάμουτρα όλα μαζί. 

Βρέθηκα  με μια μπότα γεμάτη στο κάθε χέρι. Χρειάστηκε να τις αδειάσω κι από τις 

γάμπες και  από τα ποδάρια”» (26 – 27). 

Ο θάνατος του Γερμανού με κάποιον τρόπο είναι ο λόγος για τον οποίο διευκολύνεται 

η επιβίωση κάποιου άλλου στρατιώτη στα χαρακώματα. Βέβαια, όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω και όπως φαίνεται σε όλο το κείμενο, οι στρατιώτες στην Φωτιά δεν είναι 

άνθρωποι που επιθυμούν τον πόλεμο και άνθρωποι που θα εκμεταλλεύονταν έναν 

άλλο άνθρωπο για να επιβιώσουν, γι’ αυτό κι εδώ απολογούνται κατά κάποιον τρόπο 

για την αρπαγή των υποδημάτων του Γερμανού: 

 «Έτσι βρίσκει ο καθένας τον τρόπο του, ανάλογα με την εξυπνάδα, τη 

 δραστηριότητά του, τα μέσα και την τόλμη, να τα βγάλει πέρα με τις τρομερές 

 κακουχίες. Κι ο καθένας, με την εμφάνισή του, λες και εξομολογείται: “Να τι  μου 

 ‘κοψε, τι μπόρεσα, τι τόλμησα να κάνω μέσα στην κατάντια που βρέθηκα”» 

 (27). 

 Από τις περιγραφές αναφορικά με τον θάνατο που συναντώνται στην Φωτιά, 

είναι εμφανής η απέχθεια του Μπαρμπύς για τον πόλεμο. Επιπροσθέτως, το ότι η 

ματιά αυτή στο φρικιαστικό τοπίο των χαρακωμάτων, είναι η ματιά του 

πρωτοπρόσωπου αφηγητή και του ήρωα του έργου που βλέπει γύρω του να χάνονται 

οι άνθρωποι με τους οποίους βρισκόταν μαζί στο χαράκωμα για ένα μεγάλο 

διάστημα, κάνει ακόμα πιο τραγική την παρουσία του θανάτου. Ο πόλεμος φαίνεται 

να είναι σύμφυτος με τον θάνατο -όπως επισημάνθηκε νωρίτερα στις μελέτες που 

βρίσκονται στα προλεγόμενα- και μάλιστα έναν βίαιο θάνατο. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Arthur Marwick:  «[…] οι περιγραφές των αποσυναρμολογημένων και 

σάπιων σωμάτων είναι χαρακτηριστικές, τα ξεχωριστά επεισόδια και τα πορτραίτα 

των μεμονωμένων στρατιωτών είναι ζωντανά»54. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
54 Arthur Marwick, “The Great War in Print and Paint: Henri Barbusse and Fernard Léger, Journal of 
Contemporary History, Vol. 37, No. 4 (Oct. 2002), σ. 509. Ηλεκτρονική πηγή J STOR: 
https://www.jstor.org/stable/3180757?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=the&searchText
=great&searchText=war&searchText=in&searchText=print&searchText=and&searchText=paint&sear
chUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Facc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bwc%3Don%
26amp%3BQuery%3Dthe%2Bgreat%2Bwar%2Bin%2Bprint%2Band%2Bpaint%26amp%3Bgroup%3
Dnone&ab_segments=0%2Ftbsub-
1%2Frelevance_config_with_tbsub&refreqid=search%3A873015fedefd48ae61b4c9a14605106c&seq=
1#metadata_info_tab_contents (τελευταία επίσκεψη σελίδας: 23/2/2019).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο Στράτης Μυριβήλης και η Ζωή εν τάφω 

 

Ο Στράτης Μυριβήλης, ψευδώνυμο του Ευστράτιου Σταματόπουλου, γεννήθηκε το 

1890 στη Συκαμνιά της Λέσβου. «Αν και στην πατρίδα του το βαφτιστικό του όνομα 

το θέλουν Στρατής, ο Μυριβήλης προτιμούσε τον τονισμό του στην πρώτη συλλαβή 

και μόνο στα παλαιότερα κείμενα του το τόνιζε στην λήγουσα»55. «Το φθινόπωρο του 

1909 [ο Μυριβήλης] στέλνει για πρώτη φορά γραφτό του σε περιοδικό. Προτιμά το 

«Νεότης» της Σμύρνης, το οποίο ετοιμάζεται να βγάλει ο Θεόδωρος Έξαρχος56  […] 

Η Σμύρνη είναι ακόμα καταφύγιο των Μυτιληνιών λογίων και λογοτεχνών»57. Ο 

Μυριβήλης γράφει στην δημοτική. Δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή. Αρχικά, στέλνει 

το γραπτό του στο συγκεκριμένο περιοδικό, του οποίου ο εκδότης ο Θεόδωρος 

Έξαρχος είναι «ένας απ’ τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού»58, ενώ στη συνέχεια 

μπορεί να παρατηρήσει κανείς την θερμότατη υποστήριξη των Μυτιληνιών στον 

δημοτικισμό γενικότερα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κώστας Μίσσιος: «εν 

ομοφωνία στάθηκαν όλοι οι Μυτιληνιοί διανοούμενοι και οι εφημερίδες τους και τα 

περιοδικά τους στο γλωσσικό· ούτε μια φωνή, ούτ’ ένα γραφτό υπέρ των 

καθαρευουσιάνων, από τους πιο…αντιδραστικούς -πολιτικά- ως τους πιο 

                                                           
55 Μανώλης Γιαλουράκης, Καζαντζάκης – Μυριβήλης, Πτολεμαίος, Αθήνα, 1970, σ. 61. 
56 «Ο Έξαρχος ήταν: “…Ο πρώτος και τελευταίος αγνός και αληθινός πρωτοπόρος κι αγωνιστής 
δημοτικιστής, τότε στη Σμύρνη, που δημιούργησε κι οργάνωσε εκεί με το λίγο μα διαλεχτό κύκλο 
γύρω από το περιοδικό του, μια σωστή κι αγνή δημοτικιστική παράδοση…”. Διαπιστώνονται αυτά, 
διαβάζοντας τη “Νεότητα”. Το πρδ έχει ως υπότιτλο: “Όργανο των δημοτικιστών Σμύρνης και 
Αϊντινίου” – και το εννοεί. Ο Έξαρχος στα σχόλιά του -υπό τον τίτλο “Επιθεώρηση”- μάχεται για τη 
δημοτική, ανυποχώρητα». Κώστας Γ. Μίσσιος, Μυτιληνιοί λόγιοι και λογοτέχνες· Συμβολή στην ιστορία 
της λεσβιακής γραμματείας, τ. Α΄, Αστερίας, Μυτιλήνη, 1994, σ. 145. 
57 Κώστας Γ. Μίσσιος, Ένας Μυριβήλης αλλιώτικος και άλλες περί αυτού ευτράπελες πλην και πικρές 
ιστορίες, Εντελέχεια, Μυτιλήνη, 2008, σ. 103. 
58 Ό.π., σ. 104. 
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προοδευτικούς υπέρ της δημοτικής άπαντες - μέχρι που έφτασε να τους επισκεφθεί ο 

Ψυχάρης το 1923 ενθουσιασμένος, προφανώς από την μαχητικότητά τους»59. Δεν 

είναι μόνο η απουσία υποστήριξης των Μυτιληνιών στους καθαρευουσιάνους και η 

επίσκεψη του Ψυχάρη που σχετίζονται με το περιβάλλον του Μυριβήλη, είναι και η 

σχέση του με τον Ντόρο Ντορή60, ο οποίος πρωτοστάτησε το 1908 στην ίδρυση του 

«Λεσβιακού Διδασκαλικού Συνδέσμου» για την προάσπιση της δημοτικής 

γλώσσας61.  Ανεξάρτητα από τον Μυριβήλη, γενικότερα η Λέσβος αποτελούσε ένα 

σημαντικό πνευματικό κέντρο στην αρχή του 20ού αι. Φτάνει να ειπωθεί εδώ πως 

«στην αρχή του αιώνα μας στην Λέσβο υπήρχαν 70 εφημερίδες και 49 περιοδικά […] 

Μέσα, επομένως, από αυτή την αναγεννησιακή -για τη Μυτιλήνη- πορεία, ήταν 

ευνόητο να βρεθούν ή να ξεπηδήσουν σπουδαία ονόματα παιδαγωγών […] 

δημοσιογράφων [αναφέρονται ονόματα, κι εδώ βρίσκεται και εκείνο του Στράτη 

Μυριβήλη] […] που οι περισσότεροι ήταν και λόγιοι και λογοτέχνες ή να 

συνεργαστούν με τα έντυπα αυτά, όντας μόνιμοι κάτοικοι του νησιού (ή γεννημένοι), 

ποιητές, πεζογράφοι και κριτικοί που άφησαν εποχή (Δημ. Ν. Βερναρδάκης, Αργύρης 

Εφταλιώτης, Νίκος Καμπάς, Στρατής Δούκας, Ηλίας Βενέζης, Φώτης Κόντογλου κ. 

ά.) […] Όλοι αυτοί, αλλά άλλοι πολλοί […] είναι εκείνοι που δημιούργησαν την 

λεγόμενη «Λεσβιακή Άνοιξη» […]»62. Επρόκειτο όπως σχολιάζει ο Τάσος 

Αθανασιάδης στο αφιέρωμα της Νέας Εστίας για μια «πρωτόφαντη ανθοφορία σε 

όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής στην Λέσβο […] δεν ήταν ωστόσο 

ανεξήγητη: τα πνευματικά παιδιά της Λέσβου, γυρίζοντας στην γενέτειρά τους από 

πολύχρονη στράτευση αισθάνθηκαν την ανάγκη να εκτονωθούν με μια λυρική 

έκρηξη απ’ τις εφιαλτικές μνήμες του πολέμου σε μια ελεύθερη πατρίδα. Αυτή την 

λυρική έκρηξη την αποκάλεσαν πολύ εύστοχα: “Λεσβιακή Άνοιξη”»63. 

 Το 1924 είναι το έτος της πρώτης έκδοσης της Ζωής εν τάφω. «Το “Η ζωή εν 

τάφω” δημοσιεύτηκε από τις 10 Απριλίου 1923 ως τις 29 Ιανουαρίου 1924, σε 

σαράντα δύο συνέχειες, στην εβδομαδιαία εφημερίδα της Μυτιλήνης Καμπάνα, που 

εξέδιδε ο Μυριβήλης για λογαριασμό των συναδέλφων του εφέδρων αξιωματικών της 

Λέσβου»64, ενώ «κυκλοφόρησε αυτοτελώς στη Μυτιλήνη, την 1η Απριλίου 1924, με 

τον χαρακτηρισμό “ανατύπωση  απ’ την Καμπάνα”»65. Ο Κώστας Μάκιστος στις 

αυτοβιογραφικές σελίδες του66 αναφέρει πως οι επιφυλλίδες, όπου κυκλοφόρησε σε 

                                                           
59 Ό.π., σ. 15. 
60 Ο Θεοδωρίδης βγάζει την πρώτη εφημερίδα στη Μυτιλήνη, η οποία ονομάζεται: «Μυτιληνιός» (1η 
κυκλοφορία: 21/2/1909. Στη συνέχεια, οι Θεοδωρίδης και Μυριβήλης εκδίδουν το «Σκριπ» ως το 
1911. Κώστας Γ. Μίσσιος,  Μυτιληνιοί λόγιοι και λογοτέχνες· Συμβολή στην ιστορία της λεσβιακής 
γραμματείας, ό.π., σ. 113 – 114. 
61 Κώστας Γ. Μίσισος, Ένας Μυριβήλης αλλιώτικος…, ό.π., σ. 116. 
62 Κώστας Γ. Μίσσιος, Ένας Μυριβήλης αλλιώτικος, ό.π., σ. 14. 
63 Τάσος Αθανασιάδης, «Στράτης Μυριβήλης: συνοπτική θεώρηση του έργου του», Νέα Εστία, τχ. 
1523 (Χριστούγεννα 1990), σ. 33. 
64 Στράτης Μυριβήλης, Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 547. 
65 Ό.π., σ. 548. 
66 Πολλές πληροφορίες δίνονται μέσα από τις αυτοβιογραφικές σελίδες του Κώστα Μάκιστου για τον       
Μυριβήλη. Μια ιστορία ανεκδοτολογικού χαρακτήρα βρίσκεται πίσω από τον στρατηγό Μπαλαφάρα, 
χαρακτηριστικό ήρωα της Ζωής εν τάφω. Στην ιστορία περιγράφεται το εξής: ένας φίλος Ε. είπε στον 
Μάκιστο πως ο Μυριβήλης είχε ζητήσει να υπηρετήσει στα γραφεία της Μεραρχίας, αλλά ο στρατηγός 
αρνήθηκε, με αποτέλεσμα ο Μυριβήλης να θυμώσει και στο έργο του να παρουσιάζει τον αντίστοιχο 
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συνέχειες η α΄ έκδοση της Ζωής εν τάφω: «περιλήφτηκαν σε μικρόσχημο βιβλιαράκι 

για τους συνδρομητές της “Καμπάνας”»67.  Ακολούθησε η β΄ έκδοση του 1930 και 

ακόμα άλλες πέντε ως το 1955. Πρόκειται για αναθεωρημένες εκδόσεις. Όπως 

πληροφορεί τον αναγνώστη ο Μυριβήλης στον επίλογο της τέταρτης έκδοσης: «Η 

Ζωή εν τάφω μαζί με την Δασκάλα με τα χρυσά μάτια, που βγήκε κατόπιν σαν ένα 

είδος συνέχειας του έργου και ολοκληρώθηκε σε τρίπτυχο με το μυθιστόρημα Η 

Παναγιά η Γοργόνα, αποτελεί την προσπάθεια ενός στρατιώτη - συγγραφέα να 

εκφράσει -όσο βαστούσε η μπόρεσή του- την στάση του αντίκρυ στο γεγονός του 

πολέμου όπως το δέχτηκε συναισθηματικά και περιγραφικά στις τρεις μορφές του 

μέσα από την ελληνική ζωή και την λογοτεχνική του ιδιοσυγκρασία»68. 

 Στην πλειονότητα των μελετών υποστηρίζεται ότι η β΄ έκδοση ήταν εκείνη 

που καθιέρωσε το έργο στο λογοτεχνικό στερέωμα και προσέφερε στον συγγραφέα 

του έργου την καταξίωση που τού αναλογούσε. Ωστόσο, η α΄ έκδοση ήταν εξαιρετικό 

δείγμα γραφής, όπως αναφέρει η Jeanne Boudouris στο κείμενό της Η Ζωή εν τάφω 

του Στράτη Μυριβήλη που έχει δημοσιευτεί στο αφιέρωμα για τον Μυριβήλη της 

Νέας Εστίας τα Χριστούγεννα του 1990:  

 «Για όσους, όταν ήταν πολύ νέοι, είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν την “Ζωή εν 

τάφω”,  το μυθιστόρημα αυτό του Στράτη Μυριβήλη, στην πρώτη έκδοση του που έγινε στην 

 Μυτιλήνη το 1924,  καθώς επίσης και το βιβλίο μεγαλύτερου σχήματος ύστερα από 

 μια επεξεργασία μακράς πνοής που παρουσιάστηκε στο κοινό σταδιακά, για να 

 οριστικοποιηθεί το 1955 με την έβδομη έκδοσή του, οι προτιμήσεις στρέφονται 

 καθαρά στην πρώτη έκδοση […]»69.  

 Ανεξάρτητα από την καθολική αποδοχή που είχε από μόνο του το έργο, 

κάποιοι στάθηκαν αρωγοί στον Μυριβήλη, βοηθώντας ακόμα περισσότερο το 

αναγνωστικό κοινό να μάθει και να διαβάσει την Ζωή εν τάφω. Ένας απ’ αυτούς ήταν 

ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, ο οποίος έγραψε τρία κείμενα - κριτικές για την Ζωή εν 

τάφω. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύτηκαν στο εβδομαδιαίο περιοδικό του Γεράσιμου 

Λύχνου Πειθαρχία.70 Ωστόσο, ο Λαπαθιώτης δεν περιοριζόταν μόνο στις 

διθυραμβικές κριτικές για την Ζωή εν τάφω, αλλά «συνέκρινε το Η ζωή εν τάφω με 

άλλα σύγχρονα ομόθεμα έργα, καλλιτεχνικά σαφώς κατώτερα»71. Χαρακτηριστική 

τέτοια σύγκριση ήταν εκείνη ανάμεσα στους τόμους «Αξέχαστος πόνος κι άλλα 

διηγήματα (Αθήναι, 1930) του αδόκιμου πολυγράφου ανθυπολοχαγού Ι. Α. 

Βερνάρδου και Η ζωή εν τάφω, προκειμένου φυσικά να επαινέσει τον δεύτερο αλλά, 

ιδίως προκειμένου να καταδείξει την καλλιτεχνική ανεπάρκεια του πρώτου»72, ενώ 

στη συνέχεια το επόμενο διάστημα «δημοσίευσε ιδιαίτερο άρθρο, προσχηματιζόμενος 
                                                                                                                                                                      
στρατηγό, τον Μπαλαφάρα, «με ειρωνικές και κοροϊδευτικές περιγραφές». Κώστας Γ. Μίσσιος, Ένας 
Μυριβήλης αλλιώτικος, ό.π., σ. 170 – 171.  
67 Ό.π., σ. 169. 
68 Στράτης Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω· το βιβλίο του πολέμου, δ΄ έκδοση, Οι Φίλοι του βιβλίου, Αθήνα 
[χ.χ.] [1946], σ. 399.  
69 Jeanne Boudouris, «Η “Ζωή εν τάφω” του Στράτη Μυριβήλη», μετάφραση: Ε. Ν. Μόσχος, Νέα 
Εστία τχ. 1523 (Χριστούγεννα 1990), σ. 29. 
70 Νίκη Λυκούργου, Αγαπητέ Στρατή…, Εστία, Αθήνα, 2013, σ. 90. 
71 Ό.π., σ. 90. 
72 Ό.π., σ. 91. 
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το γεγονός ότι αδίκησε τον Μυριβήλη με τον “άτοπο παραλληλισμό” των δύο 

βιβλίων»73. Τα παραπάνω δεν αφήνουν αμφιβολία για την υπερβολική εκτίμηση του 

Λαπαθιώτη απέναντι στον Μυριβήλη και στο έργο του. Μια τέτοια ένθερμη 

υποστήριξη λαμβάνει χώρα και λίγο αργότερα, όταν συγκρίνει και πάλι την Ζωή εν 

τάφω με το έργο «Η ζωή των ανταρτών» του Χρήστου Μόδη και εκθειάζει και πάλι 

το πρώτο. Η στάση του Λαπαθιώτη ξεσήκωσε αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο. 

Μια από τις κυριότερες ήταν εκείνη ενός «Ταγματάρχη Τ…», όπως υπογράφει, ο 

οποίος «επιτίθεται συγχρόνως εναντίον των Λαπαθιώτη και Μυριβήλη [...] κατηγορεί 

τον πρώτο ως ομοϊδεάτη και υποστηρικτή του δεύτερου, για τον οποίο σημειώνει ότι 

με “με πολύ μεγάλο ταλέντο” και συχνά ψευδόμενος “ρομαντσάρει” τα συμβάντα στο 

μέτωπο, δείχνοντας πάντα την πλέον αποκρουστική τους μορφή, ούτως ώστε “να 

λερώσει κάθε ανώτερη ιδέα”, αποδίδει μάλιστα την (ηθική) έκπτωσή του στην 

επίδραση των “Μπαρμπύς, Ρομαίν Ρολλάν και κάτι τέτοιων”.  

 Θερμός υποστηρικτής του Μυριβήλη ήταν και ο Γιώργος Κοτζιούλας. Πρώτα 

με μια: «εγκωμιαστική βιβλιογραφία του για τα Διηγήματα (Μυτιλήνη, 1928), 

δημοσιευμένη το 1929 στα Ελληνικά Γράμματα, κυρίως όμως με την, επίσης 

επαινετική  κριτική του Ο Στρατής Μυριβήλης κ’ η πολεμική λογοτεχνία, η οποία 

κυκλοφόρησε το 193174. Οι επιστολές, όσες βρίσκονται στο βιβλίο, δίνουν 

σημαντικές πληροφορίες για την σχέση των δύο. Στην επιστολή της 17ης Ιανουαρίου 

του 1931 δίνεται μια σημαντική πληροφορία. Ο Κοτζιούλας απορεί γιατί δεν 

βρίσκεται στην λίστα με τα βιβλία για τα λογοτεχνικά βραβεία της Ακαδημίας η Ζωή 

εν τάφω. Το βιβλίο του Μυριβήλη δεν βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, γιατί ο 

Μυριβήλης δεν έχει στείλει αντίτυπο75. 

 Στα προλεγόμενα γίνεται μια σύντομη αναφορά στην σύγκριση της Jeanne 

Boudouris ανάμεσα στην Ζωή εν τάφω και στην Φωτιά. Στο 2ο κεφάλαιο στην μελέτη 

αυτή, το οποίο  τιτλοφορείται: «Οι πηγές του μυθιστορήματος “Η Ζωή εν τάφω”», 

ήδη απ’ την αρχή του, η Jeanne Boudouris αναφέρει πως «η ομοιότητα στην σύνθεση 

του μυθιστορήματος του Ανρί Μπαρμπύς με ‘κείνο του Στράτη Μυριβήλη ήταν τόσο 

εντυπωσιακή που δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο συγγραφέας [ο Στράτης 

Μυριβήλης] έγραψε το μυθιστόρημά του πριν το 1923. Στη συνέχεια η ίδια προσθέτει 

μέρος της συνέντευξης που παραχωρήθηκε στην εφημερίδα Πατρίδα στις 10 

Δεκεμβρίου 1930, όπου σύμφωνα με τον Γιώργο Βαλέτα στο άρθρο του (15/7/1970, 

Νέα Εστία) ο Μυριβήλης αναφέρει πως διάβασε τα βιβλία των Μπαρμπύς, 

Ντορζελές, Ρεμάρκ και Σερίφ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την μελέτη της Boudouris, 

επειδή ο Μυριβήλης δεν είχε γράψει ξανά πολεμικό μυθιστόρημα, επηρεάστηκε 

σίγουρα από το έργο του Μπαρμπύς. Ωστόσο η μελετήτρια επισημαίνει την επιθυμία 

του Μυριβήλη να διατηρήσει την πρωτοτυπία στο έργο του και η ίδια θεωρεί πως όση 

κι αν ήταν η συμβολή της Φωτιάς στην Ζωή εν τάφω, δεν ήταν τόσο σημαντική. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ιl n’ altère en rien la valeur proper de l’ ecrivain» 

                                                           
73 Ό.π., σ. 92 – 93. 
74 Νίκη Λυκούργου, Αγαπητέ Στρατή…, ό.π., σ. 111. 
75 Ό.π., σ. 160. 
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(απόδοση: Δεν αλλοιώνεται με κανένα τρόπο η αξία του συγγραφέα [του 

Μυριβήλη]).76  

 Στη συνέχεια του 2ου κεφαλαίου παραθέτει αδρομερώς τα συμπεράσματα της 

σύγκρισης που έχει κάνει ανάμεσα στην Ζωή εν τάφω και στην Φωτιά – μερικά απ’ 

αυτά βλέπει κανείς και στο 3ο κεφάλαιο στην μελέτη της.  Το πρώτο κοινό σημείο, 

σύμφωνα με την Boudouris, είναι η αίσθηση ότι η Ζωή εν τάφω και η Φωτιά έχουν 

την ατμόσφαιρα επικών έργων. Συγκεκριμένα αναφέρει:  

 «το μυθιστόρημα του Μπαρμπύς ανοίγει και κλείνει με μια πανοραμική θέαση μιας 

 επικής έμπνευσης, όπου μπορούμε να φανταστούμε ότι θα δούμε στο βάθος, στην 

 μέση των κυμάτων, χιλιάδες στρατιώτες να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. 

 Βρίσκουμε την ίδια διαδικασία στον Μυριβήλη. Στο 1ο κεφάλαιο, ο τεράστιος 

 τροχός που γυρίζει αλέθοντας τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι ένα σύμβολο του 

 πολέμου»77.  

Μια δεύτερη ομοιότητα ανάμεσα στα δύο έργα, κατά την κρίση της Boudouris, είναι 

η ανάκληση των γεγονότων που οδήγησαν τον Μπαρμπύς και τον Μυριβήλη στον 

πόλεμο. Σύμφωνα με την μελετήτρια, στον Μπαρμπύς γίνεται αναφορά στην κήρυξη 

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και στον Μυριβήλη, ανακαλούνται τα πολιτικά 

γεγονότα που οδήγησαν την Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακόμη, μια 

ομοιότητα είναι η αναχώρηση των στρατιωτών για τα μετόπισθεν και η βραχύβια 

διαμονή στα χωριά μακριά απ’ την πρώτη γραμμή. Η αδρομερής σύγκριση των δύο 

κειμένων κλείνει και πάλι με την εκτίμηση της Boudouris πως πρόκειται για πολλές 

ομοιότητες και είναι αδύνατον να είναι συμπτώσεις. Σίγουρα, υπάρχουν μερικά 

σημεία στην σύγκριση της Jeanne Boudouris, τα οποία είναι όμοια ή παρεμφερή 

ανάμεσα στα δύο έργα, ωστόσο είναι επισφαλής η τοποθέτηση -στην μελέτη της 

Boudouris στο 2ο κεφ.- της Φωτιάς στις πηγές της Ζωής εν τάφω. Τα ευάριθμα 

παραπάνω κοινά σημεία αλλά και το παράθεμα από την συνέντευξη στην Πατρίδα 

δεν στοιχειοθετούν μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη για το ότι η Φωτιά είναι μια από τις 

πηγές στο έργο του Μυριβήλη. Ακόμα κι αν τα σύμβολα πολέμου  -δηλαδή το πρώτο 

συμπέρασμα ομοιότητας ανάμεσα στα δύο έργα- είναι μια ένδειξη για την ομοιότητα 

των έργων, το δεύτερο συμπέρασμα που σχετίζεται με την ανάκληση των γεγονότων 

που οδήγησαν τον Μυριβήλη και τον Μπαρμπύς στον πόλεμο, δεν υπάρχει και στα 

δύο έργα στον ίδιο βαθμό. Στην Ζωή εν τάφω, υπάρχουν αρκετές σελίδες στην αρχή 

του κειμένου με τέτοιες περιγραφές των πολιτικών γεγονότων. Στην Φωτιά δεν ισχύει 

κάτι τέτοιο. Υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές στον πόλεμο. Κι ακόμα και να 

υπήρχαν σε μεγάλο βαθμό πολιτικές αναφορές και στην Φωτιά, γιατί να θεωρείται 

ομοιότητα ανάμεσα μόνο στην Ζωή εν τάφω και στην Φωτιά η παράθεση των 

πολιτικών και ιστορικών γεγονότων που προηγούνται από έναν πόλεμο; Σε ένα 

πολεμικό μυθιστόρημα δεν φαίνεται ασύνηθες να απαριθμούνται οι λόγοι για τους 

οποίους ένας στρατιώτης οδηγείται στο πολεμικό μέτωπο. Πολλώ δε μάλλον, όταν 

                                                           
76 Jeanne Boudouris, Stratis Myrivilis, L’ écrivain et l’ homme. A travers les remaniements et les 
variants des sept premières éditions de son roman «Η Ζωή εν τάφω», Athènes, 1983, (Collection de l’ 
Institut Français d’ Athènes), σ. 25. 
77 Ό.π., σ. 26. 
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πρόκειται για είδος ημερολογίου όπως είναι η Ζωή εν τάφω και άλλα πολλά έργα. 

Επίσης στην μελέτη της Jeanne Boudouris άλλη ομοιότητα που στοιχειοθετεί, 

σύμφωνα με ‘κείνη, την επιρροή της Φωτιάς στην Ζωή εν τάφω, είναι η διαμονή των 

Μπαρμπύς και Μυριβήλη στα μετόπισθεν. Αυτή η παρατήρηση δεν μπορεί να 

αποτελεί με κάθε βεβαιότητα κριτήριο για το ότι το κείμενο ο Μυριβήλης 

επηρεάστηκε από τον Μπαρμπύς. Γενικότερα δεν απορρίπτονται τα συμπεράσματα 

που παρουσιάζονται από την μελετήτρια, απλώς στην παρούσα συγκριτική μελέτη 

των τριών έργων,  το ερώτημα για το αν και κατά πόσο έχει επηρεαστεί η Ζωή εν 

τάφω από την Φωτιά παραμένει ανοιχτό μέχρι να επανεξεταστεί στο 4ο κεφάλαιο, 

όπου εξετάζονται συγκριτικά τα κείμενα. 

 Εκτός από την σύγκριση ανάμεσα στη Φωτιά και στη Ζωή εν τάφω, η Jeanne 

Boudouris προβαίνει σε μια ξεχωριστή ανάλυση του δεύτερου μυθιστορήματος, της 

Ζωής εν τάφω. Μια ανάλυση βασιζόμενη σ’ ένα πλάνο με πέντε άξονες. Στο πλάνο 

αυτό αναλύεται, σύμφωνα με την Boudouris, η σκέψη του Μυριβήλη για την σύνθεση 

της Ζωής εν τάφω.  Ο πρώτος άξονας τιτλοφορείται: «Μέσα σε μια επική 

ατμόσφαιρα». Στην πρώτη αυτή περίπτωση, η Boudouris κάνει λόγο για τα πλήθη 

που ξεσηκώνονται και ζητούν τον εκθρονισμό του Βασιλιά Α΄. Αναφέρεται επίσης 

στο χριστιανικό στοιχείο. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Οι αρχάγγελοι εμφανίζονται 

στον ουρανό με σημαίες για να προστατεύσουν τους ανθρώπους. Οι καμπάνες ηχούν 

νικητήρια»78. Επισημαίνει επίσης πως οι προσωποποιήσεις στην Ζωή εν τάφω 

προσιδιάζουν στο ομηρικό ύφος – mutatis mutandis ασφαλώς. Στο κλίμα αυτό της 

επικής ατμόσφαιρας συμβάλλει  η χρήση των πολεμικών συμβόλων. Ένα από αυτά -

όπως αναφέρθηκε παραπάνω- είναι η παρομοίωση του πολέμου με έναν τεράστιο 

τροχό που γυρίζει αλέθοντας τους ανθρώπους. Εξίσου σημαντική παρομοίωση είναι 

το μάτι του Πολύφημου. Ο προβολέας του αντίπαλου στρατεύματος παρομοιάζεται 

με το μάτι του Πολύφημου -του γνωστού Κύκλωπα της Οδύσσειας-. Το «μάτι» αυτό 

παρατηρεί τους στρατιώτες. «Ο προβολέας τούς εντοπίζει παντού, γι’ αυτόν τον λόγο 

κρύβονται συνέχεια μέσα στα χαρακώματα»79. Στο σημείο αυτό η Jeanne Boudouris 

κάνει μια πολύ σημαντική παρατήρηση αναφορικά με την φύση. Ο προβολέας αυτός 

είναι εγκατεστημένος στο βουνό ονόματι «Περιστέρι». Η παρατήρησή της είναι πως 

η φύση -στο σημείο αυτό του κειμένου- είναι αδιάφορη απέναντι στους στρατιώτες. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «[…] la nature entière les observe, indifférente aux 

souffrances des hommes. Elle continuera à vivre, même après leur mort» (απόδοση: η 

φύση ολόκληρη τούς παρατηρεί, αδιάφορη στους πόνους των ανθρώπων. [Η φύση] 

θα συνεχίσει να ζει, ακόμα και με τον θάνατό τους». Όπως φαίνεται στο κείμενο ο 

Μυριβήλης είναι φυσιολάτρης. Η φύση του νησιού και γενικότερα η φύση 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, επομένως το να παρουσιάζεται εδώ αδιάφορη η 

φύση είναι σίγουρα αξιοπρόσεκτο. Στοιχείο για την ανάδειξη της επικής 

ατμόσφαιρας, η Jeanne Boudouris θεωρεί επίσης πως είναι η παρομοίωση των 
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ανθρώπων με τους Τιτάνες. Όπως οι άνθρωποι κάνουν έναν τερατώδη πόλεμο, έτσι 

και οι Τιτάνες ανακάτευαν την γη.80  

 Τον δεύτερο άξονα στην σύνθεση της Ζωής εν τάφω, η Jeanne Boudouris 

τιτλοφορεί: «Μέσα σε μια ρεαλιστική ατμόσφαιρα». Η Boudouris αναφέρει πως κατά 

την διάρκεια του πολέμου, οι στρατιώτες που μετέχουν σε αυτόν επηρεάζονται σε 

βαθμό που αλλάζει ο χαρακτήρας του.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται το εξής: «on voit 

dejà les effets, d’ un séjour aux tranchées, les conditions de sommeil incommodes, le 

travail fatigant de poussière, l’ apparition de poux, altèrent leur caractère» (απόδοση: 

βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα, η διαμονή στα χαρακώματα, οι συνθήκες του 

άβολου ύπνου, η κουραστική δουλειά του σκαψίματος, η εμφάνιση των ψειρών 

αλλοιώνουν τον χαρακτήρα τους [των στρατιωτών]». Η παρατήρηση που προηγείται 

για την αδιαφορία της φύσης για τους στρατιώτες, αλλά και η παρατήρηση που 

ακολουθεί για την αρνητική επίδραση που έχει ο πόλεμος στους στρατιώτες είναν 

μείζονος σημασίας για τον πόλεμο και τις συνέπειες που προκαλεί. Μεταξύ άλλων, η 

Jeanne Boudouris κάνει λόγο για το παράσημο που παίρνει ο κεντρικός ήρωας χωρίς 

να θεωρεί  ο ίδιος ότι έκανε ηρωική πράξη. Επίσης προσθέτει πως οι στρατιώτες 

έχουν την αίσθηση ότι οι τάφοι που ανοίγουν με το σκάψιμό τους, ίσως μια μέρα 

γίνουν και οι δικοί τους τάφοι81.   

 Η ειρωνεία [του συγγραφέα] για τους ανωτέρους του αλλά και η επιεικής 

ειρωνεία απέναντι τους φτωχούς τύπους [του κειμένου] που είναι οι σύντροφοί του 

[Μυριβήλη] στην ταλαιπωρία, είναι ο τρίτος άξονας στην μελέτη της Jeanne 

Boudouris. Ο πρώτος τύπος του μυθιστορήματος, τον οποίο ο συγγραφέας περιγράφει 

με περίσσεια ειρωνεία είναι ο Μπαλαφάρας. Ένας άντρας «γελοίος και επηρμένος», 

του οποίου ο ανιψιός στις επόμενες εκδόσεις της Ζωής εν τάφω είναι αρχηγός του 6ου 

τάγματος, ονομάζεται Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και είναι σκληρός και 

καυχησιάρης82. Σύμφωνα με την Αγγέλα Καστρινάκη: «είναι πολύ γνωστή η 

φυσιογνωμία του Μπαλαφάρα, ενός κορδωμένου γεροξεκούτη και ερωτύλου 

συνταγματάρχη», ενώ με τον Παλαιολόγο «ο Μυριβήλης εξευτελίζει έτσι ένα από τα 

πιο θρυλικά ονόματα του ελληνικού ηρωικού πανθέου»83. Η ίδια συμπληρώνει πως 

«καλός αξιωματικός στο μυθιστόρημα αυτό δεν υπάρχει: ακόμα και ένας κρητικός 

λοχαγός που αρχικά παρουσιαζόταν με τρόπο θετικό, εντέλει επιδεικνύει τέτοια 

σκληρότητα ώστε προκαλεί αποστροφή»84. Πράγματι, ο Μπαλαφάρας είναι ένας 

τύπος, με τον οποίο ο Μυριβήλης γίνεται ειρωνικός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στην α΄ 

έκδοση, ο συγγραφέας για τον Μπαλαφάρα:  

 «Οι φαντάροι τον παρανομιάζουν ο  “Μπαλαφάρας”. Δεν ξέρω γιατί, ούτε τι να πάει 

 να πει αυτό τ’ όνομα. Μα του ‘ρχεται καλούπι. Είναι κάτι άνθρωποι που γεννιούνται 

 μονάχα για να σ’ απασχολήσουν ένα όνομα ορισμένο που τούς περιμένει. 
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 Μπαλαφάρας. Μεγαλείο. Και ‘κείνος μεγαλείο είναι. Αψηλόσωμος, γίγαντας85, 

 μεγαλοκαμωμένος. Πορπατάει αργά και βαριά. Γιατί ξέρει πως απ’ όπου περάσει 

 βγαίνουνε στις πόρτες και στα παραθύρια για να τον καμαρώσουν. Κι αυτόν, και 

 τη λεβεντιά του και τα μουστάκια του και το κεραμίδι  του κασκέτου του που ‘ναι 

 ολόχρυσο. Παναγιά μου, φύλαξε! Αυτός ο άνθρωπος είναι φκιασμένος για 

 “μεγάλος”. Το μυρίζεσαι από μίλια αυτό. Και τα φερσίματά του θα ‘ναι μεγάλα σα 

 λιονταρίσια και τα κουνήματά του θα ‘ναι σαν του αητού το σαλαγητό, κι οι 

 στοχασμοί του θα ‘ναι ακράτοι και κρυσταλλένιοι, σα νερομάννες που αναβρύζουν 

 όλο δροσιά και πλούτος μεσ’ απ’ την καρδιά των αιώνιων και αθάνατων Βουνών»86. 

Ο συγγραφέας προσπαθεί -μέσω της ειρωνείας και των παρομοιώσεων: «φερσίματα 

[…] σα λιονταρίσια», «κουνήματα … θα ‘ναι σαν του αητού το σαλαγητό», 

«στοχασμοί … σα νερομάνες»- να δημιουργήσει  μια συγκεκριμένη εικόνα για τον 

Μπαλαφάρα. Μάλιστα στην β΄ έκδοση ο Μπαλάφαρας απασχολεί ένα ολόκληρο 

κεφάλαιο και στην εικόνα του προστίθενται τα εξής: «Μπα – λα – φά – ρας. 

Μεγαλείο όνομα. Ηρωικό, μεγαλόκαρδο, σπαθάτο, φαρδύ και κοιλαράδικο. Και 

‘κείνος έτσι μεγαλείο είναι. Αψηλόσωμος, μουστακαλής, γίγαντας, 

μεγαλοκαμωμένος. Πορπατάει αργά με τα πόδια κάπως ανοιχτά. Ανοιχτά και στέρεα. 

Γκαπ. Γκοπ. Και μιλάει κιόλας το ίδιο. Αργά και σίγουρα […] Όλα του είναι 

καμαρωτά. Γιατί ξέρει πως απ’ όπου περάσει βγαίνουνε στις πόρτες και στα 

παράθυρα να τον καμαρώσουν και να τον δείξουν […] Είναι και τα σπιρούνια που 

χτυπούν μ’ ένα κουδούνισμα αξιόπρεπα ευχαριστημένο στους πρόποδες αυτού του 

κολοσσού […] Καμαρώνει κανένας που ‘ναι Λέσβιος, μόνο που βλέπει να πορπατά 

πάνου στο νησί μας ετούτο θηριό»87.  Η εικόνα του Μπαλαφάρα δεν βελτιώνεται. 

Στον αντίποδα, υπάρχει ειρωνεία σε πολύ μικρότερο βαθμό στις περιγραφές για τους 

Γιγάντη, Βασίλη Αλιμπέρη και Δημητράτο. Ο πρώτος έχει έναν διαρκή φόβο μην 

σκοτωθεί, ο δεύτερος δεν αντέχει τον ήχο των βομβαρδισμών, ενώ ο τρίτος «κάνει 

τεχνάσματα με σκοπό να τον στείλουν στα μετόπισθεν για ν’ αποφύγει τις μάχες και 

τον θάνατο»88.   

 Συνεχίζοντας, ο προτελευταίος άξονας στη σύνθεση της Ζωής εν τάφω, κατά 

την κρίση της Jeanne Boudouris, είναι η φιλοσοφική διάθεση που διέπει το κείμενο. 

Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας είναι η προσπάθεια του συγγραφέα να 

«δραπετεύσει» με την σκέψη του, νοσταλγώντας με έναν λυρικό τόνο τις αναμνήσεις 

που έχει με την αρραβωνιαστικιά του στην γενέτειρά του. Η αρραβωνιαστικιά του 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το νησί του, την Μυτιλήνη. Το λιμάνι της Μυτιλήνης, 

οι ακρογιαλιές, η πόλη, το σπίτι της αρραβωνιαστικιάς του, η ύπαιθρος, ο τόπος 

αγάπης των δύο νέων, αποτελούν μια διαφυγή από το τοπίο του πολέμου. Στην αγάπη 

αυτή που τρέφει για την φύση γενικότερα ο Μυριβήλης, οφείλεται, όπως φαίνεται μες 

                                                           
85 Η υπογράμμιση στα σημεία του παραθέματος είναι δική μου. 
86 Στράτης Μυριβήλης, Ζωή εν τάφω, (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 21 - 22. Εδώ αναφέρομαι στην β΄ 
έκδοση. Οι υπογραμμίσεις λέξεων και φράσεων είναι δικές μου για να τονιστεί η υπερβολή στην 
περιγραφή του Μπαλαφάρα. 
87 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω, (α΄ - β΄ έκδοση),  ό.π., 35 - 36. Εδώ αναφέρομαι στην β΄ 
έκδοση. 
88 Jeanne Boudouris, Stratis Myrivilis, L’ écrivain et l’ homme…, ό.π., σ. 29. 
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το κείμενο, και η αγάπη του για την φύση γύρω απ’ το χωριό που βρέθηκε μέχρι να 

αναρρώσει. Βέβαια, όσο κι αν καταφέρνει να «δραπετεύσει» μέσω της μνήμης, δεν 

καταφέρνει να αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα του πολεμικού μετώπου89.   

 Κάτι ακόμα που μπορεί να προστεθεί εδώ, διότι σχετίζεται με την σύνθεση 

του μυθιστορήματος, είναι η άποψη που υποστηρίζει ο Peter Bien, την οποία εκθέτει 

και αναλύει στο κείμενό του με τίτλο: «Ο τυχαίος μοντερνισμός της Ζωής εν τάφω 

του Στρ. Μυριβήλη», κείμενο που περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα της Νέας Εστίας για 

τον Μυριβήλη. Με αφορμή την άποψη της Μαργαρίτας Αλεξίου για το αν βασίζονται 

η Δασκάλα με τα χρυσά μάτια και η Παναγιά η Γοργόνα σε παραδοσιακούς κανόνες 

κριτικής, ο Bien κάνει μια διερεύνηση για τους κανόνες της κριτικής πάνω στους 

οποίους βασίζεται η Ζωή εν τάφω. Η Μαργαρίτα Αλεξίου εκτιμά ότι η Δασκάλα με τα 

χρυσά μάτια και η Παναγιά η Γοργόνα «δεν ικανοποιούν τους παραδοσιακούς -

δηλαδή τους νατουραλιστικούς- κανόνες της κριτικής»90. Ο Mario Vitti, σε σχέση με 

τους κανόνες της κριτικής στους οποίους προσιδιάζουν τα έργα του Μυριβήλη, 

εκτιμά πως είναι «αλήθεια ότι ο Μυριβήλης χρησιμοποιεί τον εξπρεσιονιστικό 

νατουραλισμό· όμως […] η εκφραστική αμεσότητα τον απελευθερώνει από τα 

παρακμιακά στοιχεία της κληρονομιάς που ακολουθεί»91. Ο Bien δεν συμφωνεί 

πλήρως με τον Vitti και συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι «το μυθιστόρημα έγινε 

μοντερνιστικό τυχαίως, χάρη στην καθυστερημένη του έκδοση»92. Στη συνέχεια, ο 

Bien παρουσιάζει αδρομερώς πέντε βασικά χαρακτηριστικά για να θεωρηθεί ένα έργο 

μοντερνιστικό. Το πρώτο είναι ότι «ο μοντερνισμός υπονομεύει το δόγμα της 

μίμησης που απαιτεί πως ο συγγραφέας πρέπει να αντικαθρεπτίζει την φύση», δηλαδή 

από το αντικείμενο παρατήρησης η προσοχή στρέφεται στο υποκείμενο που 

παρατηρεί, στο υποκείμενο που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Δεύτερο 

χαρακτηριστικό είναι πως «ο μοντερνισμός τείνει προς τον ρελατιβισμό». Αυτό 

σημαίνει ότι αφού -όπως ειπώθηκε παραπάνω- από το αντικείμενο παρατήρησης, 

στον μοντερνισμό ενδιαφέρει το υποκείμενο που παρατηρεί, τότε και υπάρχει και μια 

«σχετικότητα των αξιών», το κάθε υποκείμενο προσλαμβάνει αλλιώς την 

πραγματικότητα, από ένα ξεχωριστό, υποκειμενικό πρίσμα. Τρίτο χαρακτηριστικό 

είναι πως η αξία που ψάχνει ο μοντερνισμός δεν βρίσκεται στην πραγματικότητα 

ακριβώς όπως είναι, αλλά «στους μεγάλους κανόνες που τούς βρίσκει (ή τους 

εφευρίσκει) διαμέσου της πραγματικότητας. Και αυτό σημαίνει ότι τα μοντερνιστικά 

κείμενα τείνουν προς τον συμβολισμό». Τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο 

συγγραφέας δεν είναι «ζώον πολιτικό» αλλά «ζώο ιδιωτικό», δηλαδή το άτομο είναι 

αντίθετο με τις αξίες της κοινωνίας. Τέλος, πέμπτο χαρακτηριστικό, για να θεωρείται 

ένα έργο μοντερνιστικό, ο Bien θεωρεί πως είναι χρειάζεται η αποδόμηση των δομών 

της ποίησης, του θεάτρου, του μυθιστορήματος93. Με βάση τα παραπάνω 

                                                           
89 Ό.π., σ. 29 – 31. 
90 Peter Bien, «Ο τυχαίος μοντερνισμός της “Ζωής εν τάφω” του Στρ. Μυριβήλη», Νέα Εστία, τχ. 1523 
(Χριστούγεννα 1990), σ. 56. 
91 Ό.π., σ. 56.  
92 Ό.π., σ. 56. 
93 Peter Bien, «Ο τυχαίος μοντερνισμός της “Ζωής εν τάφω” του Στρ. Μυριβήλη», ό.π., σ. 56 – 57. 
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χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον μοντερνισμό, ο Bien υποστηρίζει ότι «το 

μυθιστόρημα [Η Ζωή εν τάφω] δεν μπορεί να καθοριστεί ως συνειδητά 

μοντερνιστικό. Το συνέλαβε ο Μυριβήλης σε μια διαφορετική εποχή, με αφέλεια, 

χωρίς να επιδιώξει ούτε να εγκαινιάσει καμια καινούργια μόδα στην λογοτεχνία […] 

Η μορφή του έργου φαίνεται μάλιστα οπισθοδρομική αντί για πρωτοποριακή, επειδή 

η επιστολιμαία αφήγηση μάς θυμίζει την ανατολή του μυθιστορήματος στον δέκατο 

όγδοο αιώνα [χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Βέρθερος (1774)] και όχι την εξέλιξη του 

πειραματικού μυθιστορήματος στον εικοστό αιώνα»94.  Ωστόσο, πώς δικαιολογεί ο 

Bien τον τίτλο του άρθρου του; Τον «τυχαίο μοντερνισμό» στην Ζωή εν τάφω;  

Θεωρεί πως υπάρχουν ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά στην Ζωή εν τάφω, τα οποία 

έλαβαν υπόψη τους οι μετέπειτα συγγραφείς (1930 – 1935) που θέλησαν να γράψουν 

κείμενα με μοντερνιστική γραφή κυρίως στην Αθήνα. Το ένα είναι η τεχνική της 

αφήγησης, εν μέρει. Η αφήγηση στο κείμενο αυτό, κατά τον Bien, δεν είναι ούτε 

συμβολιστική ούτε μεταφορική. Δεν ζητάει να βρει μέσα από την πραγματικότητα 

την αξία σε μεγάλους υποκειμενικούς κανόνες – όπως ειπώθηκε παραπάνω ότι 

συμβαίνει στα μοντερνιστικά κείμενα. Όμως ο κεντρικός ήρωάς του ο Αντώνης 

Κωστούλας, αφηγείται τα γεγονότα συχνά ασύνδετα. Πότε περιγράφει τον ερχομό 

των στρατιωτών στην Θεσσαλονίκη, πότε βρίσκεται στο μέτωπο, πότε ανακαλεί τις 

αναμνήσεις του από το νησί και πότε εκεί που βρίσκεται στα χαρακώματα, βλέπει ένα 

όνειρο και το εντάσσει στην αφήγηση. Έτσι, θεωρεί ο Bien η τεχνική αφήγησης 

μπορεί να είναι χαρακτηριστικό του μοντερνισμού, γιατί είναι «κομματιασμένη» και 

«ασύνδετη», αντίθετα απ’ τις «καλοφτιαγμένες ιστορίες που αντικαθρεπτίζουν την 

αισιόδοξη πεποίθηση πως η πραγματικότητα είναι ορθολογική και μάλιστα πως 

επιβλέπεται από την Θεία Πρόνοια»95. Ένα δεύτερο γνώρισμα της Ζωής εν τάφω, το 

οποίο θεωρεί ο Bien ότι είναι κάνει το κείμενο τυχαία μοντερνιστικό, είναι το ύφος. 

Ο Μυριβήλης, αναφέρει ο Bien, βάζει από την μια, την «αηδία και την φρίκη του 

μετώπου» αλλά από την άλλη «ανακαλύπτουμε διάχυτο στο έργο “το πολύχυμο 

εκείνο αίσθημα της ζωής” που χαρακτηρίζει κατά τον Καραντώνη “τα σημαντικότερα 

πεζογραφήματα” του ελληνικού μοντερνισμού του τριάντα»96. Σύμφωνα με τον Bien, 

«το όργανο διάχυσης -όπως και στα παραδειγματικά έργα του δυτικού μοντερνισμού 

π.χ.  του Joyce, Proust, Woolf- είναι το ύφος. Τόσο δυνατή είναι η επιδίωξη του 

Μυριβήλη για τελειότητα του ύφους97, ώστε το ίδιο ύφος γίνεται το σπουδαιότερο 

στοιχείο του περιεχομένου – κάτι που είναι χαρακτηριστικό του μοντερνισμού και όχι 

του νατουραλισμού»98. 

 Τέλος,  προτού γίνει η μετάβαση στα επιμέρους σημεία ανάλυσης, χρήσιμο 

είναι εδώ να σταθεί κανείς στην μελέτη του Γιώργου Κοτζιούλα  Ο Στρατής 

Μυριβήλης κι η πολεμική λογοτεχνία (1931). Πρόκειται για μια μελέτη - σταθμό, αφού                                                     

                                                           
94 Ό.π., σ. 57 - 58. 
95 Ό.π., σ. 58. 
96 Peter Bien, «Ο τυχαίος μοντερνισμός της “Ζωής εν τάφω” του Στρ. Μυριβήλη», ό.π., σ. 58. 
97 Εδώ και στην ακριβώς επόμενη χρήση της λέξης «ύφος», στο τεύχος που αναφέρομαι υπάρχει 
τυπογραφικό λάθος. Αντί της λέξης «ύφος» στο συγκεκριμένο τεύχος της Νέας Εστίας σ. 58 
αναφέρεται η λέξη «ύψος».  
98  Ό.π., σ. 58. 
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-όπως προαναφέρθηκε- συνέβαλε στην καθολική αποδοχή του Μυριβήλη. Στην αρχή 

της μελέτης του, ο Κοτζιούλας ξεκινά με την σημασία που έχει ο πόλεμος για την 

ανθρωπότητα συλλήβδην, αλλά και ειδικότερα για τους στρατιώτες. Στη συνέχεια 

εισάγει το θέμα της τέχνης, λέγοντας πως «[…] η Ελλάδα, μολονότι προσφέρθηκε 

σύσσωμη στους αγώνες μιας δεκαετίας και βγήκε καταματωμένη από την πάλη, 

κόντευε στην δεινή αυτή δοκιμασία της να μείνει αγνοημένη από την τέχνη»,  ενώ 

έπειτα επισημαίνεται πως ούτε οι δημοσιογραφικές περιγραφές μα ούτε και οι 

πολιτικού ή στρατιωτικού ενδιαφέροντος [περιγραφές] ήταν αρκετά αξιόπιστες. Η 

αλήθεια του πολέμου βρισκόταν «σε κάποια ειλικρινέστερη πρόθεση, σε κάποιες 

λιγότερο παράλογες εξηγήσεις, σε κάποια περισσότερο ανθρώπινα εξαγόμενα»99. 

«Μας χρειαζόταν ένα βιβλίο που να ‘μενε σαν μόνιμο μνημείο μιας ορισμένης 

χρονικής στιγμής και σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας καλλιεργημένης 

φιλολογικής συνέχειας. Το βιβλίο αυτό, επικαιρότατο για την εποχή μας και 

σημαντικό για την τέχνη μας, είναι η “Ζωή εν τάφω” του Στρατή Μυριβήλη»100. 

Αντικείμενο μελέτης γίνεται, ύστερα, το κείμενο του Μυριβήλη, για τον οποίο ο 

Κοτζιούλας θεωρεί πως «έχει το δώρο του ύφους», το οποίο «ξέρει να το 

μεταχειρίζεται με την ελευθερία και την υπερηφάνεια του καβαλάρη που επιδείχνει 

τη χάρη του αναστήματος και της στολής απάνω σ’ ένα άλογο καμωμένο από 

ζωηρότητα κι ευκινησία»101.  

 

Α΄. Η φύση 

Διαβάζοντας κανείς την Ζωή εν τάφω εστιάζει πρώτα - πρώτα την προσοχή του στην 

φύση. Στο κείμενο μαρτυρείται αναμφίβολα μια εξοικείωση του γράφοντος με το 

φυσικό τοπίο. Η γλώσσα, εκτός από την κυριολεκτική χρήση της, σε μεγάλο βαθμό 

χρησιμοποιείται με την μεταφορική της λειτουργία. Πλήθος παρομοιώσεων, 

μεταφορές, προσωποποιήσεις και εικόνες χαρακτηρίζουν το κείμενο. Μια 

χαρακτηριστική εικόνα σε σχέση με την κυριολεκτική χρήση του νερού είναι η 

εικόνα με τον μπαρμπα - Στυλιανό τον «αβτζή» και τον Γιγάντη, σύντροφο του 

αφηγητή. Ο λοχίας Κωστούλας  θυμάται ένα περιστατικό με έναν άντρα από το νησί 

του, ο οποίος μολονότι ήταν άνθρωπος του βουνού, τραχύς στην όψη και στους 

τρόπους, μια μέρα πυροβόλησε ένα από τα τέσσερα σκυλιά του «γιατί χύθηκε πάνου 

σ’ ένα κοπάδι από πέρδικες  που δροσολογιόνταν σε μια γούβα»102. Η περιγραφή της 

εικόνας των πουλιών που έπιναν νερό «γιόμιζε την ψυχή του [του μπάρμπα 

Στυλιανού] από ευλάβεια και σεβασμό. Η αδικία την οποία βιώνουν τα ζώα 

προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό τον Μυριβήλη. Αν ο άνθρωπος, με τις αποφάσεις 

του υποκινεί τον πόλεμο, τα ζώα είναι ξεκάθαρο πως είναι θύματα του πολέμου. Στην 

γ΄ έκδοση της Ζωής εν τάφω (1931), ο Μυριβήλης γράφει: «θαρρώ πως όταν καμια 

                                                           
99  Ό.π., σ. 10 - 11.  
100 Ό.π., σ. 13. 
101 Ό.π., σ. 15. 
102 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 75. Εφεξής ο αριθμός των σελίδων 
θα δίνεται στο τέλος κάθε παραθέματος εντός παρενθέσεων. 
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φορά οι άνθρωποι βγάλουν από μέσα τους την επιληψία του ομαδικού σκοτωμού […] 

θα ‘χουν όλα τους τα δίκια να ντρέπονται σ’ όλη τους τη ζωή και μόνο γι’ αυτό: που 

τραβήξανε και τ’ αθώα ζα στον πόλεμο. Στοχάζομαι πως θα είναι ένα απ’ τα πιο 

μαύρα σημάδια της Ιστορίας των ανθρώπων»103. Είχε την ιδέα πως τα πουλιά είναι τα 

πιο ευλογημένα απ’ όλα τα ζωντανά.  Γιατί σε κάθε γουλιά που καταπίνουν, 

σηκώνουν τα κεφαλάκια τους προς τον ουρανό,  για να ευχαριστήσουνε για τα δώρα 

του [Θεού]. Η σύνδεση του Γιγάντη με την ιστορία του Μπαρμπά - Στυλιανού 

επιτυγχάνεται ως εξής: ο λοχίας Κωστούλας εξηγεί πως ένα σημείο του βουνού, στο 

οποίο βρίσκονται, οι αξιωματικοί το κρίνουν «απυροβόλητο» και από ‘κει αναβλύζει 

νερό, το οποίο χρησιμοποιούν όλοι οι στρατιώτες. Έτσι εξηγεί πως μια μέρα πήγε 

στην πηγή ο σύντροφός του, ο Γιγάντης, ο οποίος όπως φαίνεται από το παρακάτω 

απόσπασμα βρέθηκε σκοτωμένος από μια οβίδα: 

 Μέσα σ’ όλην αυτή την ησυχία μια οβίδα ξεκίνησε απ’ το Περιστέρι […] 

 Κανένας δεν την πρόσεξε ως τη στιγμή που ήρτε κι έσκασε δυό μέτρα δίπλα στο 

 νερό […] Ο Γιγάντης ήτανε καθισμένος χάμου με το κεφάλι πάνου στα  γόνατα και 

 τα χέρια απλωμένα σαν τσακισμένα φτερά. Ήταν σκοτωμένος δίχως καμιά 

 λαβωματιά. Καμια δεκαπενταριά άλλοι βογγούσανε για ξεψυχούσανε 

 ξαντεριασμένοι […] Συλλογίζουμαι τον Μπαρμπαστυλιανό τον “αβτζή” που δεν 

 σκότωνε ποτές τα πουλιά και τα ζωντανά την ώρα που πίνανε νερό»  (78). 

 Οι ευφάνταστες εικόνες του κειμένου  και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται 

στην γραφή  μέσω της μεταφορικής χρήσης του λόγου, κάνουν τον αναγνώστη να 

κατανοήσει καλύτερα όσα διαδραματίζονται κατά την διάρκεια του πολέμου. Μια 

δεύτερη εικόνα, χαρακτηριστική για το κείμενο, όπου και πάλι συναντάται το νερό, 

είναι η εξής: 

 «Ήτανε μια μεγάλη άσπρη σκηνή δίπλα σ’ ένα ποτάμι, με καταπράσινες οχτιές […] 

 Στην ακροποταμιά καθότανε μια μεγάλη αράδα, καμιά σαρανταριά παλικάρια. 

 Καθότανε πάνου στο μαλακό χορτάρι κάτου απ’ τα καβάκια, που φλυαρούσανε 

 δροσερά με τις φυλλωσιές και με τα πουλιά τους. Είχανε τα πόδια τους απλωμένα 

προς  το νερό που περνούσε γλήγορα και χαρούμενο» (34)  

Μέσω των καταπράσινων δέντρων, του «μαλακού χορταριού», της προσωποποίησης: 

«τα καβάκια» (είδος λεύκας) που συνομιλούσαν με τις φυλλωσιές και τα πουλιά, 

αλλά και της προσωποποίησης του νερού, στο οποίο προσδίδεται το ανθρώπινο 

συναίσθημα της χαράς, θα μπορούσε να συντεθεί μια εξαιρετικά ειδυλλιακή εικόνα 

για τους στρατιώτες. Ωστόσο, η περιγραφή αυτή συνοδεύεται από μια τραγική 

συνέχεια: 

 «[…] ολονών τα μάτια ήτανε σφιχτοδεμένα μ’ έναν μαύρο επίδεσμο. Ακούγανε 

 σωπαίνοντας το νερό που τραγουδούσε κάπου απ’ τα πέδιλά τους, και τα δέντρα και 

 τα πουλιά να μιλάνε ψηλά πάνου απ’ τα κεφάλια τους. Τα χέρια τους χαϊδεύανε τη 

 χλόη. Καμπόσοι χαμογελούσανε γλυκά. Ήτανε όλο όμορφα μελαχροινά παιδιά της 

 Ιταλίας με ολόμαυρα σγουρά μαλλιά και στόματα βυσσινιά. Κι ήτανε όλα τυφλά απ’ 

 τα δακρυγόνα» (34 – 35).  

                                                           
103 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω, γ΄ έκδοση, Αθήνα, 1931, σ. 83.  
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Ενώ μια τρίτη λειτουργική παρομοίωση σε σχέση με το νερό, χαρακτηριστική για την 

Ζωή εν τάφω, είναι η σκέψη του αφηγητή ότι το νερό που στάζει στο αμπρί, στο 

οποίο κάθεται με τον αδερφό του, είναι η κλεψύδρα που λιγοστεύει και όταν 

αδειάσει, θα τελειώσει η ζωή τους: «Τα σανίδια αυτά είναι σαν μια σκάρα, γιατί από 

κάτου είναι σκαμμένος ένας λάκκος, […] Ξαπλωμένος ανάσκελα πάνου στις σανίδες, 

ακούγω σε πολύ ανάρια χρονικά διαστήματα μες στο μισοΰπνιασμά μου τις βαριές 

στάλες που πέφτουνε  […] συλλογίζουμαι πως παραμονεύει ο θάνατος κάπου εδώ 

κρυμμένος και μετράει έτσι τη ζωή μου και τη ζωή του αδερφού μου» (53). 

 Η εμβρίθεια με την οποία ο λοχίας Κωστούλας καταγράφει το φυσικό 

περιβάλλον γύρω του, καθώς και η ακρίβεια με την οποία συντίθενται οι εικόνες του 

κειμένου σε σχέση με την φύση, προκαλούν βέβαια το ενδιαφέρον του αναγνώστη, 

αλλά δεν τον ξαφνιάζουν δεδομένης της καταγωγής του συγγραφέα. Μια καταγωγή 

από νησί. Η καταγωγή του γράφοντος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πώς 

αντιλαμβάνεται και στο πώς περιγράφει την φύση. Για παράδειγμα, στο Πλατύ 

ποτάμι, η αστική καταγωγή του συγγραφέα, επηρεάζει τον Μπεράτη σε σχέση με την 

περιγραφή της φύσης. Για τον συγγραφέα, δηλαδή, στο Πλατύ ποτάμι ποτέ ο 

αναγνώστης δεν θα έλεγε πως βλέπει την ίδια ακραιφνή σύνδεση του συγγραφέα με  

την φύση όσο την βλέπει εδώ. Όσο κι αν παρατηρεί ο αφηγητής στο Πλατύ ποτάμι 

την φύση, για το διάστημα που βρίσκεται στο αλβανικό μέτωπο, πάντα είναι έκδηλη 

η ανοίκεια σχέση του με το φυσικό τοπίο. Σαν να παρεμβάλλεται ανάμεσα σε ‘κείνον 

και στην φύση ένα αόρατο γυαλί. Μπορεί να την παρατηρεί, αλλά δεν συνδέεται ποτέ 

με την φύση.  Ο Μυριβήλης όμως εξοικειωμένος με την νησιωτική φύση, συνηθίζει 

να παρατηρεί και να αντλεί υλικό απ’ αυτήν. Όπως αναφέρει ο Κοτζιούλας: «Ο 

συγγραφέας έχει συλλάβει το νόημα της ζωής δια μέσου της γνωριμίας του με την 

φύση· […]»104 και αυτό το νόημα, διαβάζοντας κανείς  την Ζωή εν τάφω, είναι η 

αγάπη για την ζωή και η αποστροφή για τον πόλεμο. Όπως σημειώνει η Jeanne 

Boudouris στο τέλος του κειμένου που δημοσιεύεται στην Νέα Εστία:  

 «Η πρώτη έκδοση [της Ζωής εν τάφω] περιστρέφεται εξίσου γύρω σε δυο ιδέες της 

 καταστρεπτικότητας και στην ιδέα της ορμής για την ζωή. Αλλ’ αυτή ακριβώς η 

 τελευταία είναι που αποσπά πριν από οτιδήποτε άλλο την προσοχή μας, όπως η 

ανάγκη  ν’ αγαπούμε τη φύση, να την τραγουδούμε και ακόμα ν’ αγαπούμε τους ανθρώπους. 

Η  κατάφαση της ζωής, η διαμαρτυρία ενάντια στον θάνατο υπερισχύει της 

 καταστροφής»105. 

Αυτή η αποστροφή για τον πόλεμο είναι έκδηλη μέσα από τον τρόπο που 

παρουσιάζεται η φύση σε σχέση με τον πόλεμο. Η φύση αλλού εμφανίζεται 

αδιάφορη: «Και πόσο την ίδια ασήμαντη αξία έχει για όλη αυτή τη φύση που με 

κοιτάζει αυτή την στιγμή  με τόσο σκληρή απάθεια αυτό το πράγμα: το πώς εδώ που 

είμαι κάθεται ένας άνθρωπος με διανόηση και με ζωντανή σκέψη […]» (81). Όπως 

επισημαίνει ο Κοτζιούλας: «Στα πεδία των μαχών, όπου παράτησαν την σάρκα τους 

και τον εγκέφαλό τους τόσες παιδεμένες υπάρξεις, το χόρτο φυτρώνει όπως πρώτα 

                                                           
104 Γιώργος Κοτζιούλας, Ο Στρατής Μυριβήλης κ’ η πολεμική λογοτεχνία, ό.π., σ. 18 - 19. 
105 Jeanne Boudouris, «Η “Ζωή εν τάφω” του Στράτη Μυριβήλη», ό.π., σ. 32. 
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στο χώμα, κι εκείνο δέχεται τον σπόρο με την ίδια προθυμία. Η φύση στην περιοδική 

της ανανέωση, βιάζεται πάντα να σβήσει τα χνάρια των ματωμένων παθών από το 

πρόσωπο της γης […]»106. Η φύση παραμένει αμέτοχη. Η πληρότητά της και η 

ομορφιά της δεν επηρεάζονται από όσα διαδραματίζονται κατά την διάρκεια του 

πολέμου. Οι μόνες καταστροφικές συνέπειες για την φύση εκπορεύονται από την 

διεξαγωγή του πολέμου. Όπως επισημαίνει ο Ανδρέας Καραντώνης: «[ο Μυριβήλης] 

είδε να φυτρώνουνε από την ευλογημένη γη, κεφάλια παραμορφωμένα, χέρια 

κομμένα, πόδια λιωμένα, ρέμβασε ανατριχιάζοντας απάνω από τ’ άσπρα μάτια των 

άθαφτων πολεμιστών»107. Οι στρατιώτες μπορεί να χάνουν την ζωή τους αλλά η 

φύση μένει ανεπηρέαστη από κάθε πολεμικό γεγονός.  Ο λοχίας Κωστούλας, είναι 

δεμένος με την φύση γύρω του, αλλά γνωρίζει ότι εκείνη δεν θα αλλάξει ποτέ όψη, θα 

παραμείνει αδιάφορη σε όσα συμβαίνουν. Πέρα από καταστροφές που προκαλούνται 

στο φυσικό περιβάλλον εξαιτίας του πολέμου, τίποτα δεν θα αλλάξει για την φύση.  

 Ακόμα μια χαρακτηριστική εικόνα, όπου χρησιμοποιείται μεταφορικά ο λόγος 

σε σχέση με την φύση και τον πόλεμο είναι η εξής: 

 «Το παρατηρήριό του, λέει, που ‘ναι ένα μάτι ακοίμητο και ανήσυχο, ένα μάτι 

μεγάλο  σαν του Πολύφημου, […](43) […] ένοιωθα δυνατά τη ματιά, τη ματιά του 

Πολύφημου   […], και ψαχούλευε τα κορμιά των παλικαριών που κοιμούντανε σα σκυλιά 

μες στο  χαντάκι. […] Κάτι σαν οπτική προβοσκίδα που απλωνούντανε απ’ τ’ 

αντικρυνό  βουνό μες στο σκοτάδι, και πασπάτευε εχτρικά και αθόρυβα όλους μας. 

Έβλεπε τις  αναπνοές των κοιμισμένων[…]  σκάλιζε τις μπαλάσκες μας, τρύπωνε στους 

γελιούς  μας, και σταματούσε σκεφτικά πάνω στους νέες μας καρδιές […] και τα ‘βλεπε όλα 

 αυτά τα πράματα το τρομερό μάτι –το μάτι του Πολύφημου- για να τα προδώσει στα 

 μεγάλα κανόνια και στις τρομαχτικές μηχανές που ήτανε κρυμμένες μες στα σπλάχνα 

 τ’ αντικρυνού βουνού. Κάποια μέρα θ’ άρχιζαν να βογγάνε όλα αυτά τα συνεργεία 

της  κόλασης, για να ξεράσουνε το θάνατο πάνου σ’ όλα τα νέα κορμιά που έτσι ήσυχα 

 κοιμούνται ανακατωμένα μες στο χαράκωμα, και για να ψιχαλίσουνε με το αίμα τους 

 τα χώματα και τις σκονισμένες πέτρες. Και όμως αντίκρυ δε γνωρίζουνε προσωπικά 

 κανένα μας, ούτε κι εμείς κανέναν από δαύτους. Πώς μπορούμε να σκοτώνουμε 

δίχως  μίσος;» (45). 

Το παρατηρητήριο παρομοιάζεται με μάτι, το μάτι του Πολύφημου [το μάτι του 

Κύκλωπα της Οδύσσειας χρησιμοποιείται εδώ, πιθανόν για να τονιστεί το μεγάλο 

μέγεθος του «ματιού» - προβολέα, για το οποίο γίνεται λόγος στο κείμενο]. Το 

παρατηρητήριο με την χρήση της δεύτερης παρομοίωσης φαίνεται «σαν οπτική 

προβοσκίδα», ώστε πέρα από το μεγάλο μέγεθος του παρατηρητηρίου - ματιού, να 

δοθεί έμφαση και στην έκταση που μπορεί να καλύψει η «ματιά» αυτή. Οι αόρατες 

διαστάσεις που παίρνει η «ματιά», κάνουν τον αναγνώστη να μετέχει νοερά στην 

τραγική κατάσταση που βιώνουν οι στρατιώτες στα χαρακώματα. Η ματιά αυτή θα 

«προδώσει στα μεγάλα κανόνια και στις τρομαχτικές μηχανές». Η ματιά εκτός από 

τις δυο παρομοιώσεις, προσωποποιείται. Έπειτα, από τα τρία αυτά σχήματα που 

                                                           
106 Γιώργος Κοτζιούλας, Ο Στρατής Μυριβήλης κ’ η πολεμική λογοτεχνία, ό.π., σ. 4 – 5. 
107 Ανδρέας Καραντώνης, «Στράτης Μυριβήλης», Πεζογράφοι και Πεζογραφήματα της Γενιάς του ΄30, 
Παπαδήμα, Αθήνα, 1990, σ. 35. 
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συνθέτουν την εικόνα, ο λοχίας Κωστούλας αναρωτιέται γιατί σκοτώνονται εκείνος 

και οι σύντροφοί του με τους στρατιώτες του βουνού απέναντι, ενώ δεν γνωρίζονται 

και κλείνει με ένα ρητορικό ερώτημα για να εντείνει την δραματικότητα της σκηνής: 

«πώς μπορούμε να σκοτώνουμε δίχως μίσος;».  

Στη συνέχεια τονίζοντας την αντιπολεμική του διάθεση και με μια ελαφριά διάθεση 

ειρωνείας  αναρωτιέται γιατί οι νέοι πηγαίνουν τελικά στον πόλεμο: 

 «Όμως ήρταμε να σκοτωθούμε εδώ για την “Ελευθερία των Λαών”. Περίφημα»   (82) 

 κι είμαστε όλοι παλληκαρόπουλα […] Κι οι λαοί που θα προσφέρουμε  θυσία για τη 

 λεφτεριά τους όλα αυτά τα χρυσά μας δώρα, τα νιάτα μας και τα  ιδανικά και τις 

 αγάπες μας και τους έρωτές μας και τις χαρές μας και την υγειά  μας και τα μέλη μας 

 και το  φως μας και τη ζωή μας, κι αυτοί οι λαοί πάλι δε θα προφτάξουνε να 

 ζήσουνε μηδέ  τόσον καιρό, όσος χρειάζεται σ’ αυτό το αμπρόξυλο για να 

 σαπίσει.  Αν πίσου απ’ όλα αυτά δεν είναι μια φοβερή  ομαδικιά τρέλα που 

 πυρώνει σε διαστήματα τα φτωχά - αθρώπινα μυαλά,  τότες θα είναι μια 

 χτηνωδία χωρίς άλλο, για ένα ακατονόμαστο κακούργημα. (82 – 83). 

Ο Κωστούλας έχει απαυδήσει με το ζήτημα του πολέμου. Αρχικά στο κείμενο 

φαίνεται να επιθυμούσε να συμμετάσχει στον πόλεμο, έχοντας έναν επαναστατικό 

ζήλο, παραταγμένος από την πλευρά του Βενιζέλου στην σύγκρουση Βασιλιά 

Κων/νου – Ελευθερίου Βενιζέλου. Στη συνέχεια, διαβάζοντας κανείς το κείμενο, 

διαπιστώνει πως αυτός ο ενθουσιασμός σιγά - σιγά φθίνει, ώσπου φτάνει σε σκέψεις, 

όπως αυτές στο παραπάνω παράθεμα.  Οικτίρει τον εαυτό του και τους υπόλοιπους 

στρατιώτες για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται: μακριά από τα σπίτια τους, 

σκοτώντας ανθρώπους που δεν γνωρίζουν προσωπικά και διακινδυνεύοντας την ζωή 

τους. Η ηλικία τους «παλληκαρόπουλα» και ό,τι δίνουν από τις ζωές του για τον 

πόλεμο συνδέονται παρατακτικά. Μέσω της παρατακτικής αυτής σύνδεσης δίνεται 

έμφαση σε όσα δίνουν οι στρατιώτες στον πόλεμο και οξύνεται η δραματική 

κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει αυτός και οι σύντροφοί του. Τέλος, 

αναρωτιέται, αν πίσω από τον πόλεμο, κρύβεται μια «ομαδική τρέλα» ή μια 

«χτηνωδία για ένα ακατονόμαστο κακούργημα». Είτε πρόκειται για «τρέλα» είτε για 

«κακούργημα», ο πόλεμος για τον Κωστούλα συνοδεύεται από αρνητικό πρόσημο 

και δεν οδηγεί σε καμια θετική συγκυρία. Στη συνέχεια της σκηνής, ο Κωστούλας 

ελπίζει να βρεθεί ένας θεός, ο οποίος «να κοιτάξει αυστηρά με το θεϊκό του μάτι και 

να βρει το μολυντήρι της χτηνωδίας και του κακουργήματος για να το τσακίσει σα 

μυρμήγκι κάτου απ’ τη δυνατή του τη φτέρνα» (83). Ενώ λίγο αργότερα, συνεχίζει να 

αναρωτιέται για τον πόλεμο και την ζωή που κυλά έτσι ανώφελα στα χαρακώματα, 

ενώ φαντάζεται έναν διάλογο με τον Θεό: 

 «Σαν παρουσιαστούμε στον Κύριο που μας έπλασε, θα μας ρωτήσει: -Εσείς εκεί 

 κάτου  οι καμπούρηδες κι οι σακάτηδες, οι στραβοί κι οι κοψαχείληδες, 

 οιχτικιασμένοι και παραλυτικοί, εσείς οι πιασμένοι, εσείς οι σκεβρωμένοι, για 

 πείτε μου: τι το κάνατε το “τάλαντον” που σας έδωσα; Τι κάνατε τα ωραία νιάτα που 

 σας χάρισα; […] Πήραμε όλοι μας μαχαίρια κοφτερά και σφάξαμε οι μισοί τους 

 άλλους μισούς. Τα χέρια μας είναι μαύρα απ’ το πηχτό αίμα. Είμαστε ηρώοι·[…] Κι 

 είμαστε ημίθεοι· μας το  βεβαίωσαν στα κύρια άρθρα τους όλες οι επαρχιακές  
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 εφημερίδες. Τότες ο Κύριος θ’ ανοίξει την πεντάλφα την άγια του παλάμη κάτου απ’ 

 τη μύτη μας και θα πει  φτύνοντας χάμου: -Όρσε, παλιοτόμαρα! Χαραμίσατε τα πιο 

 ακριβά σου δώρα» (108 – 109) 

Ο Θεός απευθυνόμενος στον Κωστούλα τον ρωτά για την ζωή του και την ζωή των 

συντρόφων του. Ο Τάσος Αθανασιάδης αναφέρει: «είναι διάχυτο στις σελίδες της 

“Ζωής εν τάφω” το αντιμιλιταριστικό πνεύμα, καθώς και η πολυτροπία που το 

εκφράζει -άλλοτε με το στόμα ενός θεού οργισμένου, γιατί τα πλάσματά του, 

παραπλανημένα, θυσίασαν τις απολαύσεις της ζωής (Το μέγα δώρο – το σώμα), 

άλλοτε με φρικιαστικές σκηνές αλληλοσφαγής με μονολόγους αμλέτιας 

δραματικότητας»108. Ο Κωστούλας και οι σύντροφοί του δεν έζησαν την ζωή τους με 

τον σκοπό που τους έπλασε ο Θεός, αλλά χρησιμοποίησαν τις δυνάμεις τους και τις 

ικανότητές τους μόνο για τον πόλεμο. Η διαπίστωση αυτή που κάνει νοερά ο 

Κωστούλας σκεπτόμενος τον φανταστικό διάλογο με τον Θεό, συνθλίβει τον ήρωα, ο 

οποίος συνειδητοποιεί πως η ζωή εκείνου και των συντρόφων του περνά μάταια στα 

χαρακώματα, ενώ γύρω τους υπάρχουν οι χαρές της ζωής· χαρές τις οποίες από ‘κει 

που βρίσκονται δεν μπορούν να γευτούν.  

   

 

Β΄. Χαρακτήρες 

Αφού το κείμενο είναι η αφήγηση του Κωστούλα στην αγαπημένη του, καθετί που 

αναφέρεται, λέγεται από την σκοπιά του αφηγητή. Μέσα από τις αναμνήσεις του 

φωτίζονται πρόσωπα και γεγονότα από την ζωή του στο νησί, ενώ μέσα από όσα 

διαδραματίζονται στα χαρακώματα, αντλεί υλικό, το οποίο παρουσιάζει στις 

επιστολές του. Ο αναγνώστης δηλαδή γνωρίζει χαρακτήρες που εμφανίζονται στην 

αφήγηση, αλλά τούς γνωρίζει έμμεσα. Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένες 

παρατηρήσεις που χρειάζεται να γίνουν εδώ γιατί συντείνουν στην αντιπολεμική 

διάθεση που χαρακτηρίζει όλο το κείμενο. Οι παρατηρήσεις αυτές γίνονται, βέβαια, 

με βάση τους χαρακτήρες, έτσι όπως παρουσιάζονται από τον Κωστούλα. 

 Αρχικά, ο αφηγητής τραυματίζεται και για να ένα διάστημα φιλοξενείται σε 

ένα σπίτι και δεν δυσαρεστείται που απουσιάζει για ένα διάστημα από τα 

χαρακώματα. Η φροντίδα των ανθρώπων στο σπίτι, όπου διαμένει ο Κωστούλας, 

είναι σημαντική για ‘κείνον – είναι μια περίοδος ηρεμίας σε αντίθεση με την δύσκολη 

ζωή των χαρακωμάτων. Άλλη χαρακτηριστική εικόνα για την ανάδειξη της 

αντιπολεμικής διάθεσης του κειμένου είναι η εκτέλεση τριών λιποτακτών. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει   η ιστορία του τρίτου στρατιώτη που πρόκειται να 

εκτελεστεί: 

 Ο τρίτος είχε την πιο παράξενη ιστορία. Ήτανε ένα παιδί αρφανό που δούλευε στη 

 Σαλονίκη κοντά σ’ έναν φαρμακοποιό […] Μήνες πολεμούσε να ξεχωρίσει κάτι για 
                                                           
108 Τάσος Αθανασιάδης, «Στράτης Μυριβήλης· συνοπτική θεώρηση του έργου του», Νέα Εστία, ό.π.,     
σ. 34. 



50 
 

ν’  αγοράσει ένα ζευγάρι καινούργια παπούτσια […]. Κάποτες κατάφερε να τα 

κονομήσει  και πήγε κι αγόρασε ένα ζευγάρι έτοιμα. […] είδε πως τόνε πιάνανε τόσο 

πολύ, που  κάθε βήμα του καταντούσε ένα ανυπόφερτο βασανιστήριο. Το μεσημέρι 

ξαναγύρισε  στο κατάστημα που τα ψούνισε, σκυφτός, δυστυχισμένος και καμπούρης. 

Διηγήθηκε  το τι τράβηξε, και γύρεψε να του τ’ αλλάξουνε μ’ ένα ζευγάρι 

φαρδύτερο.[…] Το παιδί  έσφιξε την καρδιά του και γύρισε κουτσαίνοντας πίσω στο 

μαρτυρικό του δρόμο  βογγώντας σαν καλλιγωμένος. Έξω απ’ ένα στρατώνα της “Εθνικής 

Άμυνας” τόνε  βρήκε ο έφεδρος φίλος του […]καλοντυμένος με την εγγλέζικη στολή του, 

και το  σπουδαιότερο, μ’ ένα ζευγάρι περίφημα παπούτσια στα πόδια. Ήτανε τόσο 

 ευτυχισμένος μπροστά στα μάτια του παιδιού, που ο τελευταίος δίχως να το 

 συλλογιστεί μπήκε μέσα, καταγράφτηκε εθελοντής και… παπούτσώθηκε» (121 -

124). 

Επομένως, ο μικρός αυτός είδε τον πόλεμο ως μια καλή ευκαιρία για να αποκτήσει 

ένα ζευγάρι παπούτσια. Ο συγγραφέας δεν παρουσιάζει τους στρατιώτες του άντρες 

γενναίους. Ο στρατιώτης αυτό, είναι ένας άνθρωπος που λειτουργώντας παρορμητικά 

και επιθυμώντας ένα ζευγάρι καινούργια παπούτσια, οδηγείται στο μέτωπο πρώτες. 

Δηλαδή, αν αρχικά για ορισμένους στρατιώτες όπως λ.χ. τον λοχία Κωστούλα υπήρχε 

-όπως προαναφέρθηκε- ένας επαναστατικός ενθουσιασμός, μια επιθυμία να 

συμμετάσχει στον πόλεμο, εδώ, στην περίπτωση του στρατιώτη που πρόκειται να 

εκτελεστεί, δεν υπήρχε καμια τέτοια πρόθεση να πάει στον πόλεμο. Η ανάγκη του για 

ένα ζευγάρι υποδήματα τον έφερε αντιμέτωπο με τον πόλεμο και τον επικείμενο 

θάνατό του. Ποιος συγγραφέας που θέλει να κατασκευάσει στο κείμενό του και να 

παρουσιάσει στον αναγνώστη ρωμαλέους στρατιώτες, θα περιέγραφε έναν τέτοιο 

στρατιώτη που στρατεύεται με την ταπεινή υστεροβουλία να αποκτήσει ένα ζευγάρι 

παπούτσια σε νούμερο που δεν θα τον εμπόδιζαν να περπατά;  

 Σε άλλο σημείο, στο παρακάτω παράθεμα ο λοχίας Κωστούλας σε βραδινή 

περίπολο, διαπιστώνει ότι στρατιώτες των αντίπαλων βουλγαρικών στρατευμάτων 

πλησιάζουν εκείνον και τους συντρόφους του: 

 «Ωστόσο, καταλάβαινα πως ολοένα πλησιάζει αυτός. Δεν έβλεπα τίποτα. Μοναχά 

 άκουγα δυνατά την καρδιά μου, που φοβόμουνα μη με προδώσει ο χτύπος της. 

 Σύγκαιρα άκουγα και τον παραμικρότερο θόρυβο που ‘κανε ο ερχομός του. Δεν 

 ήμουνα τίποτ’ άλλο παρά ένα μεγάλο υπερευαίσθητο αυτί, φυτρωμένο σαν 

τερατώδικο  μανιτάρι μες στη σκοτεινή λάσπη […] Ο άθρωπος αυτός περνούσε πια 

ολότελα κοντά  μου […] Ξετινάχτηκε και την ίδιαν ώρα έμπηξα τη σούβλα της λόγχης μου 

μες στο  σκοτεινό όγκο του. Την έχωσα και την ξανάχωσα τρεις – τέσσερις φορές, 

ώσπου  άκουσα απ’ το στόμα του ένα χουρχούλισμα, σα λασπωμένο νερό που βρίσκει μια 

 τρύπα για να ‘βγει, χουχλακιάζοντας με φούσκες […] Μερικοί απ’ τους δικούς μου 

 χύθηκαν καταπόδι. Τούς φώναξα πίσω και γυρίσαμε στα χαρακώματα με το κουφάρι 

 του σκοτωμένου κι έναν λαβωμένο αιχμάλωτο. Για όλ’ αυτά, πήρα το δεύτερο σειρίτι 

 του λοχία, και το Σταβρό. Η διαταγή του λόχου με ονόμασε “υπόδειγμα ελληνικής 

 ανδρείας, ήρωα” και χίλια – δυό άλλα. Γιατί μαχαίρωσα έναν άνθρωπο μες στο 

 σκοτάδι, από φόβο μη με σκοτώσει εκείνος. Είμαι φοβερά ντροπιασμένος αντίκρυ 

στον  εαυτό μου, κι αν είχα έναν καθρέφτη, θα ντρεπόμουνα να τον κοιτάξω κατάματα» 

(163  – 165).  
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Το παραπάνω παράθεμα θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς πως αποτελεί τον 

κολοφώνα της αντιπολεμικής διάθεσης του κειμένου. Είναι έκδηλη η αποστροφή του 

λοχία Κωστούλα -φορέα ιδεών του συγγραφέα- απέναντι στον πόλεμο. Το αίσθημα 

της ντροπής που τον κατακλύζει μετά από την πράξη του, φανερώνει μια ορμέμφυτη 

ανθρωπιστική διάθεση. Σε ένα πολεμικό μυθιστόρημα, το οποίο δεν θα βασιζόταν 

στις ανθρώπινες αξίες  των στρατιωτών αλλά στα ηρωικά ιδεώδη, ο λοχίας 

Κωστούλας θα ‘πρεπε να βιώνει ένα αίσθημα υπερηφάνειας για τον εαυτό του που 

καταφέρνει να αποσπάσει δεύτερο  σειρίτι. Ωστόσο, ο λοχίας Κωστούλας αισθάνεται 

αισχύνη για τον σκοτωμό ενός ανθρώπου. Έναν σκοτωμό που προέκυψε από τον 

φόβο του ήρωα για την ζωή του. Ο σκοτωμός δεν έγινε λόγω της ανυπέρβλητης 

ανδρείας του Κωστούλα, αλλά μόνο από το αίσθημα του φόβου για την ζωή του. 

Δηλαδή δεν πρόκειται για έναν στρατιώτη που επιθυμεί να προβεί σε ηρωικά 

εγχειρήματα, αλλά για έναν στρατιώτη - άνθρωπο, έναν άνθρωπο που φοβάται και 

ενστικτωδώς προχωρά στον σκοτωμό του αντίπαλου στρατιώτη. Ενισχύοντας αυτήν 

την αντιπολεμική του στάση ο συγγραφέας, παρουσιάζει τον στρατιώτη Δημητράτο, 

σύντροφο του λοχία Κωστούλα, να λαμβάνει παράσημο, επειδή τον είδε ένας από τον 

λόχο του, πάνω από έναν στρατιώτη αντίπαλου στρατοπέδου και θεώρησε πως ο 

στρατιώτης Δημητράτος είχε σκοτώσει τον αντίπαλο, ενώ ο Δημητράτος είχε σκύψει 

πάνω απ’ τον στρατιώτη για να του αποσπάσει τα προσωπικά αντικείμενα. Ο 

Δημητράτος δεν ήταν γενναίος στρατιώτης, αλλά έσκυψε πάνω από τον αντίπαλο 

στρατιώτη για να δει τι υλικά μπορεί να αποσπάσει. Σε μια άλλη περίπτωση, ο ήρωάς 

του ο λοχίας Κωστούλας στα γράμματά του καταγράφει ένα περιστατικό, όπου ένας 

σύντροφός του, ο Βασίλης Αλιμπέρης, δεν επιθυμούσε να λάβει μέρος σε μια  

επικείμενη εξόρμηση, λέγοντας χαρακτηριστικά στον λοχαγό: «Φοβάμαι, κύριε 

λοχαγέ» […] Εγώ είμαι ένας μαραγκός […] Δεν είμαι παντρεμένος κι έχω να ζήσω τη 

γριά μου με τέσσερις αδερφάδες […] Δεν μάλωσα ποτέ μου με άθρωπο, ούτε έχω 

κουράγιο να σκοτώσω. Μου φαίνεται πως θα βγει η ψυχή μου κάθε φορά που περνά 

καμιά οβίδα πολύ ψηλά πάνου απ’ το κεφάλι μου» (172). Ωστόσο, ο ανηλεής 

ανώτερός του διατάζει να τον δέσουν σε έναν πάσσαλο στην δεύτερη γραμμή «για να 

συνηθίσει τις οβίδες» (173). Αυτή η κίνηση του λοχαγού είχε ως αποτέλεσμα ο 

στρατιώτης να υποστεί ψυχική βλάβη.  

 Είναι βέβαιο πως η αντιπολεμική διάθεση που χαρακτηρίζει την α΄ έκδοση 

που μελετάται στην παρούσα εργασία -αλλά και την β΄ έκδοση (1930)- συναντάται 

και στις επόμενες εκδόσεις της Ζωής εν τάφω. Τον Μάρτιο του 1932 δημοσιεύεται 

στον Κύκλο ένα κείμενο του Στράτη Μυριβήλη, για το οποίο ο εκδότης του 

περιοδικού Απόστολος Μελαχρινός αναφέρει: «Ο φίλος μας κ. Στρατής Μυριβήλης 

μας παραχώρησε το ανέκδοτο αυτό κομμάτι από νέο ξαναδούλεμα του βιβλίου του 

“Ζωή εν τάφω”»109. Το κείμενο αυτό ο Μυριβήλης το έβαλε αυτούσιο στην 4η 

έκδοση της Ζωής εν τάφω110.  Στο συγκεκριμένο κείμενο με τίτλο: «Λιποτάχτες» 

εξιστορείται από τον πρωτοπρόσωπο αφηγητή, η άφιξη μιας οκταμελούς ομάδας 

βουλγάρων. Οι οκτώ αυτοί βούλγαροι έφυγαν απ’ τα δικά τους στρατεύματα και 

                                                           
109 Στρατής Μυριβήλης, «Οι λιποτάχτες», Κύκλος (Μάρτης 1932), υποσημείωση σ. 193.   
110 Στράτης Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω· το βιβλίο του πολέμου, δ΄ έκδοση, ό.π., σ. 350 – 355. 
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ήρθαν στην πλευρά των αντίπαλων στρατευμάτων για να βρουν προσωρινό 

καταφύγιο και να καταφέρουν να φύγουν απ’ το μέτωπο:  

 «Στο δικό μου τ’ αμπρί φέρανε τον Επιλοχία. Αντώνη Πετρώφ τονε λένε κι είναι 

 πολύ χαρούμενος που γλύτωσε απ’ τον πόλεμο […] Του δώσαμε απ’ το συσσίτιό 

μας,  του ψήσαμε τσάι και για βούτημα του προσφέραμε μισή κουραμάνα φρέσκια, 

 φουσκωτή – φουσκωτή» (194) […] Είναι πολύ συγκινημένος απ’ τις περιποιήσεις 

μας  και πολεμά με κάθε τρόπο να μας δείξει την ευγνωμοσύνη του»111.  

Με αυτήν την φιλοξενία υποδέχονται τους βούλγαρους αιχμαλώτους, με μια 

φιλοξενία ασυνήθιστη κατά την διάρκεια του πολέμου, πολλώ δε μάλλον για 

στρατιώτες των αντίπαλων στρατευμάτων. Οι στρατιώτες απ’ τον ουλαμό του 

αφηγητή περιποιούνται τους βούλγαρους αιχμαλώτους σαν να πρόκειται για δικούς 

τους συντρόφους, παραμερίζοντας την επικινδυνότητα αυτής της κίνησης. Ο 

επιλοχίας της οκταμελούς ομάδας που βρίσκεται στο αμπρί του αφηγητή, αφού δεχτεί 

τις περιποιήσεις των στρατιωτών, κάνει μια σύντομη αναδρομή στην ζωή του πριν 

από τον πόλεμο. Απ’ όλους πιο πολύ νοσταλγεί το μικρότερό του παιδί -τριών ετών- 

ονόματι Λιούba:  

 «[…] Η Λιούba τούτο, Η Λιούbα ‘κείνο. Και το σπουδαιότερο. Η Λιούbα έχει το 

(ε)να  της το ματάκι –είναι σκούρα μαβιά τα ματάκια της- αλλήθωρο. Κι αυτό την κάνει πιο 

 νόστιμη, και γι’ αυτό ο Πετρώφ την αγαπά πιο πολύ απ’ όλους. Κι απ’ τη γυναίκα 

του  κι απ’ τ’ αγόρια του!. Σε λίγο όλοι την ξέραμε την Λιούbα απ’ έξω κι ανακατωτά, 

σαν  να την μεγαλώσαμε εδώ, μέσα σε τούτο τ’ αμπρί» […] Ο Πετρώφ κυρίως 

 λιποτάχτησε για την Λιούbα. Δεν θέλει να πεθάνει»112. 

Ο βούλγαρος επιλοχίας παρουσιάζεται ως ένας στοργικός πατέρας, ο οποίος προχωρά 

στην λιποταξία, με σκοπό να βρει έναν τρόπο να επιστρέψει στην οικογένειά του. Στη 

συνέχεια την αναδρομή του στο παρελθόν φτάνει στο 1912 όπου και οι Βαλκανικοί 

πόλεμοι. Ο αφηγητής, ο οποίος επίσης πολέμησε στους Βαλκανικούς διαπιστώνει 

αυτή την κοινή αρχή τους στον πόλεμο: 

  «[Ο Αντώνης Πετρώφ] βαρέθηκε πια να πολεμά. Είναι κι αυτός απ’ το 1912. Απ’ 

τους  Βαλκανικούς κι εδώ, σαν μουσαφίρη τον είδε το σπίτι του. Είχε και δυο λαβωματιές 

 από ελληνικό μάλνιχερ. Απ’ το Κιλκίς […] –Να, εκεί ήτανε πόλεμος… κακός 

 πόλεμος… λέει. –Μα τότες λοιπόν ανταμώσαμε κι άλλη φορά, του κάνω ‘γω. Και 

‘γω  έχω δύο μπάλες από βουλγάρικο πολυβόλο στα πόδια. –Δεν είναι δικές μου, λέει και 

 γελά τρανταχτά. Εγώ δεν έκανα ποτές μου στα πολυβόλα […] Ξαναθυμούμαστε –σα 

 χτες!- όλα τα περιστατικά της σκληρής εκείνης μάχης. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες 

 αδιάκοπη σφαγή κι αγώνας. Οι βούλγαροι μάς άφησαν τη νίκη και εφτά χιλιάδες 

 λαβωμένους και σκοτωμένους. Μας θέρισαν ακάλυπτους μέσα σ’ ένα 

σταρόκαμπο»113.  

Ο αφηγητής, κάνοντας και ‘κείνος την δική του αναδρομή στο παρελθόν, ανασύρει 

στην μνήμη του όσα υπέφερε ο ίδιος -τραύμα στο πόδι που έμεινε για όλη του την 

                                                           
111 Στράτης Μυριβήλης, «Οι λιποτάχτες», Κύκλος, ό.π., σ. 195.  
112 Ό.π., σ. 195 – 196. 
113 Στράτης Μυριβήλης, «Οι λιποτάχτες», Κύκλος, ό.π, σ. 196. 
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ζωή αγιάτρευτο- και οι υπόλοιποι στρατιώτες κατά την διάρκεια των Βαλκανικών 

πολέμων· χιλιάδες νεκροί στρατιώτες ο απολογισμός. Δεν ήταν όμως μόνο οι 

στρατιώτες που υπέφεραν κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, μα και η 

φύση: «Κι όλος ο κάμπος ούρλιαζε. Η γη έβγαζε ουρλιαχτά πόνου. Ήταν οι 

λαβωμένοι που ψήνονταν ζωντανοί κι ούρλιαζαν έτσι. Τότες εμείς χυθήκαμε τρελοί 

μέσα στις φλόγες και μέσα στην αντάρα των εκρήξεων»114. Η προσωποποίηση του 

κάμπου και της γης εντείνει την δραματικότητα του πολέμου κι η «αντάρα του 

πολέμου» δημιουργεί μια ασφυκτική κατάσταση, όπου γίνονται σωρηδόν εκρήξεις. 

Διαφυγή απ’ το πολεμικό σκηνικό δεν υπάρχει από πουθενά. Ο επιλοχίας φτάνει στο 

τέλος της αναδρομής του:  

 «Ο Αντώνης Πετρώφ τα θυμάται όλα αυτά καλά. Χτυπά κάθε λίγο τα χέρια στα 

γόνατα  και λέει με ανακούφιση: -Αλάχ! Αλάχ! Θα βάλει λέει το κεφάλι κάτω να τον 

κόψουνε  σαν τραγί, παρά αν τον βάλουνε να ξαναπολεμήσει άλλη φορά. Είναι φανερό 

πως ο  Βούλγαρος αυτός βετεράνος “είδε τον πόλεμο”. Και τον είδε στα ματάκια της 

Λιούbας,  που ‘ναι σκούρα μαβιά και το να της αλληθωρίζει λαφριά και την κάνει πιο 

 νόστιμη»115.  

 Με βάση τα χωρία που παρατίθενται παραπάνω, μπορούν να γίνουν ορισμένες 

παρατηρήσεις. Καταρχάς, είναι έκδηλη η ανθρωπιστική διάθεση των στρατιωτών απ’ 

την πλευρά του αφηγητή, οι οποίοι φροντίζουν ανιδιοτελώς και χωρίς καμια 

επιφύλαξη τους στρατιώτες των αντίπαλων στρατευμάτων. Δεύτερον, ο αφηγητής 

μέσα απ’ τα λόγια του επιλοχία Αντώνη Πετρώφ, δείχνει στον αναγνώστη ότι και οι 

αντίπαλοι στρατιώτες είναι άνθρωποι. Έχουν οικογένειες πίσω τους και μια ζωή που 

αφήνουν. Δεν επιθυμούν τον πόλεμο. Τρίτον, ο πόλεμος εκτός απ’ τους ανθρώπους, 

πλήττει και την φύση. Μια ακόμα παρατήρηση θεμελιώδης για την αντιπολεμική 

στάση που κρατά ο Μυριβήλης είναι πως, μέσα απ’ την αδρομερή εξιστόρηση των 

συνεπειών των Βαλκανικών πολέμων, καταδικάζει τον πόλεμο εν γένει. Τάσσεται 

κατά του Α΄ Παγκοσμίου Πόλεμου, μα δεν υποστηρίζει κανέναν πόλεμο καμιας 

μορφής και καμιας περιόδου. Στην κορωνίδα αυτής της αντιπολεμικής του διάθεσης, 

θα έλεγε κανείς πως στο συγκεκριμένο κείμενο που αναφέρεται παραπάνω, είναι πως 

εκείνος και οι σύντροφοί του περιποιούνται τους στρατιώτες των Βουλγάρων, των 

οποίων ο στρατός -μαζί με άλλους- ευθυνόταν για τον σκοτωμό των ελλήνων 

στρατιωτών κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. 

 Τέλος, ο Αντώνης Πετρώφ στο τέλος του κειμένου παρακαλά τον Αλάχ να 

τον βοηθήσει να σωθεί απ’ τον πόλεμο. Απ’ την άλλη, για τον αφηγητή του κειμένου 

υπάρχουν οι εξής συνδέσεις με τον χριστιανισμό: α) οι αρχάγγελοι που αγκαλιάζουν 

τον ουρανό και οι καμπάνες που χτυπούν νικητήρια, στοιχεία που -όπως είδαμε 

παραπάνω- η Jeanne Boudouris συνδέει με τον χριστιανισμό, β) ο υποθετικός 

διάλογος του αφηγητή με τον Θεό. Με βάση τα παραπάνω, αναφορικά με το στοιχείο 

της θρησκείας, μπορεί να παρατηρηθεί πως ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε περίσταση, 

παρακαλεί το θείο και ζητά βοήθεια. Τόσο ο Αντώνης Πετρώφ όσο και ο Αντώνης 

                                                           
114 Ό.π., σ. 196. 
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Κωστούλας είναι άνθρωποι με αδυναμίες, όχι στρατιώτες που θεωρούν τους εαυτούς 

τους άτρωτους.  

 Ακόμη μια παρατήρηση που μπορεί να γίνει και σχετίζεται με την ζωή των 

στρατιωτών, έστι όπως παρουσιάζεται στο κείμενο, είναι οι κακές συνθήκες 

διαβίωσης, έτσι όπως παρουσιάζονται από την αφήγηση του Κωστούλα, ο οποίος 

γράφει: Φαΐ μια φορά στις εικοσιτέσσερις ώρες […] Τα ασπρόρουχα του γελιού 

φορέθηκαν και ξαναφορέθηκαν. Να τα πλύνουμε ούτε ιδέα. Μια μικρή βρυσούλα 

είναι μονάχα πίσω απ’ τον λόφο […] Μα ένα παγούρι νερό τι να σε κάνει σε 

εικοσιτέσσερις ώρες. Έτσι κι αλλιώς το νίψιμο καταργήθηκε απ’ την μέρα που 

ήρθαμε εδώ πάνου» (46 – 47). Ενώ νωρίτερα: «Τα πόδια μας ήτανε πρησμένα, οι 

μέσες ξεκλειδωμένες κι αδειανά τα παγούρια. Κι ο ήλιος βαρούσε απ’ όλες τις 

μεριές» (37).  

 

Γ΄. Η λειτουργία της μνήμης 

Στις σελίδες όπου ο Κωστούλας περιγράφει το νησί του, στο κείμενο υπάρχει ένας 

έντονος λυρικός τόνος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τάσος Αθανασιάδης: 

«Αυτός ο λοχίας Αντώνης Κωστούλας άλλοτε καταγράφει στο πολεμικό ημερολόγιό 

του, με ωμό ρεαλισμό, σκηνές αλληλοσφαγής, άλλοτε αφήνεται σε ξεσπάσματα 

λυρικού οίστρου, όταν αναπολεί (απ’ την υπόγεια ζωή αρουραίου στα χαρακώματα) 

τις ειρηνικές μέρες στο νησί του και περιγράφει την φύση του με την ειδυλλιακή χάρη 

που της δίνει η νοσταλγία του […]»116.  Η ανάγνωση του κειμένου αφήνει την 

εντύπωση στον αναγνώστη πως έχει μπροστά το εξής αντιθετικό ζεύγος: από την μια 

τα χαρακώματα, το τοπίο του θανάτου και από την άλλη το νησί, το τοπίο της ζωής. 

Όταν προς το τέλος του κειμένου, ο αφηγητής προσδοκά πως θα τελειώσει ο πόλεμος 

και θα επιστρέψει στο νησί του αναφέρει: «τι μεγάλο πράγμα η θάλασσα, αγαπημένη. 

Οι αθρώποι που δε ζούνε κοντά της είναι δυστυχισμένοι. Κι αυτή ποτές της δεν 

συχάζει. Γελά, χορεύει, καθρεφτίζεται στον εαυτό της, βάζει μαβιά, βελούδια, 

ατλάζια, μωβ, μεταξωτά ασημένια, κουνάει εσάρπες  αγερικές […]» (188) περιγράφει 

το νησί του με περιγραφές που αποπνέουν λυρισμό, αναδεικνύοντας όλη την ομορφιά 

του τόπου του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος:  

 «Είναι τόσο όμορφη η ζωή, τόσο γαλάζιος ο ουρανός, τόσο παρηγορητική η 
 θάλασσα, τόσο ζεστή η νοσταλγία του γενέθλιου τόπου, τόσο σπαρακτικά 
 ελκυστική η γυναίκα, τόσο συγκινητικές οι απλές πράξεις του καθημερινού 
 βίου, που πρέπει, δεν γίνεται, κάποια χαρά να βρίσκεται σ’ όλα τούτα και παρόμοια 
 χαρά να καταξιώνει την ύπαρξη»117. 

 Αυτή η ύπαρξη ολοκληρώνεται μέσα από την αγάπη για τους ανθρώπους, την αγάπη 
για την φύση, την αγάπη για την ίδια την ζωή, σε αντίθεση με την βιαιότητα και την 
σκληρότητα του πολέμου. Όλες αυτές τις χαρές μαζί καταγράφει στις επιστολές του ο 

                                                           
116 Τάσος Αθανασιάδης, «Στράτης Μυριβήλης· συνοπτική θεώρηση του έργου του», ό.π., σ. 34. 
117 Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Τα πρόσωπα και τα κείμενα, β΄ ανήσυχα χρόνια, Οι εκδόσεις των Φίλων,  
Αθήνα, 1980, σ. 55. 
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Κωστούλας, όταν αναφέρεται στο νησί. Τόσο λυρικές περιγραφές όσο είναι αυτές 
στις οποίες αναφέρεται στο νησί του, δεν συναντώνται αλλού μες το κείμενο.  

 Αυτές οι ειδυλλιακές περιγραφές με τέτοια ένταση μπορούν να κατανοηθούν 
καλύτερα, αν λάβει κανείς υπόψη του την μελέτη της Αγγέλας Καστρινάκη, στην 
οποία εξηγείται -μεταξύ άλλων- η πρόσληψη του «νησιού» ως συμβολικός τόπος στα 
λογοτεχνικά έργα κατά την περίοδο της Κατοχής. Συγκεκριμένα για το νησί 
αναφέρεται πως «πρόκειται για ένα σκηνικό που τείνει να προσλάβει διαστάσεις 
συμβολικού “τόπου”, καθώς αναδεικνύεται σε ένα περιβάλλον χαράς, έκστασης ή και 
θαύματος, σε μια ευτοπία. Βέβαια, όπως επισημαίνει η ίδια στη συνέχεια: «η 
“νησιωτική ιδιοσυγκρασία” είχε ήδη θεωρηθεί ιδρυτικό σχεδόν χαρακτηριστικό της 
νέας γενιάς, της γενιάς του ’30, αλλά το νησί δεν είχε προς το παρόν λάβει την 
ένταση του συμβολισμού που απέκτησε μες την Κατοχή, ούτε και τον καθαυτό θετικό 
του χαρακτήρα»118. Παρόλο που η «νησιωτική ιδιοσυγκρασία», όπως αναφέρει η 
Αγγέλα Καστρινάκη, δεν χρησιμοποιείτο ευρέως ακόμη στην λογοτεχνία κατά την 
περίοδο της Κατοχής και που δεν είχε απαραίτητα θετική σημασία, στην Ζωή εν τάφω 
το νησί είναι locus amoenus. Όπως αναφέρει στην μελέτη του ο Κοτζιούλας: 

  «ο Μυριβήλης δεν είναι μόνο ραψωδός της πολεμικής τραγωδίας […] Μεταφέρεται 

 κάθε τόσο μακριά από τον τόπο των σφαγών και γίνεται ο ποιητής της ειρηνικής 

ζωής  και της οικογενειακής εστίας, αυτός δηλαδή που θα ήταν απ’ την αρχή, χωρίς τη 

 μοιραία εκτροπή […] Όταν, απαυδημένος από τη συρροή τόσων βασανιστικών 

 γεγονότων, ζητά κάπου ν’ ανακουφιστεί, ξαναγυρίζει πάντα στην αγαπημένη του 

 Λέσβο, όπου  διατηρούνται πάντα καθαρές οι αναμνήσεις του […] Το νησί του 

 αποτελεί γι’ αυτόν ένα αισθηματικό καταφύγιο που το χρησιμοποιεί σε κάθε δύσκολη 

 περίσταση του βίου. Μας το εξυμνεί μ’ ενθουσιασμό ξενιτεμένου […] Ο Μυριβήλης 

 αγαπά τη Λέσβο σαν ένα προνομιακό μέρος της οικουμένης κι η αγάπη του φτάνει σε 

 παθολογική υπερβολή»119. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ο Έριχ - Μαρία Ρεμάρκ και το Ουδέν νεώτερο 
από το δυτικό μέτωπο 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο του 

γερμανού Έριχ - Μαρία Ρεμάρκ. Ο Ρεμάρκ γεννιέται το 1898 στο Όσναμπρικ της 

Γερμανίας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Έριχ - Μαρία Κράμερ120. Το Ουδέν 

                                                           
118 Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940 – 1950, ό.π., σ. 75.  
119 Γιώργος Κοτζιούλας, Ο Στρατής Μυριβήλης κ’ η πολεμική λογοτεχνία, ό.π., σ. 39 - 40. 
120 Έριχ - Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, μετάφραση: Κώστας Θρακιώτης, 
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1988, [α΄ έκδοση 1929 με τον τίτλο: Im Westen Nichts Neutes], βλ. 
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νεώτερο από το δυτικό μέτωπο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1928 στην 

γερμανική εφημερίδα Vossische Zeitung σε συνέχειες από τις 10 Νοεμβρίου ως τις 9 

Δεκεμβρίου 1928.  Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στήλη της Νέας Εστίας 

για  τα διεθνή νέα αναφορικά με την λογοτεχνία, στην οποία τον Αύγουστο του 1929 

-έτος κυκλοφορίας του έργου σε αυτοτελή έκδοση- γίνεται λόγος για την τύχη του 

έργου: «Σπάνια τύχη για ένα βιβλίο είναι να μεταφραστεί λίγο καιρό μετά την έκδοσή 

του σε ξένες γλώσσες και η κυκλοφορία να ανέρχεται σε χιλιάδες αντίτυπα. 

Απολύτως όμως σπάνιο πράγμα είναι ένα έργο να μεταφραστεί σε δύο κιόλας 

γλώσσες […] προτού ακόμη να εκδοθεί σε βιβλίο και συγχρόνως με την γλώσσα που 

γράφτηκε, να κυκλοφορήσουν κι οι εκδόσεις των μεταφράσεών του, από τις οποίες 

μέσα σε δύο μήνες πουλήθηκαν ένα εκατομμύριο αντίτυπα», ενώ, όπως 

επισημαίνεται στη συνέχεια της ίδιας στήλης, εντύπωση προκαλεί το ότι οι δύο 

γλώσσες στις οποίες μεταφράστηκε το έργο ήταν τα αγγλικά και τα γαλλικά, δηλαδή 

οι πρώτες αναγνώστες του έργου            -πλην των Γερμανών στων οποίων την 

γλώσσα ήταν γραμμένο το έργο- προέρχονταν από τις δύο αντίπαλες χώρες της 

Γερμανίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.121  

 

Α΄. Η φύση 

Η κυριολεκτική λειτουργία της φύσης είναι ισχνή και περιορίζεται σε λίγες και 
σποραδικές αναφορές στις καιρικές συνθήκες· λ.χ. αναφέρει ο αφηγητής: «Έκανα 
ασκήσεις με “πλήρη εξάρτυση” σε απότομα χωράφια που βουλούσαν μέσα στις 
γλιτσιασμένες λάσπες» (23) ή σε άλλο σημείο, προς το τέλος του έργου: «Πέρασαν 
μερικές βροχερές βδομάδες» (224), νωρίτερα: «Ο ήλιος καίει γερά» (96). Η 
μεταφορική λειτουργία του λόγου γενικότερα αλλα και ειδικότερα σε σχέση με την 
φύση, καθώς και οι αναρίθμητες εικόνες που συναντά κανείς στο κείμενο, 
προσδίδουν στο κείμενο γλαφυρότητα. Λ.χ.:  

 «Το βαρύ βροντοκόπημα του μετώπου τ’ ακούμε σαν μια μακρινή θύελλα. Τα 
 αγριομελίσσια που πάνω μας περνάνε μεγαλώνουν το θόρυβο με το βούσμά 
 τους. Και γύρω μας απλώνεται τ’ ανθισμένο λιβάδι. Το τρυφερό γρασίδι  κυματίζει. 
 Οι άσπρες πεταλούδες πετάνε μέσα στο χλιαρό αεράκι του καλοκαιριού […] Τ’ 
 αεράκι παίζει με τα μαλλιά μας. Παίζει με τα λόγια μας  και με τις σκέψεις μας. Τα 
 τρία κασόνια που καθόμαστε βρίσκονται ανάμεσα στις όμορφες κόκινες  παπαρούνες 
 …» (10 – 11). 

 Πρόκειται για την περιγραφή μιας μέρας του καλοκαιριού, όπου η φύση 
παρουσιάζεται με την ομορφιά της «το ανθισμένο λιβάδι», «το τρυφερό γρασίδι», «οι 
άσπρες πεταλούδες», «το χλιαρό αεράκι» και σε όλα αυτά έρχεται ο ανθρώπινος 
παράγοντας που διεξάγει τον πόλεμο, μια παραφωνία σε αυτήν την πληρότητα και 
την ομορφιά της φύσης. Οι πολεμικές εκφάνσεις παρομοιάζονται με μια «μακρινή 
θύελλα», ενώ σε άλλο σημείο: «Φωτοβολίδες που υψώνονται σαν ασημένια και 

                                                                                                                                                                      
χρονολογικό πίνακα στην συγκεκριμένη έκδοση. Εφεξής οι σελίδες θα δίνονται εντός παρενθέσεων 
στο τέλος κάθε παραθέματος. 
121 Το Δεκαπενθήμερον, «Erich – Maria Remarque: “Δυτικόν Μέτωπον! Τίποτε νεώτερο”»,  Νέα 
Εστία, τχ. 63  (Αύγουστος 1929) σ. 637. 
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κόκκινα τόπια που σκάνε και θρυμματίζονται σε μια βροχή από άστρα πράσινα, 
κόκκινα, άσπρα. Όλα γίνονται φως σαν να ‘ταν μέρα. […] Πλανιούνται για μερικά 
λεπτά ώσπου να σβήσουν. Μα και πάλι το ίδιο ξανανεβαίνουν καινούργιες ολούθε, 
πράσινες, κόκκινες, γαλάζιες. […] Η μπόρα των κανονιών ξεσπάει σ’ ένα ατελείωτο 
βουητό […]» (51). Χρησιμοποιούνται δηλαδή τα φυσικά φαινόμενα: βροχή και 
μπόρα, ώστε να περιγραφούν οι επιθέσεις. Δηλαδή μέσω των στοιχείων της φύσης 
και των φυσικών φαινομένων, ο συγγραφέας συνθέτει μια εικόνα του πολέμου. Η 
παραπάνω εν μέρει ειδυλλιακή περιγραφή της φύσης είναι από τις ελάχιστες που 
συναντά κανείς σε όλο το κείμενο.  

 Μια σημαντική παρατήρηση που μπορεί να γίνει εδώ είναι η χρήση του 
μακάβριου στοιχείου. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το φυσικό τοπίο και τα ζώα για να 
δημιουργήσει τοπίο τρόμου και φρίκης, με τα οποία δραματοποιεί ακόμη 
περισσότερα την θέση των στρατιωτών. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα, με 
το οποίο θα έλεγε κανείς πως εισάγει τον αναγνώστη σ’ αυτό το φρικιαστικό σύμπαν 
του μυθιστορήματός του είναι το παρακάτω. Ένας σύντροφός του, ο Κέμεριχ, έχει 
τραυματιστεί πολύ βαριά, βρίσκεται στο νοσοκομείο και ο Πάουλ Μπόιμαν με τον 
έτερο φίλο και σύντροφό του Άλμπερτ Κροπ τον έχουν επισκεφτεί. Ο Μπόιμαν 
παρατηρεί τον φίλο τους καταπονημένο και επιβαρυμένο στο κρεβάτι που κείτεται 
και περνούν απ’ το μυαλό του οι εξής σκέψεις:  

 «Συλλογιέμαι πως τα νύχια του θα μακραίνουν και θα μεγαλώνουν όπως τα φυτά 
κάτω  απ’ τη γης έτσι απίθανα, φανταστικά κι όταν ακόμα ο Κέμεριχ θα πάψει να ζει. 
Βλέπω  μπροστά μου αυτή την εικόνα: Τα νύχια του να κυρτώνουν και να μεγαλώνουν 
 αδιάκοπα καθώς το ίδιο και τα μαλλιά στο καύκαλό του που λιώνει όπως το γρασίδι 
 στη γη, στη γόνιμη γη, ακριβώς όπως το γρασίδι…» (16 – 17).   

Η σύνδεση του ανθρώπου συγκεκριμένα με την γη επανέρχεται πολύ συχνά στο 
κείμενο. Σε άλλο σημείο αναφέρει ο αφηγητής: «Απ’ τη γη και τον αέρα μας έρχονται 
δυνάμεις για να μας σώσουν, πιο πολύ από την γη. Για κανέναν η γη δεν αξίζει τόσο, 
όσο σ’ ένα φαντάρο. Όταν δένεται μαζί της ολάκερος, όταν σκάβει βαθιά και χώνει 
το πρόσωπό του κι όλο το κορμί του για να ξεφύγει το θάνατο της φωτιάς, τότε η γη 
του γίνεται ο καλύτερος φίλος, ο αδελφός, η μάνα του» (48). Η γη είναι ένα 
καταφύγιο για τους στρατιώτες.  

 Ως προς την μεταφορική λειτουργία της φύσης στο κείμενο, υπάρχει ακόμα 

μια χαρακτηριστική εικόνα, η οποία αναμφισβήτητα κεντρίζει το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη. Πρόκειται για την στιγμή, όπου οι στρατιώτες εγκλωβίζονται σε ένα 

δάσος. Τα δέντρα του σταδιακά αφανίζονται εξαιτίας των επιθέσεων και οι 

στρατιώτες είναι αδύνατον να ξεφύγουν από το σημείο. Έτσι, προσπαθούν να βρουν 

ένα μέρος για να προστατευτούν μέχρι να τελειώσουν οι επιθέσεις. Το μόνο μέρος 

που μπορούν να πάνε για να προστατευτούν είναι ένα κοιμητήριο που βρίσκεται 

δίπλα τους:  «Το σκοτάδι είναι φρίκη. Είναι γιομάτο παραφορά και τρέλα. Μαύρα 

σκοτάδια ξεχύνονται πάνω μας και διαβαίνουν σαν φανταστικά τέρατα. Όλο το 

κοιμητήρι πλημμυρίζει στο φως απ’ την τρομαχτική λάμψη των εκρήξεων. Πουθενά 

δεν υπάρχει διέξοδο. Στην λάμψη των οβίδων βλέπω τον κάμπο […] Είναι αδύνατο 

να ξεφύγεις. Το δάσος χάνεται, κατακομματιάζεται, χαλιέται. Πρέπει να μείνουμε 

εδώ στο κοιμητήρι. Μπροστά μας βράζει η γης. Βρέχει φωτιά […]» (56 – 57). Η 
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δραματικότητα του κειμένου στο σημείο αυτό ξεκινά για τους  στρατιώτες πρώτα από 

τον τόπο που κρύβονται, μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις κορυφώνεται στη 

συνέχεια όταν ο αφηγητής περιγράφει πως το μανίκι που έσφιγγε δίπλα του ήταν 

μανίκι από χέρι ενός νεκρού και  πως «κάτι μαύρο έρχεται κατά πάνω μας με κρότο. 

Πέφτει πολύ κοντά μας: είναι ένα φέρετρο που μας ήρθε ψηλοκρεμαστό» (59). Ο 

Πέτρος Χάρης συζητά για τον Μυριβήλη και τον Ρεμάρκ σε κείμενο της Νέας Εστίας 

(15 Ιουλίου 1970) για τον έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Μυριβήλη. Πρώτα 

απαριθμεί τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλεται ο στρατιώτης στην Ζωή εν τάφω 

(περιπολίες, χαρακώματα, λάσπη κ. ά) και σημειώνει «οι σελίδες αυτές είναι 

κατάφορτες από παρατηρήσεις για τον άνθρωπο και τη Μοίρα κι έχουν πολλή 

ζωντάνια. Δεν είναι όμως οι καλύτερες του βιβλίου ούτε είναι ανάγκη να συγκριθούν 

με τα αξιολογότερα ξένα αντιπολεμικά πεζογραφήματα. Ο Ρεμάρκ στο «Τίποτα 

νεώτερο από το δυτικό μέτωπο» έχει αυτήν την σελίδα και μάς κανει να αισθανθούμε 

το μεγάλο τρόμο του ανθρώπου που βρέθηκε σ’ ένα λάκκο μ’ έναν σκοτωμένο, ενώ 

αποπάνω του μαίνεται ο πόλεμος»122. Στην ατμόσφαιρα της φρίκης που κυριαρχεί σε 

όλο το κείμενο, διαδραματίζουν λίγο νωρίτερα σημαντικό ρόλο και τα ζώα. 

Πρόκειται για μια δραματική εικόνα που κατασκευάζεται από τον συγγραφέα. Είναι 

τα πληγωμένα άλογα που ουρλιάζουν και τα ουρλιαχτά τους μπερδεύουν τον 

αφηγητή και τους συντρόφους του, οι οποίοι αρχικά νομίζουν πως πρόκειται για 

ουρλιαχτά ανθρώπων: 

 «Οι φωνές συνεχίζουν. Δεν μπορεί να ‘ναι άνθρωποι που μπορούν να μουγκρίζουν 
έτσι  φριχτά. –Είναι πληγωμένα άλογα, λέει ο Κάτ. Ποτέ δεν μου άκουσα να χρεμετίζει 
ένα  πληγωμένο άλογο και δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι ο θρήνος του κόσμου. Είναι η 
 φύση που βασανίζεται. Ένας φριχτός κι άγριος πόνος που αγκομαχάει. Γίναμε 
κίτρινοι,  ο Ντέτεριγκ ορθώνεται. –Θεέ μου σκοτώστε τα καλύτερα! Είναι αγρότης και 
ξέρει από  άλογα. Τα νιώθει. Και σαν να ‘ταν συμφωνημένο, την ίδια στιγμή πάψαν οι 
κανονιές.  Τώρα ακούς καλύτερα το θρήνο των αλόγων. Δεν ξέρει πια κανένας από πού 
έρχεται»  (54). 

Όπως αναφέρει ο Alan F. Bance στην μελέτη του για το κείμενο:  

«[Ο Ρεμάρκ] επιδίδεται σε περιγραφές που προκαλούν συναισθηματική φόρτιση και 

σε μακάβρια εφέ για να εντείνει τις φρίκες του πολέμου: η κραυγή των πληγωμένων 

αλόγων προκαλεί ένα συναίσθημα και έγινε μοτίβο σε πολλά πολεμικά 

μυθιστορήματα μετά το Ουδέν Νεώτερο από το δυτικό μέτωπο»123.  

Β΄. Οι χαρακτήρες 

Όπως αναφέρεται στην στήλη της Νέας Εστίας: «Το βιβλίο του Remarque δεν είναι 

ούτε ημερολόγιο, ούτε μυθιστόρημα: “είναι το συγκλονιστικό δράμα μιας γενιάς, που 

οδηγήθηκε  απ’ τα μαθητικά θρανία στα χαρακώματα και έθαψε τα νιάτα της μέσα 

                                                           
122 Πέτρος Χάρης, «Στράτης Μυριβήλης· Ο πεζογράφος - Ο λυρικός - Ο ταξιδιώτης - Ο λαογράφος», 
Νέα Εστία, τχ. 1033 (Ιούλιος 1970), σ. 1021 – 1022. 
123 A. F. Bance, “Ιm westen nichts neues”, The Modern Language Review,  Vol. 72, 
 No2 (Apr., 1977),σ.363. ΗλεκτρονικήπηγήJSTOR:https://www.jstor.org/stable/3725082?read-
now=1&seq=2#page_scan_tab_contents (τελευταία επίσκεψη σελίδας: 23/2/2019). 
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στο αίμα και στην φωτιά”»124. Πράγματι, ο αναγνώστης βλέπει από τις πρώτες 

σελίδες του κειμένου την δραματική πορεία που ξεκινά για τους δεκαεννιάχρονους 

μαθητές: «Ο Κάντορεκ μας μίλαγε στην ώρα της γυμναστικής τόσο που μας έβρισκε 

πάντα το διάλειμμα […] Αυτοί οι εκπαιδευτές έχουνε πάντα τα αισθήματά τους στην 

τσέπη του γιλέκου τους. Σου τα πασάρουνε στην ώρα» (13). Στη συνέχεια, λίγο πριν 

τις τελευταίες σελίδες, όπου αρχίζουν να χάνονται ολοένα και περισσότεροι 

σύντροφοι του Μπόιμαν, ο ίδιος έχοντας πάρει άδεια, πηγαίνει στο πατρικό του σπίτι, 

συναντά την οικογένειά του και όταν πηγαίνει στο δωμάτιό του σκέφτεται: «στην 

κάμαρη τούτη έζησα πριν γίνω φαντάρος. Τα βιβλία τ’ αγόρασα σιγά - σιγά απ’ τα 

χρήματα που κέρδιζα κάνοντας παραδόσεις (139) […] Άλλα είναι βιβλία του 

σχολείου […] Προσπαθώ να θυμηθώ τούτη την εποχή. Μια που βρίσκεται ολάκερη 

σε τούτη την κάμαρη […] Τίποτα δεν άλλαξε εδώ. Κι έτσι θα μείνει, αν θα ‘χω την 

ευτυχία να τελέψει ο πόλεμος και να γυρίσω στο σπίτι μου για πάντα» (140).   

 Αυτή η αντίθεση της εφηβικής ζωής με την ενήλικη ζωή, η ζωή του σχολείου 

σε αντίθεση με την ζωή των χαρακωμάτων, δίνει την ευκαιρία στον συγγραφέα να 

κατασκευάσει εικόνες, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η αντιπολεμική του 

διάθεση. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Ιωσήφ 

Μπεμ. Ο Μπεμ, συμμαθητής του Μπόιμαν, στις δηλώσεις του δασκάλου τους δεν 

ανταποκρινόταν με ιδιαίτερο ζήλο, όπως εξηγεί ο Μπόιμαν: «Μα ήταν και κάποιος 

από μας που δεν βιαζόταν να ‘ρθει μαζί μας. Ήταν ο Ιωσήφ Μπεμ […] Μα τον 

κατάφεραν στο τέλος.  […] Ίσως κι άλλοι να σκέφτονταν το ίδιο. Μα κανένας δεν 

μπορούσε εύκολα να ξεφύγει, γιατί εκείνη την εποχή σου πετούσαν κι οι ίδιοι οι 

γονιοί σου κατάμουτρα την λέξη “δειλός”» (13). Έτσι, ο Ιωσήφ Μπεμ παρότι δεν 

επιθυμούσε να συμμετάσχει στον πόλεμο, κατατάχθηκε στον στρατό κι όπως 

πληροφορεί τον αναγνώστη ο αφηγητής: «Ο Μπεμ σκοτώθηκε απ’ τους πρώτους» 

(13). Ο θάνατος βέβαια κατά την διάρκεια του πολέμου δεν αποτελεί κάτι σπάνιο, ο 

τρόπος με τον οποίο όμως σκοτώνεται κάποιος έχει εδώ ιδιαίτερη σημασία. Ο 

σύντροφος του αφηγητή τραυματίστηκε από μια σφαίρα στα μάτια. Ο αφηγητής και 

οι σύντροφοί του θεώρησαν πως δεν ζει μετά απ’ αυτό και τον άφησαν εκεί όπου 

τραυματίστηκε, γιατί έπρεπε να προχωρήσουν σε φυγή. Ο Ιωσήφ Μπεμ όμως δεν είχε 

πεθάνει και έκανε προσπάθειες να σωθεί κι όπως εξηγεί ο Μπόιμαν: «τον είδαμε να 

σέρνεται μπροστά στα χαρακώματα κι ύστερα να λιποθυμά. Μια και δεν έβλεπε και 

πονούσε τρομερά δεν ήξερε πώς να προφυλαχτεί απ’ τις εχθρικές σφαίρες. Έτσι σαν 

πήγαμε να τον παραλάβουμε τον βρήκαμε σκοτωμένο» (14). Με τέτοιες περιγραφές 

θανάτου, ο συγγραφέας προσπαθεί να εντείνει την δραματικότητα του κειμένου. Ο 

θάνατος του Μπεμ περιγράφεται με μια κλιμάκωση: πρώτα ο τραυματισμός στα 

μάτια, έπειτα η ανώφελη προσπάθεια του στρατιώτη να σωθεί κι ύστερα οι σφαίρες 

που τον αποτελείωσαν. Ο θάνατος του Ιωσήφ Μπεμ κοινωνείται  στον αναγνώστη 

από τον Μπόιμαν, συμμαθητή του παλαιότερα και σύντροφό του στον πόλεμο 

μετέπειτα, έτσι η χρήση του α΄ ενικού προσώπου, όχι μόνο σε αυτό το επεισόδιο αλλά 

και σε όλο το κείμενο, εντείνει την τραγικότητα των στιγμών που βιώνουν ο Πάουλ 

Μπόιμαν και οι σύντροφοι, αντί λ.χ. της χρήσης του γ΄ ενικού προσώπου, με την 
                                                           
124  Το Δεκαπενθήμερον, «Erich – Maria Remarque: “Δυτικόν Μέτωπον! Τίποτε νεώτερο”», ό.π., 637. 
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οποία σίγουρα θα δημιουργείτο μια απόσταση ανάμεσα στον αφηγητή και στον 

αναγνώστη.  

 Έτσι, πλήττονται οι νέοι, μερικοί απ’ τους οποίους δεν θέλουν να πάνε στον 

πόλεμο, αλλά η βαρύτητα της λέξης «δειλός» αποτελεί τροχοπέδη στην επιθυμία 

τους. Μετά την προτροπή του δασκάλου τους, οι περισσότεροι βρέθηκαν στα 

χαρακώματα: «Νεολαία, νεολαία. Κανένας μας δεν είναι παραπάνω από είκοσι 

χρονώ. Μα να ‘μαστε νέοι!, ναι όσο για τη νεότητα μην τα μολογάς. Αυτή πάει, 

πέρασε από καιρό. Είμαστε γέροι πια» (19). Σε όλο το κείμενο είναι έκδηλη αυτή η 

ματαιότητα για την νεολαία σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία συντρόφους 

του Μπόιμαν. Παντού, δίνεται η εντύπωση στον αναγνώστη, πως ο πόλεμος μπορεί ν’ 

αποτελεί για όλους μια βάναυση κατάσταση, αλλά περισσότερο βαραίνει για την 

νεολαία, γιατί οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πριν από τον πόλεμο είχαν οικογένειες, είχαν 

γυναίκα και παιδιά, είχαν τις δουλειές τους, ενώ απ’ την άλλη οι νεώτεροι σε ηλικία 

στρατιώτες, αμέσως μετά την μαθητική τους πορεία βρέθηκαν στα χαρακώματα. Ο 

Μπόιμαν αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι περισσότεροί μας δεν ήταν παραπάνω από 

είκοσι χρονώ, μερικοί μάλιστα για πρώτη φορά ξυριζόνταν με περηφάνια μαζί, πριν 

μπουν στο στρατώνα» (21), δίνοντας έμφαση για ακόμα μια φορά στην νεαρή ηλικία 

εκείνου και των συντρόφων του. Πρόκειται για μια ζωή που δεν πρόλαβαν να ζήσουν 

πριν το φευγιό τους για τα χαρακώματα. Όπως αναφέρει ο Μπόιμαν: «Απ’ την στιγμή 

που πάτησε το πόδι μας εδώ, η παλιά μας ζωή κόπηκε χωρίς να  το θελήσουμε» (20) 

[…] Ο Κάντορεκ θα ‘λεγε πως βρισκόμαστε ακριβώς στο κατώφλι της ύπαρξης. Κι 

έτσι είναι. Δε ριζώσαμε […] Μα εμείς που πιαστήκαμε σ’ αυτόν δεν ξέρουμε πώς θα 

τελειώσουμε. Κείνο που ξέρουμε είναι σίγουρα που χάσαμε την ανθρωπιά μας, πως 

αποχτηνωθήκαμε κατά έναν τρόπο παράξενο που φέρνρει μελαγχολία και θλίψη».(20 

– 21). Οι στρατιώτες παρατηρούν πως κατά την διάρκεια του πολέμου, αλλάζουν 

συμπεριφορά.  

 Πέρα από την αντίθεση  των νέων και των μεγαλύτερων σε ηλικία 

στρατιωτών, ένα ακόμη σημείο στο οποίο αξίζει να επικεντρωθεί η προσοχή είναι  η 

έλλειψη κατανόησης των υπολοίπων ανθρώπων προς τον Μπόιμαν και τους λοιπούς 

φαντάρους. Σε όλο το κείμενο, καλλιεργείται η άποψη πως δεν μπορεί κανείς να 

καταλάβει τους στρατιώτες. Δεν τους καταλαβαίνουν οι δάσκαλοί τους λ.χ. ο 

Κάντορεκ, ο οποίος αντί να τούς ενθαρρύνει να ενισχύσουν το πνεύμα τους, τούς 

ώθησε προς τον πόλεμο. Δεν τους καταλαβαίνουν οι συμπολίτες τους λ.χ. οι 

συμπολίτες του Μπόιμαν, τους οποίους συναντά ενώ βρίσκεται σε άδεια. Κανένας 

δεν μπορεί να τούς καταλάβει ουσιαστικά. Αυτό γεννά χάσμα ανάμεσα στους 

στρατιώτες και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι στρατιώτες του Ρεμάρκ «[…] έβλεπαν την 

«ζωή και τον πόλεμο» […] με έναν τρόπο ιδεαλιστικό και σχεδόν ρομαντικό» (21), 

αλλά αυτή τους η θεώρηση πόρρω απείχε από όσα πραγματικά σήμαινε ο πόλεμος 

και όσα διαδραματίζονταν τώρα που ο αφηγητής και οι σύντροφοί του βρίσκονταν 

στον πόλεμο. Ο αρχικός ενθουσιασμός του κεντρικού ήρωα και των συντρόφων του 

έσβησε. Φυσικά, σημαντική είναι και η διαπίστωση του αφηγητη -άποψη που 

συναντάται γενικότερα σε πολεμικά μυθιστορήματα με αντιπολεμικό υπόβαθρο- πως 

οι άνθρωποι αποκτηνώνονται κατά την διάρκεια του πολέμου: «Σαν φεύγουμε για το 
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μέτωπο με κέφι ή δίχως κέφι, είμαστε φτωχά κι άθλια φανταράκια. Μα σαν φτάσουμε 

στη ζώνη που αρχίζει το μέτωπο, γινόμαστε ανθρώπινα χτήνη» (49) ενώ προς το 

τέλος του έργου: «Χάσαμε κάθε αίσθηση ανθρωπισμού» (97).  

 Εκτός απ’ αυτήν αίσθηση της αποκτήνωσης, οι στρατιώτες κατά την διάρκεια 

του πολέμου, έρχονται αντιμέτωποι και με άλλες καταστάσεις, όπως είναι η μανία και 

η τρέλα: «Μ’ όλα αυτά το αμπρί μας είναι για κλάματα. Ο νεοσύλλεχτος αρχίζει πάλι 

να ξεφωνίζει κι από κοντά και δυο άλλοι. Ο ένας ξεφεύγει και χάνεται τρέχοντας. Με 

τους άλλους δυο βρίσκουμε τον μπελά μας […] Για τούτη τη στιγμή τον δένουμε έτσι 

που να μπορούμε να τον λύσουμε σαν αρχίζει η επίθεση» (93). Αυτή η περιγραφή της 

μανίας που πιάνει τους νεοσύλλεκτους και όχι μόνο, δεν είναι η μόνη στο έργο, αυτό 

το στοιχείο του παράλογου συναντάται γενικότερα στο κείμενο. Ο αφηγητής 

αναρωτιέται τι λογική εξήγηση μπορεί να δώσει σε όσα συμβαίνουν γύρω του, ενώ 

εδώ περιγράφονται περιστατικά, όπου οι άνθρωποι λειτουργούν χωρίς αίσθηση της 

λογικής. Εξαιτίας του πολέμου οι άνθρωποι αποκτούν ψυχικά τραύματα. Εδώ μπορεί 

να γίνει μια παρατήρηση σε σχέση με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι 

στρατιώτες. Συνθήκες που δεν είναι ανθρώπινες κι ίσως συμβάλλουν σε αυτό το 

αίσθημα της αποκτήνωσης που νιώθουν. Το φαΐ είναι ελάχιστο: «Ο καθένας μας 

γιόμισε την καραβάνα του για το βράδυ […] Τέτοια πολυτέλεια είχαμε να την δούμε 

από πολύ καιρό» (5). Ενώ αλλού σχολιάζεται: «Είναι πολύ πληκτικό να σκοτώνει 

κανένας μια - μια τις ψείρες σαν έχει ένα σωρό» (65) και αλλού: «Στα δεξιά, στο 

βάθος του λιβαδιού, φτάσανε ένα σωρό κοινά αποχωρητήρια, κάτω από μια 

σκεπασμένη οικοδομή. Μα ετούτα είναι για τα “γιαννάκια” που δε συνήθισαν ακόμα 

τη ζωή του φαντάρου» (10). 

 Επίσης, ακόμα μια παρατήρηση σε σχέση με τους χαρακτήρες του κειμένου, 

είναι πως οι στρατιώτες σκέπτονται πιθανούς τρόπους για να μπορέσουν να πάρουν  

άδεια, ώστε να βρεθούν πίσω στα σπίτια τους. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο αφηγητής: 

«Κάθε λίγο τρανταζόμαστε τόσο, που κοντεύουμε να πεταχτούμε καμια ώρα έξω απ’ 

το αμάξι. Μα δεν μας νοιάζει. Τι μπορεί να πάθουμε; ένα σπασμένο χέρι είναι 

καλύτερα παρά μια τρύπα στην κοιλιά. Κι είναι πολλοί που θα ‘θελαν να πετύχουν 

μια τέτοια ευκαιρία για να πάνε στα σπίτια τους» (45). Η συμπεριφορά τους ακόμα 

και στα χαρακώματα που είναι ο τόπος του πολέμου προσιδιάζει σε αυτήν των 

ανθρώπων και όχι σε αυτήν των στρατιωτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον 

πόλεμο. Αυτή η ανθρώπινη στάση τους αναδεικνύεται από δύο ακόμη 

χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ένα, εκείνο που συγκλονίζει αναμφίβολα τον 

αναγνώστη είναι εκεί, όπου ο Πάουλ Μπόιμαν έχει τραυματίσει βαριά με μαχαίρι 

έναν γάλλο που έχει πλησιάσει κοντά του και έπειτα επιδίδεται σε μια ενδελεχή 

παρατήρηση του ανθρώπου που μαχαίρωσε και κάνοντας στην άκρη την απόσταση 

που τον χωρίζει ιδεολογικά από τον γάλλο στρατιώτη, προσπαθεί να του δώσει 

βοήθεια, ώστε να μην ξεψυχήσει. Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Μοδινός: «Στα 

καλύτερα κομμάτια του βιβλίου ανήκει η σκηνή όπου ο Πάουλ σκοτώνει έναν εχθρό 

με τα ίδια του τα χέρια και τον παρακολουθεί να ξεψυχά. Η προσωπική εμπειρία 

παίρνει τ’ απάνω χέρι σε σχέση με τη στατιστική της μαζικής εξόντωσης και η 
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λογοτεχνία αναδεικνύει σ’ αυτές τις σελίδες τις δυνατότητές της»125.  Το δεύτερο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπινης στάσης του κεντρικού ήρωα είναι απέναντι 

στους ρώσους αιχμαλώτους που βρίσκονται κοντά του, όταν πηγαίνει για άσκηση 

στον τόπο του, ενώ βρίσκεται σε άδεια. Αναφέρει γι’ αυτούς: «Είναι κάπως παράξενο 

να βλέπει κανένας από τόσο κοντά τους εχτρούς του. Έχουν πρόσωπα που γίνεται 

σκεφτικός κανένας σαν βλέπει αυτά τα αθώα πρόσωπα των αγροτών» (154) και στη 

συνέχεια μοιράζεται το φαγητό που τού έχει δώσει η μητέρα του από το σπίτι του με 

‘κείνους. Ο συγγραφέας έχει κατασκευάσει πρότυπα ανθρώπων, όχι πρότυπα 

στρατιωτών. Ζουν στα χαρακώματα και δεν ανήκουν γι’ αυτό το διάστημα του 

πολέμου στο κοινωνικό σύνολο, και μολονότι θεωρούν ότι έχουν αποκτηνωθεί, 

τελικά βασίζονται πάντα στις ανθρώπινες αξίες. Όπως επισημαίνει ο Μιχάλης 

Μοδινός: 

  «Το εντυπωσιακό με το βιβλίο του Ρεμάρκ είναι ότι πρόκειται για ένα αντιηρωικό, 

 αντιπολεμικό μυθιστόρημα, με την έννοια ότι δεν είναι οι εχθροπραξίες, αλλά η 

 ψυχολογία των πρωταγωνιστών, η αφόρητη πλήξη της ζωής στα χαρακώματα, η 

 καθημερινή φρίκη της ανθρώπινης κατάστασης, η μικρόνοια και το ξερίζωμα του 

 ανθρωπισμού, και ακόμη το τυχαίο της ύπαρξης καθώς ο θάνατος δεν ξεδιαλέγει τα 

 θύματά του»126. 

 

Κι αν χρειαστεί να σκοτώσουν, αισθάνονται πως πρέπει να δικαιολογηθούν γι’ αυτό: 

«Γίναμε ανήμερα θεριά […] Αμυνόμαστε ενάντια στην καταστροφή. Ρίχνουμε τις 

χειροβομβίδες όχι ενάντια στους ανθρώπους. Γιατί τούτη τη στιγμή δε νιώθουμε παρά 

μονάχα ένα πράγμα: Είναι ο θάνατος που μας κυνηγά κάτω από τούτα τα χέρια και 

τις μάσκες» (95). Δεν έχουν μίσος εναντίον των αντιπάλων τους. Μα πρέπει να 

πολεμήσουν για να μην σκοτωθούν οι ίδιοι. Η αποκτήνωση αυτή βασίζεται μόνο στο 

ένστικτο της επιβίωσής τους, όχι στην επιθυμία να σκοτώσουν τους στρατιώτες του 

αντίπαλου στρατού. Ωστόσο, το αίσθημα της ματαιότητας πως πήγαν στον πόλεμο 

μετά το σχολείο, χωρίς να έχουν ζήσει τίποτα άλλο στην ζωή τους και το αίσθημα της 

αποξένωσης δεν τούς εγκαταλείπει ποτέ. Ο αφηγητής λίγο πριν το τέλος αναφέρει: 

«Αν τώρα γυρίσουμε στα σπίτια μας θα ‘μαστε κουρασμένοι, τσακισμένοι, 

ξεριζωμένοι, απελπισμένοι. Δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε τον εαυτό μας […] 

Είμαστε ανώφελοι και στον ίδιο μας τον εαυτό», ενώ νωρίτερα: «Φανταζόμουν την 

άδεια διαφορετικά. Μα φαίνεται πως εγώ άλλαξα στο μεταξύ. Ανάμεσα στο σήμερα 

και στον περασμένο χρόνο υπάρχει μια άβυσσο. Κείνη την εποχή δεν ήξερα ακόμα 

τον πραγματικό πόλεμο. Βρισκόμουν σε ήσυχους τομείς. Μα σήμερα το ‘νιωσα πως 

άλλαξα πολύ. Δεν μπορώ να τα συνηθίσω εδώ. Ο κόσμος μου είναι ξένος […] Μου 

μιλάνε πάρα πολύ. Έχουν έγνοιες, επιθυμίες, επιδιώξεις που εγώ δεν μπορώ να τις 

καταλάβω όπως αυτοί» (138). Ο αφηγητής παρότι είναι πολύ νέος ακόμη, έχει 

βασανιστεί από το μαρτύριο του πολέμου που έχει ήδη δοκιμάσει και είναι εύθραστος 

ψυχικά. Η στάση αυτή που περιγράφει δεν είναι παράλογη. Όπως υπογραμμίζει ο 

                                                           
125 Μιχάλης Μοδινός, «Ουδέν νεότερον», Δέντρο, τχ. 199 - 200 (Ιούλιος 2014), σ. 20. 
126 Ό.π., σ. 19. 
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Μιχάλης Μοδινός: «Το άλλο στοιχείο -που γέννησε μάλιστα μια ολόκληρη θεματική 

λογοτεχνική γραμμή εκτείνεται ως τις μέρες μας-, είναι η αδυναμία των 

πρωταγωνιστών να επανενταχθούν στην καθημερινότητα μετά την επιστροφή τους 

στην πατρίδα»127. Οι στρατιώτες απουσίαζαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από 

την κοινωνία, μέρη της οποίας ήταν πριν τον πόλεμο, ενώ απουσίαζαν επίσης από την 

οικογενειακή εστία τους, με αποτέλεσμα -όσοι κατάφερναν να γυρίσουν σώοι- δεν 

ήταν εύκολο να προσαρμοστούν ξανά στο περιβάλλον που ζούσαν, κι επιπλέον, είχαν 

βιώσει εξαιρετικά δύσκολες εμπειρίες κατά την περίοδο του πολέμου: τον θάνατο των 

συντρόφων τους, την έλλειψη τροφής, την έλλειψη νερού, τραυματισμούς, πολλές 

ώρες αϋπνίας, οπότε ό,τι συνέβαινε στην προηγούμενη ζωή τους στο πλαίσιο της 

κοινωνίας, πριν τον πόλεμο, σίγουρα ήταν ήσσονος σημασίας σε σχέση με όσα 

διαδραματίζονταν κατά την διάρκεια του πολέμου, κάτι που σίγουρα δεν μπορούσαν 

να καταλάβουν οι δικοί τους άνθρωποι και ο περίγυρός τους, μιας και εκείνοι δεν 

είχαν γνωρίσει εκ του σύνεγγυς τον πόλεμο στο μέτωπο. 

 Τέλος, η λειτουργία της μνήμης είναι λυτρωτική για τους στρατιώτες, οι 

οποίοι συχνά ανακαλούν μνήμες από την ζωή τους πριν τον πόλεμο για να μπορέσουν 

αντλώντας ενέργεια από αυτές, να επιβιώσουν στα χαρακώματα. Βέβαια σε όσες 

περιπτώσεις στο κείμενο γίνεται λόγος για την μνήμη, οι στρατιώτες κατανοούν πως 

στην πραγματικότητα βρίσκονται στα χαρακώματα, οπότε επαναφέρουν τάχιστα τους 

εαυτούς τους σε ό,τι συμβαίνει γύρω τους: « Όλες οι αναμνήσεις που μας έρχονται 

στο νου έχουν δυο ιδιότητες. Είναι γεμάτες από γαλήνη […] Όταν τις ζούσαμε δε μας 

έκαναν καμιά εντύπωση […] Και η σιωπή είναι το πιο συγκινητικό που με κάνει να 

πιάσω το μανίκι μου και το ντουφέκι μου για να μη λησμονηθώ σ’ αυτή τη γλυκιά και 

ηδονική διάλυση που ολοένα το κορμί μου αφήνεται σ’ αυτή και που θα ‘θελα να 

ξεχυθεί απαλά πάνω στις σιωπηλές δυνάμεις που βρίσκονται πίσω απ’ τα πράγματα. 

(100 – 101). Ο φόβος που τους κατατρύχει μην λησμονηθούν και δεν καταλάβουν τις 

καινούργιες επιθέσεις, αποτελεί τροχοπέδη σε αυτό το ταξίδι των αναμνήσεων. 

Φοβούνται μήπως παρασυρθούν και χάσουν την ζωή τους, οπότε όση λυτρωτική 

δύναμη κι αν έχουν γι’ αυτούς οι αναμνήσεις τους από την ζωή τους πριν τον πόλεμο, 

οφείλουν να παραμένουν συγκεντρωμένοι σε όσα διαδραματίζονται στο πολεμικό 

μέτωπο, εκεί όπου ζουν τώρα. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Συγκριτική ανάγνωση των τριών κειμένων 

 

                                                           
127 Μιχάλης Μοδινός, «Ουδέν νεότερον», ό.π., σ. 20. 
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Στα παραπάνω κεφάλαια παρουσιάζονται μεμονωμένα τα κείμενα. Εδώ 

πραγματοποιείται η σύγκριση μεταξύ των τριών έργων. Στα προλεγόμενα γίνεται 

λόγος για τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται για να νομιμοποιείται κάθε 

συγκριτική μελέτη. Οι προϋποθέσεις αυτές ορίζονται από την επιστήμη της 

Συγκριτολογίας. Ένας περιεκτικός ορισμός της Συγκριτολογίας: 

 «Η Συγκριτολογία ή Συγκριτική Φιλολογία, ή, αλλιώς Συγκριτική 

 Γραμματολογία, όπως συνηθίζεται κατά κύριο λόγο να ονομάζεται, είναι ένας 

 κλάδος των ανθρωπιστικών επιστημών που, όπως προκύπτει και απ’ το όνομά του, 

 ασχολείται με τη σύγκριση λογοτεχνικών κειμένων, αλλά δεν περιορίζεται 

 μόνο σ’ αυτό. Εκκινώντας από την άποψη ότι η λογοτεχνία βρίσκεται σε  αιτιώδη 

 συνάφεια με όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού, όπως π.χ. τη ζωγραφική,τη 

 μουσική, τη φιλοσοφία, το δίκαιο, η Συγκριτολογία δεν εξετάζει  μόνο τις εκλεκτικές 

 συγγένειες μεταξύ λογοτεχνικών κειμένων. Βασικό της  θεωρητικό εργαλείο είναι η 

 σύγκριση, η οποία αποτελεί μέρος της ερμηνείας των διακειμενικών σχέσεων  και 

 όργανο της εξήγησης/ απόδειξης των υποθέσεων που κάνει ο ερευνητής»128.  

Απ’ τις μελέτες που ασχολούνται με το θέμα της Συγκριτολογίας, αξιοποιώ τα 

δεδομένα απ’ το ηλεκτρονικό σύγγραμμα Συγκριτολογία. Σύμφωνα με αυτό, για να 

επιτευχθεί η σύγκριση δύο ή περισσότερων κειμένων είναι αναγκαίο το εξής: 

 «Τα προς σύγκριση κείμενα πρέπει να έχουν μεταξύ τους κάποια είδους  συγγένεια ή 

 συνάφεια, δηλαδή ένα tertium comparationis129 [….] Η έννοια της συγγένειας ;

 υπονοεί ότι υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στα έργα που καθίστανται αντικείμενο 

 σύγκρισης. Αυτός ο κοινός τόπος ή tertium comparationis που επιτρέπει τη 

 σύγκριση μεταξύ έργων μπορεί να είναι θεματική […] Αν πρόκειταιγια λογοτεχνικά 

 κείμενα, ενδέχεται να είναι και η εποχή στην οποια δημιουργήθηκαν τα 

 συγκρινόμενα έργα ή το λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκουν. [Η εποχή] μπορεί 

απλά  να αναφέρεται  υπαινικτικά ή φευγαλέα. Σημαντικό όμως είναι να υπάρχει, αλλιώς 

δεν  νομιμοποιείται  η σύγκριση»130. 

 Ως εκ τούτου, η συγκριτική ανάγνωση των τριών παραπάνω μυθιστορημάτων 

νομιμοποιείται για τους εξής λόγους: πρωτίστως για το κοινό θέμα -Α΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος-, έπειτα για την εποχή στην οποία δημουργήθηκαν -είτε κατά την διάρκεια 

του πολέμου είτε λίγο αργότερα- και τρίτον, για το κοινό λογοτεχνικό είδος: το 

πολεμικό μυθιστόρημα. Επίσης σημαντική είναι η διάκριση που προτείνει ο Peter V. 

Zima αναφορικά με το είδος της συγκριτικής ανάγνωσης που πραγματοποιείται. Από 

την μια η γενετική και από την άλλη η τυπολογική. Γενετική σχέση υπάρχει «όταν 

υπάρχουν διαπιστωμένες άμεσες ή έμμεσες σχέσεις μεταξύ δύο και παραπάνω 

έργων»131. Στην γενετική σύγκριση,  οι «“γενετικές επαφές ή επιρροές” ή μια 

“αιτιώδης σχέση” μεταξύ των συγκρινόμενων έργων: όταν π.χ. ένας συγγραφέας 

γνωρίζει και εμπνέεται ή επηρεάζεται από το έργο ενός άλλου· όταν δύο συγγραφείς 

                                                           
128Αναστασία Αντωνοπούλου, Κατερίνα Καρακάση, Εύη Πετροπούλου, Συγκριτολογία, 2015. 
Ηλεκτρονική πηγή: https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4329/1/00_master_document_neo-
KOY.pdf (τελευταία επίσκεψη σελίδας: 14/1/2019)  σ. 12 
129 Ό.π., σ. 15. 
130 Ό.π., σ. 18. 
131 Αναστασία Αντωνοπούλου, Κατερίνα Καρακάση, Εύη Πετροπούλου, Συγκριτολογία, ό.π., σ. 38. 
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συνδιαλέγονται σε θεωρητικό επίπεδο ακόμα και όταν ο συγγραφέας επηρεάζεται 

εμμέσως από κάποιον με τη διαμεσολάβηση ενός τρίτου συγγραφέα»132. Στην 

γενετική σύγκριση, οι πηγές είναι δύο ειδών: ρητές και άρρητες. Στην πρώτη 

κατηγορία, είναι σαφή τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί ως πηγές από ένα άλλο 

κείμενο, ενώ στις άρρητες, δεν υπάρχει αναφορά στις πηγές άλλου έργου, έτσι «ο 

συγκριτολόγος μέσω της γενετικής σύγκρισης προσπαθεί να συστηματοποιήσει τις 

ομοιότητες και να αναδείξει τις επιρροές. Αυτός ο τύπος σύγκρισης διερευνά 

πρωτίστως ιστορικά δεδομένα και τεκμήρια συγγραφής, εκκινεί δηλαδή από την 

“έρευνα πρόσληψης”, εντοπίζει τα κοινά στοιχεία στην οπτική των υπό εξέταση 

συγγραφέων και ανιχνεύει τις ομοιότητες που παρουσιάζονται στα έργα τους, 

ομοιότητες που μπορεί να εστιάζονται στη θεματική, στο ύφος, στους χαρακτήρες ή 

απλώς να υπάρχουν ως διακειμενικές αναφορές»133.   

 Ενώ τυπολογική σχέση, από την άλλη υπάρχει όταν η σύγκριση «εστιάζει σε 

συγκλίσεις και ομοιότητες μεταξύ έργων, οι οποίες δεν προέρχονται από άμεση ή 

έμμεση επαφή. Οι ομοιότητες, στην περίπτωση αυτή προκύπτουν επειδή τα υπό 

εξέταση έργα δημιουργούνται σε ίδιες ή αντίστοιχες ιστορικο - κοινωνικές, πολιτικές, 

οικονομικές και άλλες συνθήκες»134. Δηλαδή, στην πρώτη κατηγορία, στην γενετική 

σχέση, οι ομοιότητες και οι διαφορές προκύπτουν από άμεσες ή έμμεσες επιρροές 

στα συγκρινόμενα έργα, ενώ στην τυπολογική η σύγκριση βασίζεται στις ανάλογες 

συνθήκες κατά τη γένεση ή την πρόσληψη των συγκρινόμενων έργων.  

 Στην παρούσα μελέτη, τα δεδομένα είναι τα εξής: α) το κοινό θέμα: ο 

πόλεμος, β) το κοινό σημείο αναφοράς: ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, γ) η κοντινή 

απόσταση που είναι δημοσιευμένα τα τρία κείμενα [Φωτιά: 1916, Ζωή εν τάφω (α΄ 

έκδοση): 1924, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο: 1929] . Έτσι, μετά το 

θεωρητικό υπόβαθρο που προηγείται, ακολουθεί η παράθεση και ανάλυση -όπου 

χρειάζεται- των επιμέρους σημείων, ώστε να διαπιστωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στα 

τρία έργα. Πριν την παράθεση και την ανάλυση των κειμένων, σε αυτό το σημείο 

όμως χρειάζονται μια υπενθύμιση και μια επισήμανση. Η υπενθύμιση είναι η εξής: 

στο 2ο κεφάλαιο, όπου και η ανάλυση της Ζωής εν τάφω, έγινε εκτενώς λόγος για την 

μελέτη της Jeanne Boudouris, η οποία  -μεταξύ άλλων- συσχετίζει την Ζωή εν τάφω 

με την Φωτιά. Μάλιστα, την Φωτιά την συμπεριλαμβάνει στο κεφάλαιο με τις πηγές 

της Ζωής εν τάφω. Τα επιχειρήματά της γι’ αυτήν την σύνδεση, παρουσιάστηκαν στο 

2ο κεφάλαιο όπου εξετάζεται η Ζωή εν τάφω και ως τώρα παραμένουν υπό 

διερεύνηση. Η επισήμανση είναι πως για την σχέση Ζωή εν τάφω - Φωτιάς, πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προσοχή στην συνέντευξη της Πατρίδας, στην οποία ο ίδιος 

ο Στράτης Μυριβήλης παραδέχεται πως ο Αντώνης Πρωτοπάτσης τού έφερε από το 

Παρίσι την Φωτιά του Μπαρμπύς. Βέβαια, ο Μυριβήλης αναφέρει πως με την 

γαλλική γλώσσα, έτσι όπως την γνωρίζει, δεν καταλαβαίνει πλήρως το κείμενο. 

                                                           
132 Ό.π., σ. 38. 
133 Ό.π., σ. 38 - 39. Η υπογράμμιση δική μου. 
134 Ό.π., σ. 64.  
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Αυτήν την συνέντευξη παρουσιάζει ο Γιώργος Βαλέτας το 1970135. Η σημασία αυτής 

της μαρτυρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αν και συχνά αναφέρονται τα τρία 

κείμενα ή οι τρεις συγγραφείς δίπλα - δίπλα σε ζητήματα της λογοτεχνίας που 

σχετίζονται με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει άλλη γνωστή ισχυρή 

μαρτυρία ως τώρα, η οποία να καταδεικνύει το αν και σε ποιον βαθμό επηρεάστηκε ο 

καθένας απ’ αυτούς από τα έργα των άλλων δύο ή του άλλου ενός. Τέλος, στο 

επίμετρο της έκδοσης για την Ζωή εν τάφω που μελετάται στην παρούσα εργασία 

αναφέρεται πως «στο ζήτημα της συγγραφικής προοπτικής, κοινή υπήρξε η 

διαπίστωση ότι το αντιπολεμικό περιεχόμενο του έργου [της Ζωής εν τάφω] δεν 

απηχεί απλώς ένα φιλειρηνικό πνεύμα, αλλά και μια διεθνικά ανθρωπιστική 

ιδεολογία, χωρίς φυλετικής προκαταλήψεις»136. Γι’ αυτόν τον λόγο «συσχετίστηκε με 

τα ξένα αντιμιλιταριστικά πεζογραφήματα των Α. Μπαρμπύς, Ρ. Ντορζελές, Α. 

Λάτσκο και άλλων συγγραφέων, προπάντων όμως με το ήδη παγκοσμίως γνωστό 

Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο […]»137. Ενώ στη συνέχεια σημειώνεται πως «ο 

συσχετισμός των έργων απέδωσε και την εξής εύστοχη παρατήρηση μιας μερίδας της 

κριτικής: “Ότι το η Ζωή εν τάφω, εκτός από την πανανθρώπινη ή διεθνική ταυτότητά 

του, διατηρεί έντονα και την εθνική, η οποία το διαφοροποιεί καθ’ όλα από τα ξένα 

αντίστοιχά του”»138. Ενώ, στην υποσημείωση που συνοδεύει τα παραπάνω, 

επισημαίνεται πως «ο ίδιος ο Μυριβήλης, προκειμένου να διαβεβαιώσει τον 

αναγνώστη του για την πρωτοτυπία του έργου και την χρονική προτεραιότητά του σε 

σχέση με την μετάφραση και την κυκλοφορία στην Ελλάδα ξένων αντιπολεμικών 

πεζογραφημάτων, σημειώνει τα εξής: “Οι ιστορίες τούτες είναι γραμμένες και 

πρόχειρα τυπωμένες πριν ακόμα έρθουνε στην Ελλάδα ανάλογα έργα Ευρωπαίων που 

γράψανε ειλικρινά και τόσο αριστουργηματικά τις εντυπώσεις τους  απ’ τον πόλεμο 

των χαρακωμάτων”»139. Η Νίκη Λυκούργου σχολιάζει πως παρόμοια σημείωση 

βρίσκεται και στις επόμενες εκδόσεις της Ζωής εν τάφω και προσθέτει: «πάντως το 

ζήτημα των σχέσεων των έργων χρειάζεται συστηματική διερεύνηση, πράγμα που, 

απ’ όσο ξέρω, δεν έχει γίνει ακόμη»140.  

 

Α΄. Ομοιότητες 

Το κύριο θέμα και στα τρία κείμενα είναι ο πόλεμος. Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο 

μέρος και των τριών έργων έχει ως κέντρο την δράση των στρατιωτών στα 

χαρακώματα. Ωστόσο και στα τρία κείμενα, συναντά κανείς πληροφορίες για την ζωή 

των στρατιωτών πριν από την έναρξη του πολέμου. Στην Φωτιά, ο αφηγητής 

απαριθμεί τα επαγγέλματα και την κοινωνική κατάσταση των συντρόφων του, ο 

Αντώνης Κωστούλας, παρότι βρίσκεται στο μέτωπο, θυμάται συχνά εικόνες και 

                                                           
135 Γιώργος Βαλέτας, «Ο Μυριβήλης της Μυτιλήνης: Τα πρώτα χρόνια και η πρώτη μεγάλη 
δημιουργική του περίοδος, Νέα Εστία, τχ. 1033 (15 Ιουλίου 1970), σ. 951. 
136 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 571 – 572.  
137 Ό.π., σ. 572.  
138 Ό.π., σ. 572 - 573. 
139 Ό.π., σ. 572 - 573. 
140 Ό.π., σ. 573. 
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στιγμές από την Λέσβο· οι περισσότερες αυτές σχετίζονται με την αγαπημένη του, 

ενώ ο Πάουλ Μπόιμαν στο τρίτο κείμενο θυμάται στιγμές από τα μαθητικά χρόνια 

εκείνων και των συμμαθητών του, εστιάζοντας την προσοχή του σε αυτές με τον 

δάσκαλό τους Κάντορεκ, ο οποίος ήταν υποστηρικτής της συμμετοχής των μαθητών 

στον πόλεμο. Ο Μπόιμαν θυμάται επίσης στιγμές απ’ την στρατιωτική του θητεία. 

Επίσης στην Φωτιά, βλέπει κανείς τον αφηγητή και τους συντρόφους του σε τόπους 

μακριά απ’ τα χαρακώματα (λ.χ. το χωριό στο οποίο ενοικιάζουν ο αφηγητής και οι 

σύντροφοί του ένα δωμάτιο). Το ίδιο ισχύει και  στην Ζωή εν τάφω. Ο Κωστούλας 

διαμένει για ένα διάστημα σε σπίτι μεχρι να αναρρώσει. Ο Μπόιμαν, απ’ την άλλη, 

λαμβάνοντας  άδεια, πηγαίνει για μερικές μέρες στο σπίτι του. Εκεί συναντά τους 

δικούς του, καθώς και μια ομάδα ρώσων αιχμαλώτων που κρατούνται στο 

στρατόπεδο όπου εκείνος πηγαίνει για άσκηση για το διάστημα που έχει την άδεια. 

Το κύριο θέμα όμως δεν αλλάζει. Πέρα απ’ τα παραπάνω, το κύριο θέμα του πολέμου 

δεν αλλάζει στα τρία κείμενα. 

 Άλλη ομοιότητα ανάμεσα και στα τρία κείμενα είναι η αλλαγή στον 
χαρακτήρα των στρατιωτών κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο πολεμικό 
μέτωπο. Στην Φωτιά, βλέπει κανείς λ.χ. ήδη από τις πρώτες σελίδες του κειμένου, τον 
διάλογο ανάμεσα στους Μπλαιρ, Μπαρκ και Τιρέτ:  «δεν ήμουνα έτσι βρόμικος πριν 
καταταχθώ […]» λέει ο Μπλαιρ στον Μπαρκ. Ο Τιρέτ απαντά στον Μπλαιρ:                    
«-Ευτυχώς […] γιατί διαφορετικά θα έφτιαχνες στην γυναίκα σου αραπάκια!» και τού 
αποκρίνεται ο Μπλαιρ: «[...] Κι εσύ, μπιζελόμουτρο, θαρρείς πως ο πόλεμος δεν σου 
άλλαξε τα μούτρα και το φέρσιμο;»141.  Πράγματι, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, 
και στα τρία κείμενα περιγράφονται οι κακές συνθήκες διαβίωσης των στρατιωτών 
στα χαρακώματα: η έλλειψη νερού, η δίψα, η ανεπάρκεια στο φαγητό και η εμφάνιση 
των ψειρών είναι μέρος της καθημερινότητας των στρατιωτών. Επίσης σ’ εκείνο που 
συμφωνούν και τα τρία κείμενα είναι πως ο άνθρωπος, ο στρατιώτης εν προκειμένω, 

αποκτηνώνεται κατά την περίοδο του πολέμου. Στην Φωτιά λ.χ.: «Τουρτουρίζουμε 
κακόκεφοι· αλλάζουμε θέσεις σαν ζώα μέσα στο μαντρί» (42) ενώ λίγο αργότερα, 
όταν επισκέπτονται οι περιηγητές τα χαρακώματα: «Σιμώνει ακόμα πιο κοντά μας, με 
κάποια προφύλαξη, όπως στον Ζωολογικό Κήπο, κι απλώνει το χέρι του σ’ αυτόν που 
βρίσκεται πιο κοντά του, κάπως αδέξια, όπως δίνεις ένα κομμάτι ψωμί στον 
ελέφαντα»142. Στην Ζωή εν τάφω: «Στρατοπεδέψαμε σ’ ένα ύψωμα έξω απ’ την πόλη 
δίχως νερό και δίχως κανένα δέντρο. Δίπλα ήτανε κι άλλα στρατόπεδα· όλα 
τριγυρισμένα με συρματοπλέγματα αγκαθωτά σαν να ‘τανε κλουβιά για άγρια θεριά» 
143. Ενώ στο τρίτο κείμενο: «Μα εμείς που πιαστήκαμε σ’ αυτόν [τον πόλεμο] δεν 
ξέρουμε πώς θα τελειώσουμε. ‘Κείνο που ξέρουμε είναι σίγουρα που χάσαμε την 
ανθρωπιά μας, πως αποχτηνωθήκαμε κατά έναν τρόπο παράξενο που φέρνει 
μελαγχολία και θλίψη» 144 και στη συνέχεια όπου ο αφηγητής ανακαλεί στην μνήμη 
του την στρατιωτική του θητεία, θεωρεί πως αν δεν είχαν περάσει από τόσες 
δοκιμασίες, δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις δοκιμασίες του πολέμου, λέει 

                                                           
141 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 20. 
142 Ό.π., σ. 53. 
143 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 29. 
144 Έριχ - Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 20 - 21. 
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χαρακτηριστικά: «Γίναμε σκληροί […] σωστά κτήνη […]»145. Επανέρχεται λίγο 
αργότερα σε αυτήν την άποψη ο Μπόιμαν: «Μα σαν φτάσουμε στη ζώνη που αρχίζει 
το μέτωπο, γινόμαστε ανθρώπινα κτήνη»146. Ακόμα στην Φωτιά και στη Ζωή εν τάφω 
εκφράζεται η άποψη πως ο στρατιώτης -σε περίοδο πολέμου- παύει να σκέφτεται. 
Επικρατεί δηλαδή μια μηχανική κίνηση και ένας περιορισμός της σκέψης: «Στην 
αρχή, λέει ο Τιρέτ, σκεφτόμουνα ένα σωρό πράγματα […] τώρα σταμάτησα πια να 
σκέφτομαι» 147, ενώ στη Ζωή εν τάφω: «Παύει πια κανένας να σκέφτεται. Όλα 
γίνονται μηχανικά […]»148.  Επίσης, μια σημαντική παρατήρηση εδώ που ισχύει και 
για τα τρία έργα είναι η ομορφιά και η πληρότητα που έχει η φύση και στα τρία έργα 
και η παρέμβαση του ανθρώπου, ο οποίος διεξάγοντας τον πόλεμο, προκαλεί 
καταστροφές στο φυσικό τοπίο. 

 Με παρόμοιο ή ίδιο τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία του ύφους και στα τρία 

κείμενα. Είναι ευρεία η μεταφορική χρήση της γλώσσας. Τα σχήματα λόγου και στα 

τρία κείμενα, συχνά σχετίζονται με την φύση και τα φυσικά φαινόμενα. Ενδεικτικά, 

μια συνήθης μεταφορά που εντοπίζεται και στον Μπαρμπύς και στον Ρεμάρκ είναι ο 

συσχετισμός του πολέμου με την θύελλα: «Τακ! Τακ! Μπουμ! Τουφεκίδι κανονιές. 

Πάνωθέ μας, παντού, κροταλίσματα ή μπουμπουνητά – καταιγίδες που κρατάνε ώρα 

ή σκόρπια πυρά. Η καταχθόνια και φλογισμένη θύελλα δεν σταματάει ποτέ, ποτέ»149 

ενώ στον Ρεμάρκ: «Το βαρύ βροντοκόπημα του μετώπου τ’ ακούμε σαν μια μακρινή 

θύελλα. Τα αγριομελίσσια που πάνω μας περνάνε μεγαλώνουν τον θόρυβο με το 

βούισμά τους»150. Ενδεικτικές παρομοιώσεις στην Φωτιά λ.χ. «Οι ίδιες οι τρύπες [τα 

χαρακώματα] αν σκύψεις πάνωθέ τους, βρομολογούνε σαν στόματα»151. «Η υγρασία 

σκουριάζει τους ανθρώπους όπως τα τουφέκια, πιο αργά αλλά πιο βαθιά»152, στην 

Ζωή εν τάφω: «Απ’ την κορφή αυτού του μακεδονίτικου βουνού που ‘ναι φκιασμένο 

με πυρωμένα χαλίκια σαν τσακμακόπετρες […]»153. Κι ο ήλιος βαρούσε απ’ όλες τις 

μεριές […] Η ζωή εξατμίζεται απ’ το κορμί σου σαν αιθέρας μεσα απ’ το ανοιχτό 

μπουκάλι»154.  Στο έργο του Ρεμάρκ: «Ο πόλεμος καθώς ένα ποτάμι μάς παρέσυρε 

στο ρέμα του»155. «Σε κάθε κανονιά ταράζεται το καμιόνι μας. Η ηχώ απλώνεται και 

αγκαλιάζει το καθετί, καθώς κυλάει βαριά σαν δυνατή βροντή»156. Συχνά επίσης 

χρησιμοποιούνται και στα τρία κείμενα προσωποποιήσεις, λ.χ. στην Φωτιά «[…] 

αυτό το μπαλκόνι με τα ξύλινα σκαλιστά κάγκελα που το προστατεύει μια βεράντα, 

είναι απομονωμένο μέσα στην έκταση κι εποπτεύει τον κόσμο»157. Ενώ στην Ζωή εν 

τάφω: «Η οβίδα που σκάει σκούζει με εκδικητική οργή. Είναι ένα πράμα έμψυχο. 

Ένα στραβό χτήνος που χιλιάδες άνθρωποι του ‘βαλαν μες στην κοιλιά του 
                                                           
145Έριχ - Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 25. 
146 Έριχ - Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 49. 
147 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 43. 
148 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., 30. 
149 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 16. 
150 Έριχ - Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 11. 
151 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 16. 
152 Ό.π., σ. 32. 
153 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή  εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση),ό.π., σ. 14. 
154 Ό.π., σ. 37. 
155 Έριχ –Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 20. 
156 Ό.π., σ. 46. 
157 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 9. 
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συμπυκνωμένη την όχτρα τους και το στειλαν να δαγκώσει»158. Ενώ στο έργο του 

Ρεμάρκ: «Είναι το μέτωπο […] Μου φαίνεται ο αέρας τραντάζεται και μας 

καταχωνιάζει με τα σιωπηλά του φτερά»159. Συχνά, οι στρατιώτες παρομοιάζονται με 

ζώα και κτήνη και στα τρία κείμενα: Λ.χ. στην Φωτιά: «Βλέπω ίσκιους να 

ξεπροβάλλουν από τούτα τα παράπλευρα πηγάδια, να κουνιούνται όγκοι πελώριοι κι 

ασύμμετροι. Είναι κάτι σαν αρκούδες που τσαλαβουτούνε και μουγκρίζουν. Είμαστ’ 

εμείς» (16). Ενώ στην Ζωή εν τάφω: «Σαν γίνει ανάγκη να κινηθούμε μες το 

χαράκωμα, προχωράμε αρκουδώντας με τα τέσσερα σαν χτήνη»160. Στο έργο του 

Ρεμάρκ: «Ο πρώτος φαίνεται πως τρελάθηκε. Τρέχει με το κεφάλι μπροστά 

πηγαίνοντας προς τον τοίχο, καθώς ένας τράγος όταν τον ξαμολήσουν»161. 

Χρειάζεται να αναφερθεί συγκεκριμένα για την Φωτιά και την Ζωή εν τάφω, μια 

σκηνή που βρίσκεται και στα δύο κείμενα και μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και 

φαίνεται να αποδίδει σχηματικά την άποψη των δύο συγγραφέων για τον πόλεμο. Ο 

αφηγητής στην Φωτιά αναφέρει: «Άλλωστε, εδώ, δεμένοι μαζί από μιαν αδυσώπητη 

μοίρα, παρασυρμένοι άθελά μας στην ίδια αράδα, θα μοιάζουμε αναγκαστικά ολοένα 

και περισσότερο μεταξύ μας όσο περνούνε οι βδομάδες κι οι μήνες. Η τρομερή 

στενότητα που έχει η από κοινού ζωή μάς ζουπίζει, μας προσαρμόζει, μας σβήνει τον 

έναν μέσα στον άλλον»162, ενώ ο Κωστούλας: «Το ρέμα με ξαναπήρε σύψυχο και 

σύγκορμο. Και να ‘μαι δεμένος τελειωτικά πάνου στον τεράστιο τροχό του πολέμου. 

Είναι μια ρόδα τρομερή· ξεπροβέρνει από το σκοτεινό χάος και γυρίζει τρίζοντας 

φριχτά σαν φανταστικό μαγγανοπήγαδο. Τώρα πια αιστάνουμαι δεμένος χειροπόδαρα 

πάνου στο μαύρο τσέρκι. Ακλουθώ θέλοντας και μη το μοιραίο του γύρισμα τ’ αργό. 

Γυρίζει απελπιστικά οκνά […] Μα μες στην ακίνητη αυτή σιωπή, αν προσέξεις καλά, 

ακούς ένα ρουχαλητό πνιχτό, έναν κρότο μαλακό από κορμιά που ζουλιούνται και 

σαν κρανία που γίνουνται λιώμα»163. Είναι εμφανής και στα δύο παραπάνω χωρία, η 

έννοια του δεσίματος, δεσίματος ανάμεσα στον στρατιώτη και στον πόλεμο, σαν ένας 

άλυτος δεσμός που δεν μπορεί να σπάσει. Ο στρατιώτης εξαναγκάζεται να πολεμήσει 

και δεν μπορεί να ξεφύγει απ’ αυτό, ενώ ο πόλεμος -όπως φαίνεται και στα δύο 

παραπάνω αποσπάματα- «ζουπίζει» και «λιώνει» τους ανθρώπους. 

 Ακόμα, άλλη ομοιότητα που εντοπίζεται και στα τρία κείμενα, είναι η 

λειτουργία της μνήμης. Άλλοτε η ανάμνηση ανακαλείται από μια φωτογραφία: «[…] 

ανάμεσα στις πραμάτειες που βγήκαν από τις τσέπες του Βολπάτ βρίσκεται μια 

εκπληκτική στοίβα χαρτιά: το μενεξεδί μπλοκ […] ένα στρατιωτικό βιβλιάριο […] 

ένα σημειωματάριο […] Καταμεσής θρονιάζει η φωτογραφία της γυναίκας του και 

των παιδιών του»164. Άλλοτε ο στρατιώτης μολονότι έχει «σχεδόν γεμάτη καραβάνα» 

στα χαρακώματα, «έχει αηδιάσει απ’ την ζωή» και «αναθυμάται με τα μάτια του 

κλειστά κάτω από τα μελανισμένα του ματόφυλλα». Είναι ζωτικής σημασίας οι 

                                                           
158 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 60. 
159 Έριχ – Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 47. 
160 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 47. 
161 Έριχ – Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 93. 
162 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 32. 
163 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 15. 
164 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 229 - 230. 
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αναμνήσεις για τον Φουγιάντ: «είναι μια από ‘κείνες τις στιγμές που ο τόπος που 

αποχωρίστηκε παίρνει, στο απόμακρο, μια γλύκα σαν να ‘ναι πλάσμα ζωντανό. Ο 

Ερώ, το μυρωμένο και ζωηρό ποτάμι της πατρίδας του, οι δρόμοι της Σετ […] το 

καλυβάκι των δικών του λουλουδίζει μέσα στην πρασινάδα […] ενώ «στην είσοδο 

του κήπου [στο σπίτι που ζούσε με την αγαπημένη του] είναι η φιλενάδα του η 

τριανταφυλλιά, που χρησιμοποιεί τα αγκάθια της, επιχειρώντας να τον κρατήσει μια 

στιγμή κάθε φορά που περνάει»165. Στο έργο του Ρεμάρκ, ανακαλούνται συχνότερα οι 

αναμνήσεις του Μπόιμαν από το σχολείο. Ο Μπόιμαν θυμάται τον δάσκαλό του τον 

Κάντορεκ που ενθάρρυνε τους νέους να συμμετάσχουν στον πόλεμο. Αναμνήσεις 

επίσης έχει και από την στρατιωτική του θητεία κι είναι χαρακτηριστική αυτή η 

ανάμνηση έτσι όπως παρουσιάζεται στο κείμενο: «Σαν παρουσιαστήκαμε στην 

διοίκηση, είμαστε μια τάξη μαθητών που μόλις βγήκαν απ’το σχολείο τους. Οι 

περισσότεροί μας δεν ήταν παραπάνω από είκοσι χρόνων, μερικοί μάλιστα για πρώτη 

φορά ξυρίζονταν με περηφάνια μαζί, πριν μπουν στον στρατώνα»166. Αν και στα τρία 

κείμενα, οι αναμνήσεις βαραίνουν για τους στρατιώτες και είναι εκείνες που τούς 

εφοδιάζουν με υπομονή για τις δοκιμασίες των χαρακωμάτων, το κείμενο στο οποίο 

οι αναμνήσεις ξεπηδούν διαρκώς στο μυαλό του αφηγητή είναι η Ζωή εν τάφω. Είναι 

έντονη η ανάμνηση από το νησί του λοχία Κωστούλα, από την θάλασσα, το 

νησιωτικό τοπίο, τα χρώματα αλλά την μεγαλύτερη ένταση έχουν οι αναμνήσεις που 

σχετίζονται με την αγαπημένη του: «Χρονολογίες και τοποθεσίες δεν σου βάζω εδώ. 

Γιατί όλες οι μέρες μας εδώ πάνω δεν έχουνε κανένα ξεχωριστό σημάδι ή μια απ’ την 

άλλη, ούτε και σημασία διαφορετικιά […] Κοντά σου, δεν ήταν έτσι. Αυτού και η 

καθεμιά ώρα ακόμα είχε την ατομικότητά της […] Η ώρα που σε περίμενα να το 

σκάσουμε στη θαλασσόπετρα της Φυκιόπετρας. Η ώρα που κατέβαινες στην τράπεζα. 

Η ώρα που σκολνούσες απ’ το λογιστήριο […]»167. Σκέψη που παρουσιάζεται ξανά 

προς το τέλος του κειμένου: «Σε βλέπω τις νύχτες που γυρνάς κουραστική δουλειά 

του λογιστηρίου να περνάς με το βιαστικό σου βήμα όλο το μάκρος της προκυμαίας». 

Ο αφηγητής μέσω της επανάληψης καθιστά σαφή την δυσφορία που τού δημιουργεί η 

πολεμική πραγματικότητα και ονειρεύεται διακαώς την επιστροφή του: «Αγαπημένη 

μου! Είμαι βαριά χτυπημένος απ’ την λαχτάρα του γυρισμού»168.  

 Ακόμα μια ομοιότητα ανάμεσα στα τρία έργα είναι οι περιγραφές από την 

παραμονή στα χαρακώματα. Φαίνεται και στα τρία κείμενα πως η προστασία των 

στρατιωτών έγκειται στο πόσο καλά θα σκάψουν τις τρύπες των χαρακωμάτων, ώστε 

να μείνουν εκεί και να αποφύγουν τις βολές του αντίπαλου στρατού. Ίδια ή παρόμοια 

περιγραφή παρατηρεί κανείς και στα τρία κείμενα: «Ο λόχος μας είναι εφεδρεία και 

κατέχει ένα χαράκωμα στη δεύτερη γραμμή. Εδώ, δεν έχουμε επιφυλακή. Τη νύχτα 

μας χρησιμοποιούνε σε χωματουργικές εργασίες στα έμπροσθεν, αλλά ολόκληρη τη 

μέρα δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε. Στοιβαγμένοι ο ένας πλάι στον άλλον κολλητά, 

αγκώνα με αγκώνα, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε όπως – όπως να βραδιάσει»169. 

                                                           
165 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 183 - 184. 
166 Έριχ - Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 21. 
167 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή  εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 13 - 14. 
168 Ό.π., σ. 114. 
169 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 23. 
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««Είναι τώρα τρεις εβδομάδες που βρισκούμαστε στο ίδιο μέρος. Η ζωή είναι η ίδια 

πάντα. Αλλόκοτη, μα η ίδια. Η αλλοτινή μας ζωή αναποδογυρίστηκε ξαφνικά σαν 

κάλτσα μόλις φτάσαμε εδώ πέρα. Η δουλειά, όλο σκάψιμο, γίνεται μοναχά τη νύχτα. 

Όλη τη μέρα πρέπει να ‘μαστε ξαπλωμένοι μες στο χαράκωμα και κουρνιασμένοι μες 

στις τρύπες του»170. «Πρέπει να πάμε μπρος στη γραμμή για να κάνουμε 

χαρακώματα. Σαν σκοτεινιάσει έρχονται τα καμιόνια»171.  

 Ομοιότητες εντοπίζονται, ακόμη, ανάμεσα στα τρία κείμενα και στους τρεις 
μελετώμενους συγγραφείς της παρούσας μελέτης σε σχέση με την ιδεολογία. Η 
κυρίαρχη ομοιότητα στην ιδεολογία που διέπει και τα τρία έργα είναι η αντιπολεμική 
διάθεση. Οι στρατιώτες και στα τρία κείμενα παρουσιάζονται ως άνθρωποι με αξίες, 
οι οποίοι ακόμα και σε περίοδο πολέμου δεν καταπατούν τις αξίες αυτές. Λ.χ. στην 
Φωτιά: «-Χμ κάνει ο Τιρλοάρ, λένε για τη βρομοράτσα, τους Γερμαναράδες. Όσο για 
τους φαντάρους, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή δεν μας γελάνε και σ’ αυτό, και αν, στο 
βάθος, δεν είναι κι αυτοί οι άνθρωποι πάνω – κάτω σαν εμάς»172. Στην Ζωή εν τάφω, 
ο Κωστούλας αναρωτιέται: «Πώς μπορούμε να σκοτώνουμε δίχως μίσος;»173, ενώ 
στο τρίτο κείμενο, ο Μπόιμαν σκέπτεται πως «ο πόλεμος μας κατέστρεψε για πάντα 
[…] Είμαστε φυγάδες. Δραπετεύσαμε μπροστά στον εαυτό μας και μπροστά στην 
ζωή. Είμαστε δεκαοκτώ χρόνων κι αρχίσαμε ν’αγαπάμε τον κόσμο και την ζωή. Και 
να που έπρεπε να πυροβολάμε. Η πρώτη μπόμπα που έπεσε, χτύπησε την καρδιά μας. 
Δεν έχουμε καμια κλίση για δράση, για προσπάθειες και για την πρόοδο»174. 
Αντίθετα, από την διεξαγωγή του πολέμου και στα τρία κείμενα υπάρχει η αγάπη για 
την ζωή. Οι λοιποί στρατιώτες από τον αποδεκατισμό του 18ου λόχου, στην Φωτιά, 
«πιτσιλισμένοι από τα αίματα του τελευταίου μακελειού […] είναι δίχως να το 
θέλουνε κι οι ίδιοι, χαρούμενοι που γλυτώσανε και ζούνε, γλεντούνε τον απέραντο 
θρίαμβο πως στέκονται όρθιοι»175, ενώ ο Κωστούλας ντρέπεται να γράψει στην 
αγαπημένη του πως το δεύτερο σειρίτι του το πήρε, επειδή σκότωσε με την 
ξιφολόγχη του έναν βούλγαρο στρατιώτη που τον αντιλήφθηκε νωρίς και πρόλαβε να 
τον τραυματίσει θανάσιμα. Ενώ στο τρίτο κείμενο, ο Μπόιμαν, ενώ έχει πάει στον 
τόπο του με άδεια και ασκείται στο στρατόπεδο, μοιράζεται την τροφή του με τους 
ρώσους αιχμαλώτους που κρατούνται στο στρατόπεδο. Μάλιστα, ο Μπόιμαν 
εκφράζει την ανάγκη να καθοδηγηθούν οι νέοι από τους δασκάλους με σκοπό να 
γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, άνθρωποι του πολιτισμού και όχι του πολέμου: οι 
«χιλιάδες Καντορέκηδες […] θα ‘πρεπε αυτοί για μας, τα παιδιά των δεκαοχτώ 
χρόνων, να γίνουν σύμβουλοι κι οδηγοί στον κόσμο της δουλειάς, του καθήκοντος 
της προόδου, του πολιτισμού, προετοιμάζοντάς μας για ένα καλύτερο αύριο»176. Το 
αξιοπρόσεκτο εδώ είναι πως μολονότι οι συγγραφείς της Φωτιάς και της Ζωής εν 
τάφω βρίσκονται επί της ουσίας στην ίδια πλευρά σε σχέση με τις χώρες που 
λαμβάνουν μέρος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ αντίθετα ο Ρεμάρκ βρίσκεται 
στον γερμανικό στρατό, οι απόψεις τους σε σχέση με την καταγγελία ενάντια στον 

                                                           
170 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 46. 
171 Έριχ – Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 45. 
172 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 50. 
173 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., σ. 45. 
174 Έριχ – Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 75. 
175 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 74. 
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πόλεμο, δεν διαφέρουν καθόλου. Τελευταία ομοιότητα ανάμεσα και στα τρία 
κείμενα, ομοιότητα που σχετίζεται με την ιδεολογία των τριών συγγραφέων, είναι η 
επιθυμία των στρατιωτών της απόκτησης του καλοδεχούμενου τραύματος που θα 
τους στείλει μακριά από τα χαρακώματα.  

 Τέλος, μια ομοιότητα, ίσως ήσσονος σημασίας που χρειάζεται όμως να 
επισημανθεί σε σχέση την Φωτιά και την Ζωή εν τάφω, είναι η αφιέρωση των δύο 
κειμένων σε έναν αποδέκτη. Η Φωτιά αφιερώνεται στους συντρόφους του αφηγητή, 
αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα στην προμετωπίδα, αλλά και μες το κείμενο γίνεται 
αναφορά στο ύψωμα 119 στο 20ό κεφ. της Φωτιάς, ενώ στην Ζωή εν τάφω, στην 
αρχή ο Κωστούλας αρχίζει και κλείνει με την αναφορά στην αγαπημένη του αλλά και 
σε σχέση με τον τίτλο του έργου κι ενώ στην 1η έκδοση και στην 2η έκδοση μετά το 
προλογικό σημείωμα του Μυριβήλη πριν την αφήγηση του Κωστούλα δεν μεσολαβεί 
καμια άλλη αναφορά, στην 3η και 4η έκδοση πριν το πρώτο κεφάλαιο, προηγείται η 
φράση «στην γυναίκα που το γέμισε με την αγάπη της». Τέλος, είναι εμφανής και στα 
τρία κείμενα, η απέχθεια απέναντι στους ανώτερους αξιωματικούς. Στην Φωτιά: 
«Όπως και να ‘χει δεν ξέρουμε για τους φαντάρους, πήρε πάλι τον λόγο ο Τιρλοάρ, 
μα οι Γερμανοί αξιωματικοί, αυτοί, όχι, όχι και πάλι όχι. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, 
είναι τέρατα, μια ξεχωριστή ράτσα βρομόψειρες. Είναι σαν να λέμε “τα μικρόβια του 
πολέμου”»177. Για την Ζωή εν τάφω, έγινε εκτενώς λόγος παραπάνω στο 2ο κεφάλαιο 
για τον Μπαλαφάρα, για τον σαρκασμό και την ειρωνεία με την οποία τον 
αντιμετωπίζει ο αφηγητής. Ενώ στο τρίτο κείμενο, ο Πάουλ Μπόιμαν είναι φανερά 
αηδιασμένος από την στάση του δεκανέα Χίλμεστος, ενώ στη συνέχεια αναφέρει 
πως: ««Κι η στρατιωτική ζωή στηρίζεται πάνω σ’ αυτό. Ο ένας πρέπει να διατάσσει 
κι ο άλλος να εκτελεί. Μα το χειρότερο είναι αυτό που ο ένας έχει περισσότερη 
εξουσία απ’ τον άλλον[…]»178. 

 

Β΄. Διαφορές 

 Παρά τις πολλές ομοιότητες που επισημάνθηκαν, ομοιότητες που σχετίζονται 

με το θέμα, την περιγραφή των χαρακτήρων, το ύφος, τις σκηνές από τα χαρακώματα, 

τις σκηνές σε σχέση με την περιγραφή του θανάτου αλλά και την ιδεολογική στάση 

των τριών συγγραφέων, υπάρχουν σημεία στα οποία τα τρία έργα μεταξύ τους 

διαφέρουν. Μια βασική διαφορά ανάμεσα στα τρία έργα, η οποία αμβλύνεται 

ελαφρώς ανάμεσα στην Φωτιά και το Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, αλλά 

οξύνεται ανάμεσα στην Φωτιά και την Ζωή εν τάφω, είναι ο αριθμός των 

χαρακτήρων. Στην Φωτιά υπάρχει μια πληθώρα στρατιωτών, ενδεικτικά: Παραντί, 

Βολπάτ, Φιρμέν, Λαμούζ, Μπικέ, Τιρέτ, Μπλαιρ, Μπαρκ, Μπερτράν, Μαρτερώ, 

Τιρλοάρ, Πεπέν, Τουλάκ, Εντόρ, Καντιλάκ, Αντρέ Μενίλ, Ποτερλώ, Καρόν, Ζοζέφ 

Μενίλ, Φουγιάντ, Βιζίλ, Κοκόν, Μπεκούβ Αντόφλ, Πλουμέ, Μπαρμπιέ. Άλλοι απ’ 

αυτού συναντά κανείς στο κείμενο αρκετές φορές, άλλους λιγότερες. Απ’ την άλλη, 

στην Ζωή εν τάφω, ο κεντρικός ήρωας είναι ένας: ο Αντώνης Κωστούλας. 

Ουσιαστικά επειδή είναι ημερολόγιο, δεν παρουσιάζονται άλλοι χαρακτήρες στο 

                                                           
177 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 50. 
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κείμενο. Ο Κωστούλας αναφέρεται στα γράμματά του σε αυτούς, απευθυνόμενος 

στην αγαπημένη του, αλλά εκείνοι δεν εμφανίζονται. Εκείνοι στους οποίους 

αναφέρεται στα γράμματά του ο Κωστούλας, επομένως, είναι οι εξής:  ο κρητικός 

λοχαγός, ο Μπαλαφάρας, ο Γεώργιος Δημητράτος, ο Βασίλης Αλιμπέρης, ο Γιγάντης, 

ο μπαρμπα – Στυλιανός ο Αβτζής και οι γυναίκες στο σπίτι που φιλοξενήθηκε μέχρι 

να αναρρώσει. Γίνεται επίσης συχνή αναφορά στην αγαπημένη του στο νησί και σ’ 

άλλους απ’ το νησί, αλλά και πάλι τούς αναφέρει ο ίδιος. Στο τρίτο έργο, 

παρουσιάζονται από τον αφηγητή οι: Άλμπερτ Κροπ, Μύλλερ και Λέερ, οι οποίοι 

ήταν συμμαθητές του αφηγητή. Ο τελευταίος πληροφορεί τον αναγνώστη ήδη απ’ την 

αρχή του έργου: «Κι οι τέσσερίς μας είμαστε δεκαεννιά χρόνων. Και οι τέσσερίς μας 

βγήκαμε απ’ την ίδια τάξη για να πάμε στον πόλεμο»179. Ο Μπόιμαν πληροφορεί τον 

αναγνώστη, επίσης, για τους εξής συντρόφους του: Τζάντεν, Χάι Βέστχους, 

Ντέτεριγκ, Στάνισλαβ Κατσίνσκυ, Κέμεριχ, ενώ αναφέρει -χωρίς να βλέπει στην 

κύρια αφήγηση ο αναγνώστης- τον Κάντορεκ, τον δάσκαλό τους και τον Ιωσήφ 

Μπεμ. Μια προέκταση αυτής της διαφοράς  είναι πως στην Φωτιά η παρουσία του 

αφηγητή εξυπηρετεί την εξιστόρηση των γεγονότων, αλλά ο ρόλος του δεν επισκιάζει 

τους συντρόφους του. Μέσα απ’ τους συνεχείς διαλόγους του αφηγητή με τους 

συντρόφους, ο αναγνώστης παρακολουθεί την υπόθεση, βλέποντας την όχι μόνο από 

την οπτική του αφηγητή. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει στον Ρεμάρκ, όπου υπάρχει τόσο 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση από τον Πάουλ Μπόιμαν, όσο και διάλογος. Ο αναγνώστης 

σε αυτήν την περίπτωση, παρακολουθεί την υπόθεση τόσο μέσα από την συνείδηση 

του Μπόιμαν, όσο και από τους συχνούς διαλόγους του Μπόιμαν με τους συντρόφους 

του. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην Ζωή εν τάφω. Επειδή η εξιστόρηση των 

γεγονότων στο έργο αυτό γίνεται μέσω του αφηγητή με συγκεκριμένο αποδέκτη την 

αγαπημένη του, ο αναγνώστης παρακολουθεί την υπόθεση μόνο από την οπτική του 

Κωστούλα.  

 Ακόμα μια διαφορά ανάμεσα στα τρία κείμενα είναι ο τρόπος που 

παρουσιάζονται οι χαρακτήρες στο κάθε έργο. Η τεχνική που ακολουθεί ο Μπαρμπύς 

στο κείμενο για να παρουσιάσει τους χαρακτήρες του, όπως αναφέρθηκε στην 

αντίστοιχη ενότητα στο 1ο κεφάλαιο που παρουσιάζεται η Φωτιά, είναι μια τεχνική 

τρόπον τινά σκηνοθετική. Μια εναλλαγή από μακρινά και κοντινά πλάνα και 

αντίστροφα. Δηλαδή, άλλοτε η πένα του επικεντρώνεται σε ένα πρόσωπο, το οποίο 

αναλύει ως προς την εμφάνιση, κι άλλοτε από το πορτραίτο για έναν μεμονωμένο 

στρατιώτη περνά σε μια γενικότερη εικόνα μέσα στην οποία βλέπει κανείς 

περισσότερα από ένα πρόσωπα, λ.χ. η περιγραφή μιας μέρας στο χαράκωμα: «Ο 

Ζοζέφ Μενίλ λαγοκοιμάται, ο Μπλαιρ χασμουριέται, ο Μαρτερώ καπνίζει […] Ο 

Λαμούζ ξύνεται σαν γορίλας κι ο Εντόρ σαν μαμουδιτσα. Ο Βολπάτ βήχει […] ο 

Αντρέ Μενίλ έβγαλε το καθρεφτάκι του και το χτένι […]»180. Αυτό κάνει και στη 

συνέχεια όταν απαριθμεί τις ηλικίες, τα επαγγέλματα και την κοινωνική κατάσταση 

των στρατιωτών ή όταν περιγράφει τις συνήθειες των στρατιωτών μετά το φαΐ. Μια 

τέτοια εικόνα στην οποία συγκεντρώνονται οι περιγραφές των στρατιωτών, εικόνα 
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που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και κλιμακώνει την ένταση, είναι εκείνη όπου 

περιγράφει ο αφηγητής τον θάνατο των συντρόφων του: «Ο Μπαρπιέ σκοτώθηκε […] 

–Το Σάββατο στις έντεκα τη νύχτα. Μια οβίδα τού πήρε ολόκληρη την πλάτη, σαν να 

του την έκοψε με το ξουράφι. Του Μπες, ένα θραύσμα οβίδας του τρύπησε πέρα για 

πέρα την κοιλιά και το στομάχι. Ο Μπαρτελεμύ κι ο Μπωμπέζ χτυπηθήκανε στο 

κεφάλι και στον λαιμό […] Τον μικρούλη τον Γκοτεφρουά -τον ξέρεις;- τον έκοψε 

απ’ τη μέση· […] Του Γκουνιάρ γινήκανε κιμάς τα πόδια του από τα θραύσματα 

[...]»181. Στο έργο του Ρεμάρκ υπάρχουν εναλλαγές μες το κείμενο, όπου άλλοτε 

εστιάζεται η προσοχή στον Μπόιμαν, άλλοτε στην τετραμελή παρέα των 

συμμαθητών, μετά σε περισσότερους συντρόφους και ξανά στον Μπόιμαν, αλλά δεν 

συμβαίνει με τον ρυθμό που συμβαίνει στην Φωτιά. Αντίθετα, ένας τέτοιος τρόπος 

εμφάνισης και παρουσίασης των χαρακτήρων δεν υπάρχει καθόλου στην Ζωή εν 

τάφω. Στο επίκεντρο της αφήγησης είναι ο Κωστούλας. Οι πληροφορίες που δίνονται 

για την προετοιμασία του πολέμου, την άφιξή του στρατού στα χαρακώματα, την 

παραμονή του στρατού στα χαρακώματα, τον Μπαλαφάρα, τον Δημητράτο, τον 

Βασίλη Αλιμπέρη, τον Γιγάντη, τον αδερφό του που βρίσκονται μαζί στον πόλεμο, 

την βραχύβια διαμονή του στο σπίτι που μένει μέχρι να αναρρώσει, καθώς επίσης οι 

πληροφορίες για το νησί, τα αγαπημένα του πρόσωπα και τις συνήθειες εκείνου και 

των αγαπημένων του προσώπων στο νησί, δίνονται μόνο μέσα απ’ όσα εκείνος 

αφηγείται στα γράμματα προς την αγαπημένη του.   

 Δεύτερη διαφορά ανάμεσα στα κείμενα είναι η αναφορά στο νοσοκομείο. Ενώ 

στην Φωτιά στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συζήτηση κάποιων στο σανατόριο και 

στο κείμενο του Ρεμάρκ τόσο στην αρχή, όπου ο σύντροφος του αφηγητή Κέμεριχ 

βρίσκεται στο νοσοκομείο όσο και στη συνέχεια προς το τέλος, όπου ο αφηγητής και 

οι σύντροφοί του βρίσκονται σε «ένα καθολικό νοσοκομείο», το οποίο περιγράφει 

κιόλας ο αφηγητής: «είναι εύτυχημα για μας, γιατί τα καθολικά νοσοκομεία 

φημίζονται για την περιποίηση και την καλή τροφή  που δίνουν»182, στην Ζωή εν 

τάφω, δεν γίνεται καμια αναφορά σε χώρο νοσοκομείου.  

 Άλλες διαφορές ανάμεσα στα κείμενα, είναι αυτές της Ζωής εν τάφω που την 

διαφοροποιούν από τα άλλα δύο κείμενα. Έγινε παραπάνω λόγος για το αν και σε 

ποιον βαθμό έχει επηρεαστεί ο Μυριβήλης από τον Μπαρμπύς. Προαναφέρθηκε πως 

ο Μυριβήλης διαμέσου του Πρωτοπάτση είχε διαβάσει -με όσα γαλλικά γνώριζε- την 

Φωτιά. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η μελέτη της Jeanne Boudouris, η οποία θεωρεί 

ότι τα κοινά ανάμεσα σ’αυτά τα δύο έργα δεν είναι συμπτώσεις, ωστόσο θεωρεί ότι ο 

Μυριβήλης δεν επηρεάστηκε σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό για το δικό του έργο. Το 

ερώτημα παρέμενε ανοιχτό μέχρι αυτό το σημείο της εργασίας. Εδώ, παρουσιάζονται 

σκηνές που διαφοροποιούν την Ζωή εν τάφω από τα άλλα δύο κείμενα, πράγμα που 

ενδιαφέρει για την σχέση Ζωής εν τάφω - Φωτιάς, ώστε να διαπιστωθεί ποια η σχέση 

των δύο κειμένων για να απαντηθεί το ερώτημα σε σχέση με την μελέτη της 

Boudouris και των τριών κειμένων σε σχέση με το ερώτημα της εργασίας.  
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 Στην Ζωή εν τάφω γίνεται εκτεταμένη ανάλυση των πολιτικών γεγονότων 

μεταξύ Ελεύθεριου Βενιζέλου και Βασιλιά Κωνσταντίνου. Μετά τις διχογνωμίες 

ανάμεσα στους δύο, οδηγήθηκε τελικά η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέτοια 

πολιτικά δεδομένα συναντώνται στα κεφ. Β΄, Γ΄, Δ΄ και στην αρχή του Ε΄. Τέτοια 

παράθεση πολιτικών γεγονότων ενδελεχώς δεν γίνεται στα άλλα δύο κείμενα. 

Δεύτερη διαφορά ανάμεσα στα στην Ζωή εν τάφω και στην Φωτιά είναι ότι ο 

Μυριβήλης καθιστά σαφή τον τρόπο που γίνεται πια ένας πόλεμος: «Πρέπει μεθοδικά 

να συνηθίσουμε στην καινούργια ζωή της εκστρατείας τούτης, που δεν μοιάζει 

καθόλου με τους Βαλκανικούς πολέμους. Εδώ δεν χρειάζεται μήτε ορμή, μήτε 

ψυχικός συνεπαρμός, μήτε γλήγορη κίνηση. Ο πόλεμος αυτός φαίνεται περισσότερο 

μια επιχείρηση μηχανικής οργάνωσης και μηχανικής ενέργειας. Επιμονή μυρμηγκιού 

και υπομονή γαϊδάρου και τζαναμπέτικο πείσμα κατσίκας» 183. Αυτή η σύνδεση του 

παρόντος με το ιστορικό παρελθόν δεν γίνεται στα άλλα δύο κείμενα.  

 Ακόμη, πρωτοτυπία του Μυριβήλη αποτελούν οι εξής εικόνες: η εικόνα με 

τον  μπάρμπα - Στυλιανό τον αβτζή, ο οποίος πυροβόλησε στο πόδι ένα από τα 

σκυλιά του, επειδή ενόχλησε τα πουλιά που έπιναν νερό και αυτή η ανάμνηση του 

Κωστούλα που συνδέεται στο παρόν με τον θάνατο του συντρόφου του Γιγάντη, τον 

οποίο σκότωσε μια οβίδα ενώ πήγε στην πηγή νερό. Ο υποθετικός διάλογος του Θεού 

με τον  στρατιώτη. Ο στρατιώτης που λιποτάκτησε, ενώ απ’την περιγραφή της 

ιστορίας του φαίνεται πως πήγε στον πόλεμο γιατί είδε έναν γνωστό -που είχε 

καταταγεί στον στρατό- να φορά ένα καλό ζευγάρι παπούτσια. Ο Δημητράτος που 

πλησίασε τον αντίπαλο στρατιώτη για να του αποσπάσει τα χρυσά δόντια όταν 

σκοτώθηκε, αλλά ο υπολοχαγός νόμιζε πως τον πλησίασε για να τον βοηθήσει, γι’ 

αυτόν τον λόγο ο Δημητράτος πήρε παράσημο. Ο Αλιμπέρης που διέταξε ο λοχίας να 

τον δέσουν εκεί όπου έσκαγαν οι οβίδες ώστε να συνηθίσει. Ένα σαρκαστικό κείμενο 

από έναν έφεδρο αξιωματικό που ήταν δημοσιογράφος, ένα κείμενο με τίτλο: «Μπαλ 

Μασκέ» (182)-, ένα κείμενο στο οποίο διακωμωδείται η εξόρμηση που 

προετοιμαζόταν από την ομάδα του αφηγητή και τέλος, χαρακτηριστική είναι η 

σκέψη του Κωστούλα ότι οι σταγόνες του νερού που αποθηκεύονται κάτω από τις 

σανίδες στο αμπρί που κείτεται με τον αδερφό του, είναι η κλεψύδρα που μετρά την 

ζωή τους. Κλεψύδρα που μετρά την ζωή τους αντίστροφα. Καμια από τις παραπάνω 

εικόνες ή σκέψεις δεν συναντάται στα άλλα δύο κείμενα.  

 Τέλος, σε σχέση με το Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, παρατηρούνται 
επίσης κάποιες διαφοροποιήσεις του έργου αυτού από τα άλλα δύο. Η νουθεσία, όπως 
προαναφέρθηκε, που θα ‘θελε και θέλει ο Μπόιμαν από τους δασκάλους. Η νουθεσία 
που έχει στόχο την πρόοδο της κοινωνίας και όχι τον πόλεμο. Επίσης σε όλο το 
κείμενο είναι ολοφάνερο ότι, παρόλο που στην ομάδα του Μπόιμαν έχει και μερικούς 
μεγαλύτερους σε ηλικία στρατιώτες, το δράμα αυτό είναι των νέων. Γίνεται λόγος για 
το σχολείο,  τον δάσκαλο, τα σχολικά βιβλία, για την ηλικία του αφηγητή και των 
συμμαθητών του. Αυτό την σχέση δασκάλου - μαθητή και την ανάγκη και την 
ανάγκη για σωστή καθοδήγηση που εκφράζει ο Μπόιμαν, δεν την βλέπουμε σε 
κανένα από τα άλλα δύο έργα. Τρίτη διαφορά είναι η χρήση του μακάβριου 
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στοιχείου. Μόνο στην Φωτιά υπάρχει μια εικόνα για την οποία μπορεί να θεωρηθεί 
ότι χρησιμοποιείται το μακάβριο στοιχείο σε συνδυασμό με σαρκασμό. Ο Καρόν, από 
την ομάδα του αφηγητή, βρίσκει ένα ζευγάρι από τις μπότες ενός Βαυαρού 
πολυβολητή και τις δανείζει στον Ποτερλώ, στον οποίο αφηγείται πώς τις βρήκε:  

 «Που λες, βλέπω τον λεγάμενο, με τον πισινό μέσα σε μια τρύπα, διπλωμένο στα δύο 
 […] Μα δεν ήτανε εύκολη δουλειά να του πάρω τα πατούμενα […] τράβαγα, τα 
 ‘στριβα, τα κούναγα, δεν τα κατάφερνα: βλέπεις, ήτανε ξυλιασμένος, δεν με βοήθαγε 
 κι ο ίδιος. Τέλος, τραβώντας – τραβώντας, οι γάμπες του συγχωρεμένου 
ξεκολλήσανε  απ’ τα γόνατα, σκίστηκε το παντελόνι και παφ! μου ‘ρχονται κατάμουτρα 
όλα μαζί.  Βρέθηκα με μια μπότα γεμάτη στο κάθε χέρι. Χρειάστηκε να τις αδειάσω κι 
από τις  γάμπες και από τα ποδάρια»184.  

Άλλη σημαντική διαφορά ανάμεσα στο έργο του Ρεμάρκ από την μια και στα άλλα 
δύο από την άλλη, είναι η μοναξιά που βιώνει ο κεντρικός ήρωας. Ήδη από την αρχή 
του έργου ο Μπόιμαν αναφέρει: «Ξαφνικά βρεθήκαμε σε μια τρομερή μοναξιά. 
Μόνοι, ολότελα μόνοι, έπρεπε να βρούμε τον δρόμο μας»185, ενώ όταν παίρνει άδεια 
και πηγαίνει στο σπίτι του νιώθει ανοίκεια. Δεν τον καταλαβαίνει κανένας. Ούτε η 
οικογένειά του ούτε ο κόσμος γενικότερα. Παραδέχεται ο αφηγητής: «[…] με τους 
ανθρώπους δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα»186. Άλλο χαρακτηριστικό στο Ουδέν 
νεώτερο από το δυτικό μέτωπο που δεν εμφανίζεται με την ίδια ένταση στα άλλα δύο 
κείμενα είναι η τρέλα, το παράλογο του πολέμου. Αναφέρει ο Μπόιμαν: «Πασχίζουμε 
να δώσουμε μια λογική εξήγηση, μα δεν τα καταφέρνουμε. Για μας που είμαστε 
εικοσάρηδες, όλα μας είναι ανεξήγητα»187, ενώ στην συνέχεια περιγράφει 
περιστατικά τρέλας των νεώτερων συντρόφων του που δεν μπορούσαν να 
διαχειριστούν τις εκρήξεις: «Ο πρώτος φαίνεται πως τρελάθηκε. Τρέχει με το κεφάλι 
μπροστά πηγαίνοντας προς τον τοίχο, καθώς ένας τράγος όταν τον ξαμολήσουν»188. 
Ούτε στα άλλα δύο κείμενα ο πόλεμος είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά το παράλογο 
του πολέμου μόνο στον Ρεμάρκ τονίζεται τόσο πολύ. Λέει ο Μπόιμαν: ««Νιώθουμε 
μια παράφορη μανία»189. Τέλος,  υπάρχει άλλη μια σκέψη - εικόνα του Ρεμάρκ 
διατηρεί την πρωτοτυπία της. Πρόκειται για την σκέψη του Μπόιμαν, βλέποντας τον 
Κέμεριχ να κείτεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου πως «τα νύχια του θα μακραίνουν 
και θα μεγαλώνουν όπως τα φυτά κάτω απ’ τη γη έτσι απίθανα, φανταστικά κι όταν 
ακόμα ο Κέμεριχ θα πάψει να ζει»190. Είναι μια ακόμα μακάβρια περιγραφή που  
χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό το κείμενο του Ρεμάρκ.  

 Ενώ τέλος μια πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στην Φωτιά και στο Ουδέν 
νεώτερο από το δυτικό μέτωπο από την μία και στην Ζωή εν τάφω από την άλλη, είναι 
η παρουσία του θανάτου. Στα δύο πρώτα κείμενα δίνονται περιγραφές 
κατακομματισμένων σωμάτων, ακρωτηριασμένων κορμιών, τραυματισμών στα 
μάτια, στο σώμα, στο κεφάλι, γενικότερα στα μέλη του σώματος. Στη Ζωή εν τάφω 
τον θάνατο τον υποψιάζεται κανείς περισσότερο στο τελευταίο κεφάλαιο, όπου ο 

                                                           
184 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 26 - 27. 
185 Έριχ – Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 15. 
186 Ό.π., σ. 135 
187 Ό.π., σ. 20. 
188 Ό.π., σ. 93.  
189 Ό.π., σ. 95. 
190 Ό.π., σ. 16. 
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αφηγητής πληροφορεί την αγαπημένη του πως ετοιμάζουν μια επιχείρηση. Όμως στα 
άλλα δύο έργα η παρουσία του θανάτου είναι διαρκής. Η άποψη ότι απουσιάζει από 
την Ζωή εν τάφω «η φρίκη του πολέμου» που εδώ προεκτείνεται στην παρουσία του 
θανάτου εκφράζεται, όπως επισημαίνει στο επίμετρο η Νίκη Λυκούργου, από τον 
Πέτρο Χάρη.191 Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιγραφών θανάτου στην Φωτιά 
είναι ο αποδεκατισμός του 18ου λόχου: «Τούτη τη φορά, η παραμονή στα 
χαρακώματα ήτανε κάτι τρομερό. Ο 18ος λόχος βρισκόταν στα πρόσω. 
Αποδεκατίστηκε: δεκαοχτώ σκοτωμένοι και καμιά πενηνταριά τραυματίες […]», ενώ 
στη συνέχεια: «κι όσο σιμώνει, το ακρωτηριασμένο τάγμα […]»192. Μέσω αυτής της 
συνεκδοχής του όλου «ακρωτηριασμένο τάγμα» αντί για «ακρωτηριασμένους 
στρατιώτες» εντείνεται η δραματικότητα στο κείμενο, δραματικότητα που γεννάται 
στον αφηγητή και τους συντρόφους του εξαιτίας του θανάτου. Στην Φωτιά, η 
δραματικότητα σε σχέση με την παρουσία του θανάτου εντείνεται επίσης μέσα από 
την περιγραφή της σκηνής, όπου ο Λαμούζ βρίσκει την Ευδοξία νεκρή, περιγραφή 
που αναλύεται παραπάνω στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την Φωτιά στην παρούσα 
εργασία. Ξεχειλίζει από το αίσθημα του θανάτου και το τρίτο έργο, το έργο του 
Ρεμαρκ, όπου εκεί από την αρχή του έργου με την περιγραφή στο νοσοκομείο, όπου ο 
Κέμεριχ αργοσβήνει και στο τέλος πεθαίνει και ο νοσοκόμος λέει στον αφηγητή «απ’ 
τις πέντε το πρωί δεν ξαδειάσαμε και σήμερα μας άφησαν δεκάκι νομάτοι. Ο δικός 
σου είναι ο δέκατος έβδομος. Χωρίς άλλο θα φτάσουμε τους είκοσι»193 μέχρι και το 
τέλος του κειμένου, όπου σκοτώνεται και ο αφηγητής. Μάλιστα, την μακάβρια 
διάσταση του θανάτου  αντιλαμβάνεται κανείς στην περιγραφή της επίθεσης στο 
κοιμητήριο, όπου ο αφηγητής πιάνει δίπλα του ένα χέρι, το οποίο διαπιστώνει στη 
συνέχεια πως ανήκει σε έναν νεκρό σύντροφό του, ενώ στη συνέχεια πάνω σε ‘κείνον 
και στους συντρόφους του έρχονται τα φέρετρα από το κοιμητήριο και είναι αυτά που 
τούς προστατεύουν από τις βολές των εχθρών.  

 

 

 

 

Γ΄. Αφήγηση – Αφηγητής – Αφηγηματικοί τρόποι 

Στην Φωτιά υπάρχει ένας αφηγητής σε πρώτο πρόσωπο, εκτός από το 1ο κεφάλαιο  

«Οραματισμός», όπου παρουσιάζονται σκηνές από τις συζητήσεις στο σανατόριο. 

Στο κεφάλαιο αυτό δεν εμφανίζεται καθόλου ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής. Η 

εστίαση είναι εσωτερική, γιατί ο αφηγητής γνωρίζει όσα γνωρίζουν και οι σύντροφοί 

του. Ο τύπος του αφηγητή είναι ομοδιηγητικός, διότι συμμετέχει στην ιστορία που 

αφηγείται, είναι ένας απ’ τους κεντρικούς ήρωες. Οι αφηγηματικοί τρόποι είναι η 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ο διάλογος και οι περιγραφές. Ο αφηγηματικός χρόνος 

                                                           
191 Στράτης Μυριβήλης, Η Ζωή εν τάφω (α΄ - β΄ έκδοση), ό.π., υποσημείωση: 32, σ. 572. 
192 Ανρί Μπαρμπύς, Η Φωτιά, ό.π., σ. 69 - 70. 
193 Έριχ - Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ό.π., σ. 20. 
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είναι ο χρόνος που διαδραματίζονται τα γεγονότα κατά την διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολουθείται μια ευθύγραμμη πορεία.  

 Στην Ζωή εν τάφω, υπάρχει ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής, ο λοχίας Αντώνης 

Κωστούλας, στον πρόλογο όμως διευκρινίζεται από τον συγγραφέα ότι συμμετείχε ο 

ίδιος στον πόλεμο μαζί με τον Κωστούλα και θα παρουσιάσει τα γράμματά του. Από 

το πρώτο ως το τελευταίο κεφάλαιο η αφήγηση γίνεται από τον Κωστούλα, ενώ μετά 

το τελευταίο κεφάλαιο επανέρχεται ο συγγραφέας που συναντάται και στην αρχή -

πριν την κύρια αφήγηση- και διευκρινίζει ότι ο Κωστούλας σκοτώθηκε κατά την 

διάρκεια του πολέμου. Η εστίαση είναι εσωτερική. Ο τύπος του αφηγητή είναι 

ομοδιηγητικός, διότι συμμετέχει στην ιστορία, είναι όπως λέει ο Mario Vitti «ένας 

μάρτυς αυτόπτης, που είναι δύσκολο να είναι παντογνώστης και να ξέρει όσα 

συμβαίνουν πέρα από τον άμεσο ορίζοντά του, περιγράφει μια δράση όπου 

πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ή πρόσωπα του περίγυρού του»194. Αφηγηματικοί τρόποι 

είναι μόνο η αφήγηση και πολλές περιγραφές μέσα στην αφήγηση, καθώς ο 

Κωστούλας γράφει στην αγαπημένη του, δεν απευθύνεται σε κανέναν στο παρόν της 

αφήγησης. Όλα τα γράφει ως παρελθοντικά συμβάντα. Στα παρελθοντικά αυτά 

συμβάντα, ο χρόνος της αφήγησης είναι μετά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων. Ενώ 

στο τέλος που αναφέρει την επικείμενη εξόρμηση, εξόρμηση στην οποία  τελικά 

σκοτώνεται, αλλά γράφει για ‘κείνη την εξόρμηση στην αγαπημένη του νωρίτερα, ο 

χρόνος της αφήγησης είναι πριν τον χρόνο της ιστορίας. Πρόκειται για μια πρόληψη. 

Ενώ το κείμενο βασίζεται σε αναδρομές, άλλοτε στο μακρινό παρελθόν του νησιού, 

άλλοτε σε πιο πρόσφατες από τα γεγονότα των χαρακωμάτων. 

 Στο Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο, ο αφηγητής είναι πρωτοπρόσωπος. 

Μόνο στο τέλος του κειμένου, όπου πληροφορείται ο αναγνώστης ότι σκοτώθηκε ο 

Μπόιμαν, η αφήγηση αλλάζει σε γ΄ ενικό πρόσωπο. Η εστίαση είναι εσωτερική. Ο 

τύπος του αφηγητή είναι ομοδιηγητικός. Είναι από τους κεντρικούς ήρωες. 

Αφηγηματικοί τρόποι είναι η αφήγηση, ο διάλογος και σε σημεία κυρίως στο τέλος, 

όπου ο Μπόιμαν ενώ έχει πάρει την άδεια και πηγαίνει στο σπίτι του, διαπιστώνει ότι 

στον τόπο του πια κανένας δεν τον καταλαβαίνει και εκφράζει τις σκέψεις του, 

μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι πρόκειται για εσωτερικό μονόλογο. Ο αφηγηματικός 

χρόνος είναι ο χρόνος που διαδραματίζονται τα γεγονότα, ενώ συχνά γίνονται 

αναδρομές στο παρελθόν του Μπόιμαν και των τριών συμμαθητών του.  

 

 

 

 

 

                                                           
194 Mario Vitti, Η Γενιά του ’30, ό.π., σ. 219. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Αναφορικά με τις σχέσεις ανάμεσα στα τρία κείμενα, με βάση την 

επισήμανση των ομοιοτήτων και των διαφορών, καθώς και τον διαχωρισμό 

«γενετικής» και τυπολογικής» σύγκρισης, για τον οποίο έγινε λόγος στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, γίνονται εδώ ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχάς, ανάμεσα στην Φωτιά 

και στην Ζωή εν τάφω η μόνη εμφανής ομοιότητα είναι η αντίληψη και των δύο 

συγγραφέων πως ο άνθρωπος -σε περίοδο πολέμου- είναι δεμένος με τον πόλεμο, 

έναν πόλεμο που συνθλίβει τους ανθρώπους. Ομοιότητα που έχει εξηγηθεί στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Από αυτή όμως την κοινή αντίληψη για τον πόλεμο θα ήταν 

επισφαλές να θεωρηθεί γενετική η σχέση των δύο κειμένων. Αν η σχέση των δύο 

κειμένων θεωρείται εν μέρει γενετική, θα ήταν μόνο για τον κορμό της Φωτιάς, ενός 

πολεμικού κειμένου με αρχή, μέση και τέλος, με θέμα τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 

μια διάθεση αντιπολεμική. Αυτό που εξηγεί στην μελέτη της η Boudouris πως με την 

ανάγνωση της Φωτιάς, ο Μυριβήλης είχε ένα κάδρο για το χτίσιμο του πολεμικού 

μυθιστορήματος, μια βάση για να οργανώσει τις δικές του μεμονωμένες αφηγήσεις195. 

Επειδή η Φωτιά κυκλοφόρησε κατά την διάρκεια του πολέμου και νωρίτερα από την 

Ζωή εν τάφω και επειδή ο Μυριβήλης παραδέχεται στην συνέντευξη ότι διάβασε την 

Φωτιά, δεν μπορεί να απορριφθεί εντελώς η άποψη αυτή ότι είχε αυτό το πλαίσιο ο 

Μυριβήλης για το πολεμικό μυθιστόρημα με θέμα τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για 

κατασκευάσει το δικό του κείμενο. Η πληθώρα όμως των εικόνων που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω και διαφοροποιούν την Ζωή εν τάφω από τα άλλα δύο 

κείμενα, αναδεικνύουν την πρωτοτυπία στην γραφή του Μυριβήλη. Η σχέση των δύο 

κειμένων στο μεγαλύτερο μέρος, με βάση τον διαχωρισμό γενετικής και τυπολογικής 

σύγκρισης που προτείνει ο Peter V. Zima, είναι τυπολογική. Η μεταφορική χρήση της 

γλώσσας, η λειτουργία της μνήμης, οι περιγραφές των χαρακωμάτων, οι περιγραφές 

του θανάτου, οι χαρακτήρες έτσι όπως παρουσιάζονται, δεν γεννούν άλλες 

συγκεκριμένες αντιστοιχίες ανάμεσα μόνο σε αυτά τα δύο κείμενα. Τυπολογική είναι 

και η σχέση ανάμεσα στην Φωτιά, στην Ζωή εν τάφω και στο Ουδέν νεώτερο από το 

δυτικό μέτωπο. Μάλιστα, αν υπάρχει μια ομοιότητα των αντιλήψεων για τον πόλεμο 

που συνθλίβει τους ανθρώπους που είναι δεμένοι με τον πόλεμο -όπως 

προαναφέρθηκε- ανάμεσα στην Φωτιά και στην Ζωή εν τάφω, σε σχέση με το έργο 

του Ρεμάρκ δεν εντοπίζεται καμια τέτοια ομοιότητα. Από την άλλη ο Ρεμάρκ 

διαφοροποιείται με το έργο του σε μεγάλο βαθμό από τους άλλους δύο συγγραφείς. 

Χρησιμοποιεί το μακάβριο στοιχείο, εντάσσει στο πλαίσιο του πολέμου την μοναξιά 

των στρατιωτών, το στοιχείο του παράλογου, την τρέλα και στέκεται πολύ στην 

σημασία του πολέμου για τους νέους: οι τέσσερις συμμαθητές που μόλις έχουν 

                                                           
195 Jeanne Boudouris, Stratis Myrivilis, L’ écrivain et l’ homme…, ό.π., σ. 25. 
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τελειώσει το σχολείο, οδηγούνται στον πόλεμο και ύστερα στον θάνατο. Αυτή η 

ελπίδα των νέων που δεν εκπληρώνεται χαρακτηρίζει απόλυτα το έργο του Ρεμάρκ. 

 Οι τρεις μελετώμενοι συγγραφείς ορμώμενοι από την ακραιφνώς 

αντιπολεμική τους ιδεολογία κατασκευάζουν τρία πολεμικά κείμενα σύμφυτα με την 

ιδεολογία αυτή. Οι χαρακτήρες και στα τρία κείμενα διαπνέονται από φιλειρηνικά και 

ανθρώπινα και όχι από πολεμικά και ηρωικά αισθήματα. Οι περιγραφές για το 

πολεμικό μέτωπο φέρνουν στο φως την εξοντωτική δουλειά των χαρακωμάτων -μια 

νέα μορφή πολέμου: όποιος σκάψει μεγαλύτερη τρύπα και κρυφτεί καλύτερα, σώζει 

την ζωή του. Επίσης, οι περιγραφές του πολεμικού μετώπου συχνά έχουν στο κέντρο 

τους τον θάνατο· ο θάνατος βρίσκεται παντού: κομματιασμένα μέλη, 

κατακερματισμένα κορμιά στρατιωτών, οι οβίδες τρυπούν κεφάλια, στρατιώτες που 

τυφλώνονται και βρίσκονται στα ουδέτερα σημεία των χαρακωμάτων, στρατιώτες 

που αργοσβήνουν και στο τέλος κάποιοι απ’ αυτούς πεθαίνουν. Μέσα από τις 

περιγραφές που σχετίζονται με τον θάνατο, οι τρεις συγγραφείς θέλουν να 

καταστήσουν σαφές πως ο πόλεμος και ο θάνατος είναι στενά συνδεδεμένοι. Μα και 

αν γλυτώσει ο στρατιώτης και επιστρέψει σώος στην οικογενειακή εστία του, κανείς 

δεν θα μπορέσει να τον καταλάβει. Είτε ο συγγραφέας του κειμένου ανήκει στην 

Αντάντ (Μυριβήλης και Μπαρμπύς) είτε στις Κεντρικές δυνάμεις ή Τριπλή Συμμαχία 

(Ρεμάρκ), είναι έκδηλο και στα τρία κείμενα πως από τον πόλεμο εκπορεύονται μόνο 

καταστροφικές συνέπειες.  
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-Μπεράτης Γιάννης, Το πλατύ ποτάμι, πρόλογος: Κ. Θ. Δημαράς, Ερμής, Αθήνα 2013 

[α΄ έκδοση: 1946 (εισαγωγή και πρώτο μέρος)].  

-Μυριβήλης Στράτης, Η Ζωή εν τάφω, γ΄ έκδοση, Αθήνα 1931.  

-Μυριβήλης Στράτης, Η Ζωή εν τάφω· το βιβλίο του πολέμου, δ΄ έκδοση, Οι φίλοι του 

βιβλίου [χ.χ.].  

-Παναγιωτόπουλος Ι. Μ., Τα πρόσωπα και τα κείμενα, β΄: ανήσυχα χρόνια, Οι 

εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1980.  

-Σαχίνης Απόστολος, Η σύγχρονη πεζογραφία μας, Γαλαξίας, Αθήνα 1971 [α΄ έκδοση: 

1951].  

-Σταύρου Τατιάνα, Τετράδια μνήμης, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 

Αθήνα 1982. 

-Vitti Mario, Η «γενιά» του ’30: ιδεολογία και μορφή, Ερμής, Αθήνα 2012 [α΄ 

έκδοση: 1977]. 

 

 

Περιοδικά – Εφημερίδες: 

 

Δέντρο τχ. 199 – 200 (Ιούλιος 2014) 

 Owen Wilfred, «Dulce et decorum est» 

 Μοδινός Μιχάλης, «Ουδέν νεώτερον» 

 

Κύκλος (Μάρτιος 1932) 

 Μυριβήλης Στράτης, «Οι λιποτάχτες» 

 

Νέα Εστία 

τχ. 63 (Αύγουστος 1929) 
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 Το Δεκαπενθήμερον: Erich – Maria Remarque: “Δυτικόν Μέτωπον! Τίποτε 

νεώτερο”». 

τχ. 1033 (Ιούλιος 1970) 

 Βαλέτας Γιώργος, «Ο Μυριβήλης της Μυτιλήνης: Τα πρώτα χρόνια και η 

πρώτη μεγάλη δημιουργική του περίοδος». 

 Χάρης Πέτρος, «Στράτης Μυριβήλης [ο πεζογράφος, ο λυρικός, ο ταξιδιώτης, 

ο λαογράφος].  

 

τχ. 1523 (Χριστούγεννα 1990) 

 Αθανασιάδης Τάσος, «Στράτης Μυριβήλης· συνοπτική θεώρηση του έργου 

του» 

 Bien Peter, «Ο τυχαίος μοντερνισμός της “Ζωής  εν τάφω” του Στρ. 

Μυριβήλη» 

 Boudouris Jeanne, «Η “Ζωή εν τάφω” του Στράτη Μυριβήλη» 

 

 

Πρωΐα: 

 Δημαράς Κ. Θ., «Άνθισμα της πολεμικής λογοτεχνίας» 12.5.1931. 

 Δημαράς Κ. Θ., «Ο πόλεμος και η φιλολογία του», 26.5.1931. 

 

 

Λεξικά: 

Beaumarchais de J. – P., Couty Daniel, Rey Alain, Dictionnaire des Littératures de 

langue française (A – D), Bordas, Paris, 1987, λήμμα: Barbusse Henri, συγγραφέας: 

A. Greenspan.  

 

 

Ηλεκτρονικές Πηγές 

 

 Henri Barbusse, Le feu: (journal d’ une escouade), Flammarion, Paris, 1916,  
 Ηλεκτρονική πηγή: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65983d/f8.image 
 (τελευταία επίσκεψη σελίδας: 22/2/2019). 

 

 Lettres de Enri Barbusse à femme 1914 – 1917, Flammarion, 1937, 
 ηλεκτρονική πηγή: 
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 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1133175/f2.image.r=Barbusse 
 (τελευταία επίσκεψη σελίδας: 22/2/2019) 

 

 https://www.britannica.com/biography/Catulle-Mendes, λήμμα: Catulle 
 Mendès  (τελευταία επίσκεψη σελίδας: 30/1/2019).  
 

 http://www.marcel-schwob.org/?page_id=75 (τελευταία επίσκεψη σελίδας: 
 30/1/2019). 
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