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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Η πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό 

Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο, ζην ηκήκα Αιηείαο θαη Υδαηνθαιιηεξγεηώλ ζηα 

Ν. Μνπδαληά. Ο ζηόρνο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε ζύλδεζε ηεο ηέρλεο  ηεο 

ινγνηερλίαο κε ηελ  κειέηε ηεο  επηζηήκεο ηωλ νζηξάθωλ θαη θαηά πόζν αιιά θαη 

πώο ηα όζηξαθα εκθαλίδνληαη ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο δωήο ηωλ αλζξώπωλ. 

Θέιω λα επραξηζηήζω από ην βάζνο ηεο θαξδηάο κνπ ηελ επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα κνπ θπξία Μεηζνύδε Σνθία, γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε 

πνπ κνπ πξνζέθεξε, ώζηε λα νινθιεξωζεί κε επηηπρία ε πηπρηαθή εξγαζία. 

Επίζεο έλα εγθάξδην επραξηζηώ ζηελ θπξία Ειέλε Ζάρνπ γηα ηελ βνήζεηα 

ηεο ζ’  απηήλ ηελ εξγαζία θαη  ζηε κεηέξα κνπ γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ 

πξνζέθεξε. Θδηαίηεξα επραξηζηώ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε 

θαη  θαηαλόεζε πνπ επέδεημε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζην ηκήκα 

Αιηείαο θαη Υδαηνθαιιηεξγεηώλ ζηα Ν. Μνπδαληά. 

Τέινο ζέιω λα επραξηζηήζω ηνπο εθάζηνηε δηεπζπληέο ηνπ ηκήκαηνο, ηνπο 

θαζεγεηέο, ηελ γξακκαηεία ηεο ζρνιήο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο θνηηεηέο, αιιά θαη 

ηηο θίιεο κνπ Μαξία θαη Άλλα γηα ηελ αξωγή πνπ κνπ πξνζέθεξαλ όια απηά ηα 

ρξόληα. Τνπο αθηεξώλω κε πνιύ αγάπε απηή ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία.
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

Ζ ηζηνξία ηεο ηέρλεο δελ αλήθεη 

 κφλν ζηνλ εαπηφ ηεο. Υξεζηκεχεη 

 γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ αλζξψπνπ. 

 W. PINDER 

 ε θακηά άιιε πεξίνδν θαη ζε θαλέλα πνιηηηζκφ ηεο ηζηνξίαο ε 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία δελ είρε θεξδίζεη ζε ηέηνηα έθηαζε θαη κε ηέηνηα έληαζε 

ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ κεγάινπ θνηλνχ, φζν ζήκεξα. Πνηέ άιινηε ηα 

ζέκαηα ηεο ηέρλεο δελ είραλ απαζρνιήζεη ηφζν ηνλ άλζξσπν, φρη κφλν ηνλ εηδηθφ 

κειεηεηή ή γεληθά ηνλ θηιφηερλν αιιά θαη ηνλ απιφ αλαγλψζηε θαη παξαηεξεηή 

ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Αιιά θαη πνηέ άιινηε ε ηέρλε, ζην ζχλνιφ ηεο, δελ 

ήηαλ ηφζν πξνβιεκαηηθή, νχηε ν δεκηνπξγφο ηεο ηφζν κφλνο, φζν είλαη ζήκεξα. Γη’ 

απηφ θαη ε γλσξηκία θαη ε θαηαλφεζε ησλ κνξθψλ ηεο ζε θακηά άιιε πεξίνδν δελ 

ήηαλ ηφζν απαξαίηεηε, ε κειέηε θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο, δελ ήηαλ ηφζν αλαγθαία (Υξήζηνπ 1970).  

Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο έδσζε ην ζηίγκα ηνπ θαη απέδεημε ηελ παγθφζκηα 

εκβέιεηα ηνπ εδψ θαη αηψλεο. Απφ ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα κέζσ ηεο 

ηέρλεο θαη ηδίσο κέζσ ηνπ πεδνχ θαη πνηεηηθνχ ιφγνπ θαη ηνπ ζεάηξνπ θαηφξζσζε 

λα πξνζεγγίζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ απινχ αλζξψπνπ, λα ελζαξθψζεη ηηο 

πλεπκαηηθέο  ηνπ αλεζπρίεο θαη λα δψζεη ζάξθα θαη νζηά ζηηο θαιιηηερληθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο. πγθεθξηκέλα κέζα απφ ηελ πεδνγξαθία κπφξεζε λα εθθξάζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα επηδείμεη πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο θαη δεκφζηαο δσήο, φπσο 

θαη λα αθεγεζεί ηα ήζε θαη ηα έζηκα, αιιά θαη ηηο δνμαζίεο φισλ ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ.             

Αλ ζέιακε λα νξίζνπκε ινηπφλ ηελ πεδνγξαθία, ζα ιέγακε φηη είλαη ε 

ζπγγξαθή ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε πεδφ ιφγν θαη ε αληηδηαζηνιή ηνπ πεδνχ 

ιφγνπ σο πξνο ηνλ έκκεηξν θαη ηνλ πνηεηηθφ ιφγν (Μπακπηληψηεο, 1998). Σάζεηο 

ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο είλαη ε εζνγξαθία, ν λαηνπξαιηζκφο, ν 

παξλαζηζκφο, ν ξεαιηζκφο θαη ν ξνκαληηζκφο (Παξίζεο 1999). 
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Με ηνλ φξν «εζνγξαθία» ραξαθηεξίδνπκε   κηα   ηάζε   ηεο    λενειιεληθήο   

πεδνγξαθίαο,  πνπ   μεθηλά   ιίγν  κεηά  ην   1880  θαη  ζπλερίδεηαη  σο  θαη   ηηο  

πξψηεο   δεθαεηίεο  ηνπ   20νπ   αηψλα. Όπσο  θαίλεηαη   θαη  απφ  ηηο   

ρξνλνινγίεο  απηέο, ε «εζνγξαθία» ζπλδέεηαη  άκεζα   κε  ηε   ινγνηερληθή   γεληά  

ηνπ  1880,  θαζψο  θαη  κε  ηελ  αλάπηπμε  ηνπ  λενειιεληθνχ   δηεγήκαηνο.  

Ση αθξηβψο ζεκαίλεη «εζνγξαθία» φκσο; ε ζρέζε κε ηε ινγνηερλία, ν φξνο   

απαληάηαη γηα  πξψηε  θνξά  ην  1770  θαη  ζηα  ηειεπηαία  ρξφληα   ηνπ   19νπ 

αηψλα  ρξεζηκνπνηείηαη  ήδε   κε  ην  λφεκα  πνπ  ηνπ  απνδίδνπκε   θαη  ζήκεξα: 

γηα λα πξνζδηνξίζεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεδψλ θεηκέλσλ κε πνιιά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Όια ηα εζνγξαθηθά θείκελα, ινηπφλ, έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο ζηφρν 

ηελ φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή παξνπζίαζε ηεο δσήο ζηελ ειιεληθή χπαηζξν θαη 

ζην ειιεληθφ ρσξηφ, κε ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, θαζψο θαη ηηο 

ζπλήζεηεο, ην ραξαθηήξα θαη ηε λννηξνπία ηνπ απινχ ειιεληθνχ ιανχ. Οη ήξσεο 

ηεο εζνγξαθηθήο πεδνγξαθίαο είλαη ζρεδφλ πάληα νη απινί άλζξσπνη ηεο 

ππαίζξνπ, oη άλζξσπνη ηεο θχζεο. 

Ζ εζνγξαθία είλαη έλα θαηλφκελν θαζαξά ειιεληθφ. ε ζρέζε κε ηα φζα 

ζπκβαίλνπλ ηελ επνρή εθείλε ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη ε εζνγξαθία είλαη ε ειιεληθή εθδνρή ηνπ ξεαιηζκνχ θαη, σο έλα βαζκφ, ηνπ 

λαηνπξαιηζκνχ. Παξάιιεια έρεη επεξεαζηεί απφ ην πλεχκα ηνπ ζεηηθηζκνχ, 

θαζψο θαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο ιανγξαθίαο, πνπ αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη ζηε 

ρψξα καο απφ ην 1870 θαη κεηά, κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ην Νηθφιαν Πνιίηε. 

Μέζα ζηελ πεληαεηία 1883-1888, εκθαλίδνληαη φινη 

ζρεδφλ νη ζεκαληηθνί εθπξφζσπνη ηεο εζνγξαθίαο: 

θαηαξρήλ ν Γεψξγηνο Βηδπελφο, πνπ ζεσξείηαη ν βαζηθφο 

εηζεγεηήο ηνπ εζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο, θαζψο θαη νη 

Γεψξγηνο Γξνζίλεο, Αλέξανδπορ Παπαδιαμάνηηρ 

(εικ.1.1), Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο, Αξγχξεο Δθηαιηψηεο θαη 

πνιινί άιινη. 

Εικόνα 1.1.  Αιέμαλδξνs Παπαδηακάληεs    (Παξίζεο 1999). 

 

Οη εζνγξάθνη θαιιηέξγεζαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ην δηήγεκα θαη δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ είδνπο θαη 

ζηελ θαζηέξσζή ηνπ ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία. Δμάιινπ, ζε φ,ηη αθνξά ηα 

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο εζνγξαθίαο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: 
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 Σα εζνγξαθηθά δηεγήκαηα ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ έλαλ 

έληνλν ιπξηζκφ, απφ κηα ππέξκεηξε αγάπε γηα ηε θχζε θαη εκπλένληαη ζε 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απφ ηα πξνζσπηθά βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ίδησλ 

ησλ ζπγγξαθέσλ. Πνιχ ζπρλφ, κάιηζηα είλαη ην θαηλφκελν θάζε πεδνγξάθνο 

λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ σο πιαίζην γηα ηα έξγα ηνπ. 

 Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο αξέζθνληαη ζηελ εζηκνγξαθία θαη ηε 

ιανγξαθία, ζηελ αλαιπηηθή δειαδή θαηαγξαθή ησλ εζίκσλ θαη ησλ εζψλ ηνπ 

ιανχ, πνπ πνιιέο θνξέο απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο ινγνηερληθήο αμίαο ησλ 

έξγσλ ηνπο (ππάξρνπλ π.ρ δηεγήκαηα πνπ απιψο θαηαγξάθνπλ έζηκα, ρσξίο 

λα πεηπραίλνπλ ηίπνηε πεξηζζφηεξν). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, βέβαηα, φηαλ ηα 

έζηκα εληάζζνληαη θπζηνινγηθά ζηνλ αθεγεκαηηθφ θνξκφ θαη ζην κχζν ηνπ 

δηεγήκαηνο, ην απνηέιεζκα είλαη πνιχ επηηπρεκέλν. 

 Γελ πξέπεη λα απνξνχκε πνπ ην ειιεληθφ δηήγεκα ζπλδέζεθε 

ζρεδφλ ακέζσο κε ηελ απεηθφληζε ηεο δσήο ζηελ χπαηζξν θαη ην ρσξηφ. ηα 

ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, απηή είλαη ε θπξίαξρε εηθφλα ειιεληθήο δσήο. Αλ θαη ε 

αζηηθή δσή δελ έρεη πξαγκαηηθά αξρίζεη λα ππάξρεη ζηελ Διιάδα, παξφια 

απηά νη ζπγγξαθείο εθθξάδνπλ κέζα απφ ην έξγν ηνπο ηελ αγάπε ηνπο γηα ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ  θαη ηελ πεπνίζεζε φηη κφλν θνληά ζηε θχζε ζα  

κπνξέζνπλ λα βξνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο επηπρία. 

 Ζ γεληά ηνπ 1880 ζπλδέεηαη κε ην γισζζηθφ δήηεκα, ζην νπνίν πήξε 

ζέζε ππέξ ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ην εζνγξαθηθφ 

δηήγεκα ζπληζηά ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ζπγγξαθή πεδψλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ζηε δεκνηηθή γιψζζα (ζε απηφ βνήζεζε θαη ην γεγνλφο 

φηη νη  ήξσεο είλαη άλζξσπνη ηνπ ιανχ, πνπ θπζηθά κηινχλ κεηαμχ ηνπο ζηε 

δεκνηηθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο γισζζηθνχο ηδησκαηηζκνχο ηεο πεξηνρήο 

ηνπο, ηνπο νπνίνπο νη ζπγγξαθείο ελδηαθέξνληαη λα αλαπαξάγνπλ πηζηά). 

 Τπάξρνπλ αξθεηνί εζνγξάθνη ζπγγξαθείο πνπ ην έξγν ηνπο δελ 

παξνπζηάδεη νπζηαζηηθή εμέιημε θαη κνηάδνπλ λα επαλέξρνληαη ζπλερψο ζε 

παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο. Άιινη, φκσο, έδσζαλ ζπνπδαία έξγα θαη 

νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζην πέξαζκα απφ ηελ εζνγξαθία πξνο ην ξεαιηζκφ θαη 

ην λαηνπξαιηζκφ.  

Ζ εζνγξαθία ρξεζηκνπνηήζεθε ζπρλά σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε  ζηφρσλ 

εληειψο μέλσλ πξνο ηε ινγνηερλία, φπσο ηα δηάθνξα εζηθνπιαζηηθά δηδάγκαηα, ε 

ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ελφο παηξησηηθνχ θξνλήκαηνο θαη κηαο εζληθήο 
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ηδενινγίαο θηι. Κη απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηνπο γξαθείο φζν θαη γηα ηνπο θξηηηθνχο ή 

κειεηεηέο.  (Παξίζεο 1999).  

’ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη ηελ ηερλνηξνπία ηνπ 

ξεαιηζκνχ, πνπ θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά κέρξη θαη ζήκεξα θαη αθνινπζεί ηελ 

επνρή ηεο εζνγξαθίαο. Ο ξεαιηζκφο εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε ινγνηερλία θαη, 

γεληθά, ε ηέρλε έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη, πξέπεη λα πξνζπαζεί λα αληαλαθιά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θάηη πνπ βέβαηα απαληάηαη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα, ζηα έξγα 

ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. Μ' απηή ηελ έλλνηα, ν ξεαιηζκφο, ε πξνζπάζεηα 

δειαδή γηα κηα φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή θαη αληηθεηκεληθή απφδνζε ηνπ 

εμσθεηκεληθνχ θφζκνπ, ππήξρε αλέθαζελ ζηε ινγνηερλία ή, ηνπιάρηζηνλ, ζε έλα 

πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο. Χζηφζν, ν φξνο «ξεαιηζκφο» έρεη θαη κία άιιε, 

εηδηθφηεξε έλλνηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα δειψζνπκε κηα 

ηερλνηξνπία πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ ηέρλε γχξσ ζηα κηζά ηνπ 19νπ αηψλα. Έηζη, ν 

ξεαιηζκφο δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ινγνηερλία αιιά θαη ζε άιιεο κνξθέο 

ηέρλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δσγξαθηθή. Πάλησο, ζε φ,ηη αθνξά ηε ινγν-

ηερλία, ε ηάζε πνπ νλνκάδνπκε «ξεαιηζκφ», εθδειψλεηαη αξρηθά ζηε Γαιιία, κε 

πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν εθπξφζσπν ηνλ Gustave Flaubert,  ζπγγξαθέα ηνπ 

πεξίθεκνπ κπζηζηνξήκαηνο Μαληάκ  Μπνβαξί. 

Με ην ξεαιηζκφ, ε ινγνηερλία ζέηεη πιένλ σο πξψην ζηφρν ηεο ηελ πηζηή 

απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο βέβαηα ηελ αληηιακβάλεηαη θαη ηε βηψλεη ν 

δεκηνπξγφο. Οη ξεαιηζηέο πεδνγξάθνη θαιιηεξγνχλ θπξίσο ην είδνο ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο θαη ζεσξεηηθά επηδηψθνπλ ηελ απνηχπσζε ηεο ππνθεηκεληθήο 

ηνπο αληηθεηκεληθφηεηαο, φζε αληίθαζε θη αλ απηή πεξηέρεη. Όπσο είλαη  θπζηθφ, 

φζν θαη αλ απνθεχγνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εμάξζεηο, ηηο θξίζεηο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο εξκελείεο, ηα φζα γξάθνπλ επεξεάδνληαη έζησ θαη έκκεζα απφ ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο. Γηα ην ξεαιηζηηθφ κπζηζηφξεκα, ζεηηθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη ε 

αιεζνθάλεηα θαη ε πεηζηηθφηεηα. Οη ζπγγξαθείο δε ζηνρεχνπλ θαζφινπ ζηνλ 

εληππσζηαζκφ αιιά αθήλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα λα κηιήζεη απφ κφλε ηεο. 

Δπηιέγνπλ ζέκαηα νηθεία ζηνλ αλαγλψζηε θαη ζε γεληθέο γξακκέο  ζπλεζηζκέλα,  

πξνβάιινληαο ηηο  εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Οη ήξσεο ηνπο είλαη θαηά 

θάπνην ηξφπν εθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ νπνίν 

ππνηίζεηαη φηη. αλήθνπλ, θαη κνινλφηη πιαζηνί, δελ παχνπλ λα είλαη αιεζνθαλείο. 

Ο ξεαιηζκφο κπνξεί λα πάξεη πνιιέο επηκέξνπο κνξθέο, αλάινγα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζηνλ νπνίν ξίρλεη ην βάξνο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ν 
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ζπγγξαθέαο. Γηα παξάδεηγκα, κε ζπγγξαθείο φπσο ν Νηνζηνγηέθζθη, έρνπκε ην 

ιεγφκελν ςπρνινγηθφ ξεαιηζκφ, κε  ηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

δηεξεπλάηαη ν ςπρηθφο θφζκνο ηνπ αλζξψπνπ, αθφκε θαη ζηηο πην αθξαίεο 

εθδειψζεηο ηνπ, Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ν ζπγγξαθέαο επηκέλεη θπξίσο ζηελ 

απεηθφληζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη πξνβιεκάησλ θαη αληηκεησπίδεη θξηηηθά 

ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, γελλάηαη ν ιεγφκελνο θνηλσληθφο ξεαιηζκφο, κέζα απφ ηνλ 

νπνίν ζα πξνθχςεη ηειηθά ν λαηνπξαιηζκφο. ε φ,ηη  αθνξά ηελ λενειιεληθή 

ινγνηερλία,   ν ξεαιηζκφο εκθαλίδεηαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, κε πνιχ 

κηθξή θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηε Γαιιία θαη κέρξη θαη ζήκεξα θαιιηεξγείηαη 

ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο πεδνγξάθνπο. 

Σέινο, κεηά ηνλ ξεαιηζκφ έρνπκε  έλα άιιν ινγνηερληθφ ξεχκα, ηνλ 

λαηνπξαιηζκφ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηε Γαιιία, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ 

αηψλα. Δηζεγεηήο θαη πην δηάζεκνο εθπξφζσπνο ηνπ είλαη ν πεδνγξάθνο  Δmile 

Zola. Ο λαηνπξαιηζκφο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πεδνγξαθία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ην κπζηζηφξεκα. ηελ νπζία, ζπληζηά ην  θνξχθσκα, ηελ πην 

αθξαία εθδνρή ηνπ ξεαιηζκνχ, κε ηνλ νπνίν κνηξάδεηαη νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία. 

Γηα παξάδεηγκα, ηφζν ζην ξεαιηζκφ φζν θαη ζην λαηνπξαιηζκφ, ν ζπγγξαθέαο 

επηιέγεη απιά ζέκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη πξνζπαζεί λα κηκεζεί, λα 

ζηήζεη δειαδή πηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κνηλφ ζηνηρείν είλαη θαη ε θξηηηθή ζηελ 

θνηλσλία ηεο επνρήο, ε νπνία φκσο ζην  λαηνπξαιηζκφ γίλεηαη ν πξψηνο ζηφρνο  

θαη  εκθαλίδεηαη πξαγκαηηθά πνιχ ζθιεξή. πγθεθξηκέλα, ν λαηνπξαιηζηήο 

ζπγγξαθέαο θαηαγγέιιεη κέζα απφ ην έξγν ηνπ ηελ θνηλσληθή εμαζιίσζε θαη, 

γεληθά, ηηο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαζκέλνη λα δνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη. Ζ θνηλσλία καο θαη ν πνιηηηζκφο ηεο, ππνζηεξίδνπλ νη 

λαηνπξαιηζηέο, δελ είλαη αληάμηα ηνπ αλζξψπνπ. Γη’ απηφ ζηα έξγα ηνπο 

ππεξηνλίδνπλ ηηο πην αξλεηηθέο θαη άζρεκεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο, 

παξνπζηάδνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα γπκλή, ρσξίο θακηά πξνζπάζεηα γηα 

σξαηνπνίεζε ή ζπγθάιπςε ησλ απνθξνπζηηθψλ πιεπξψλ ηεο, ρσξίο πξφζζεηα 

ζρφιηα ή ζπλαηζζεκαηηζκνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θηινδνμνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ηελ αληίδξαζε ηνπ θνηλνχ, ίζσο θαη ηε δηακαξηπξία ή ηελ εμέγεξζε. 

Γηα λα πεηχρνπλ φια απηά, νη λαηνπξαιηζηέο επηδηψθνπλ ηελ πηζηή, ηε 

θσηνγξαθηθή ζρεδφλ απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζα απφ πιεζψξα 

ιεπηνκεξεηψλ θαη εμνλπρηζηηθή παξαηήξεζε. Όπσο ιέεη ν ίδηνο ν Ενιά, θάζε 

κπζηζηφξεκα πξέπεη λα είλαη κηα «θέηα δσήο», έλα θνκκάηη αιεζηλήο δσήο. Οη εμα-
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ληιεηηθέο πεξηγξαθέο, ινηπφλ, ρψξσλ, αλζξψπσλ, θπζηνγλσκηψλ αιιά θαη 

θαηαζηάζεσλ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λαηνπξαιηζκνχ. 

Έλα δεχηεξν γλψξηζκα, απφιπηα ηαηξηαζηφ κε ηα παξαπάλσ, είλαη ε 

επηινγή ηδηαίηεξα πξνθιεηηθψλ ζεκάησλ απφ ην πεξηζψξην ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Οη ήξσεο ηνπ λαηνπξαιηζκνχ είλαη νη απφθιεξνη θαη ηα ζχκαηα ηεο θνηλσλίαο, νη 

θαηαπηεζκέλνη θαη νη αδηθεκέλνη, άηνκα ηνπ ππφθνζκνπ, ςπρηθά θαη ζσκαηηθά 

άξξσζηνη θηι. Οη λαηνπξαιηζηέο, κάιηζηα, επηκέλνπλ ηδηαίηεξα ζηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλεηαη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε εζηθή ηνπ αλζξψπνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Ενιά, ε ειεπζεξία αιιά θαη ε  εζηθή επζχλε ηνπ αλζξψπνπ 

πεξηνξίδνληαη δξακαηηθά εμαηηίαο ησλ δπλάκεσλ πνπ επηδξνχλ επάλσ ηνπ. Οη 

δπλάκεηο απηέο είλαη ηφζν εμσηεξηθέο, φπσο ι.ρ. ε θνηλσλία, νη πεξηζηάζεηο ή ε 

θχζε, φζν θαη εζσηεξηθέο, φπσο νη βηνινγηθέο θαηαβνιέο θαη ε θιεξνλνκηθφηεηα, 

νη έκθπηεο νξκέο, ην έλζηηθην θαη γεληθά νη δπλάκεηο ηνπ αζπλείδεηνπ. Μ' άιια 

ιφγηα, ν άλζξσπνο δελ έρεη πνιιά πεξηζψξηα επηινγήο θαη δξα θάησ απφ ζπλε-

ρείο θαηαλαγθαζκνχο. 

Οη απφςεηο απηέο ηνπ Ενιά είλαη, βέβαηα, επεξεαζκέλεο απ' ηηο ζεσξίεο ηεο 

επνρήο, θαη θπξίσο απ' ηνλ ληεηεξκηληζκφ θαη ην ζεηηθηζκφ. Άλζξσπνη φπσο ν 

Γαξβίλνο θαη ν Αuguste Comte ηφληδαλ ηφηε ηε ζεκαζία ησλ θιεξνλνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ επηξξνψλ ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ άλζξσπν. Γελ 

πξέπεη λα μερλάκε φηη ζχκθσλα κε ην Γαξβίλν, ε δσή είλαη έλαο ζπλερήο αγψλαο 

γηα επηβίσζε, ζηνλ νπνίν επηθξαηεί ηειηθά ν πην ηζρπξφο. Τηνζεηψληαο ηηο απφςεηο 

απηέο, ν Ενιά ραξαθηεξίδεη θάζε θνηλσληθφ πξφβιεκα σο αλαγθαίν θαθφ πνπ δελ 

κπνξεί λα δηνξζσζεί, αθνχ ηα αίηηα πνπ ην πξνθαινχλ είλαη, θπζηθά. Σν 

κπζηζηφξεκα, ιέεη ν Ενιά πξέπεη λα απνηειεί έλα είδνο πεηξακαηηζκνχ πνπ ζα 

θαηαδεηθλχεη ηα θαηλφκελα απηά θαη ζα πξνζπαζεί λα ηα εμεγήζεη, αθξηβψο φπσο 

γίλεηαη θαη ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. 

Θα πξέπεη λα πνχκε φηη ε θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο, φπσο είρε 

δηακνξθσζεί απφ ηε βίαηε εθβηνκεράληζε θαη ηελ αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πξφζθεξε άθζνλν πιηθφ ζηνπο λαηνπξαιηζηέο. ηε ρψξα 

καο, δελ ππήξραλ, βέβαηα, νη ίδηεο ζπλζήθεο. Πάλησο, ν λαηνπξαιηζκφο θάλεη ηελ 

εκθάληζε ηνπ θαη ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία, ρσξίο πάληνηε λα κπνξεί λα 

δηαθξηζεί απφ ηελ εζνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, λαηνπξαιηζηηθά ζηνηρεία 

ζπλαληάκε ζε πνιιά πεδά έξγα ηεο επνρήο (ηέιε 19νπ -αξρέο 20νχ αηψλα), κε 
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θπξηφηεξν εθπξφζσπν ην Εεηηάλν ηνπ Ανδπέα Καπκαβίηζα (1896).(Παξίζεο 

1999) (εικ. 1.2) 

 

Εικόνα 1.2.  Αλδξέαο Καξθαβίηζαο. 

http://www.hellenica.de/Griechenland/ModerneLiteratur/A
ndreasKarkavitsas.jpg 

 

 

 

Ζ πνξεία θαη ε δηακφξθσζε  ηεο Πεδνγξαθίαο, φπσο 

αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, δε ζα κπνξνχζε λα κελ εκπεξηέρεη ζηνηρεία πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα φζηξαθα δεδνκέλνπ φηη είλαη παξφληα ζπλερψο ζηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ. Ζ  παξνπζία απηή ησλ νζηξάθσλ πξνζέιθπζε θπζηθά θαη ην 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ.  Ζ κειέηε ησλ  νζηξάθσλ έγηλε επίζεκνο θιάδνο ηεο 

Εσνινγίαο πξψηα απφ ηελ αξραία Διιάδα  θαη εκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε ζηα 

ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα. Πνιχ πξηλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 4ν αηψλα π.Υ., ν 

Αξηζηνηέιεο (εικ. 1.3), πξψηνο ζηα ηζηνξηθά ρξφληα μεθίλεζε ηελ έξεπλά ηνπ γηα ηα 

δψα πνπ ζήκεξα πεξηιακβάλνληαη ζην θχιν ησλ καιαθίσλ. Έρνπκε ινηπφλ έλαλ 

ζεσξεηηθφ θηιφζνθν θαη παξάιιεια έλαλ ζεηηθφ επηζηήκνλα, ζηε δεχηεξε θάζε 

ηεο θηινζνθηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, λα αλαθαιχπηεη θαη λα  εμεηάδεη ηνλ θφζκν 

ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ. To έξγν, ινηπφλ, ηνπ Αξηζηνηέιε  «Πεξί ησλ δψσλ 

ηζηνξίαη» αλήθεη ζ’ απηή ηε δεχηεξε θάζε ηεο θηινζνθηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ζ’ απηφ ληψζεη λα πιεκκπξίδεη ε ςπρή ηνπ απφ δένο γηα ηνλ άγλσζην έσο ηφηε 

θφζκν ησλ δψσλ. ηε ζπλέρεηα απνηππψλεη κε αιεζηλά αξηζηνηερληθφ ηξφπν ηελ 

αλαθάιπςε απηνχ ηνπ θφζκνπ ζην έξγν ηνπ «Πεξί δψσλ κνξίσλ». ηελ πέκπηε 

παξάγξαθν ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ηνπ  «Πεξί δψσλ κνξίσλ» αλαθέξεη ηα εμήο: «Σα 

φληα πνπ απνηεινχλ ηνλ θπζηθφ θφζκν ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Σε 

κηα ηελ απνηεινχλ εθείλα πνπ είλαη αγέλλεηα θαη άθζαξηα, ηελ άιιε φζα κεηέρνπλ 

ζηε γέλεζε θαη ζηε θζνξά. Απφ ηελ άπνςε ηεο αμίαο θακία βέβαηα ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζηα πξψηα θαη ζηα δεχηεξα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πξψηα έρνπλ ζετθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε λα γλσξίζνπκε ζην βάζνο ηνπο ηα 

φληα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη δπζηπρψο ειάρηζηεο (είλαη αθάληαζηα ιίγε ε 

βνήζεηα πνπ καο πξνζθέξνπλ νη αηζζήζεηο καο γηα λα κειεηήζνπκε- θη αο είλαη ν 

πφζνο καο λα ηα γλσξίζνπκε κεγάινο). Αληίζεηα, ηα φληα πνπ απνηεινχλ ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία, ηα θζαξηά δειαδή δψα θαη θπηά, απηά έρνπκε πνιχ 

http://www.hellenica.de/Griechenland/ModerneLiteratur/AndreasKarkavitsas.jpg
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πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα ηα γλσξίζνπκε. Ο ιφγνο είλαη γηαηί κεγαιψλνπκε θαη 

δνχκε αλάκεζα ηνπο. Φηάλεη λα έρεη θαλείο ηε δηάζεζε λα ππνβιεζεί ζε θφπνπο- 

πνπ δελ ζα είλαη βέβαηα ιίγνη- θαη ζα κπνξέζεη αζθαιψο λα απνθηήζεη έλα πιήζνο 

απφ γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην θαζέλα ρσξηζηά απφ ηα είδε ηνπο. Χζηφζν,  θαη νη 

δπν θαηεγνξίεο  έρνπλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή γνεηεία. Αο είλαη ειάρηζηε ε γλψζε 

πνπ θαηαθέξλνπκε ηειηθά λα απνθηήζνπκε γηα ηα αγέλλεηα θαη άθζαξηα φληα: ε 

ραξά πνπ καο δίλεη ε γλψζε απηή, αθξηβψο, επεηδή είλαη κηα γλψζε κνλαδηθή θαη 

πνιχηηκε, είλαη αζχγθξηηα πην κεγάιε απφ ηε ραξά πνπ καο δίλεη ε γλψζε φισλ 

ησλ πξαγκάησλ πνπ βξίζθνληαη γχξσ καο εδψ θάησ (κήπσο δελ είλαη πην κεγάιε 

θαη ε ραξά καο, φηαλ βιέπνπκε αο είλαη θαη κηα αθξνχια απφ θάηη πνπ αλήθεη ζην 

πξφζσπν πνπ αγαπνχκε, παξά φηαλ βιέπνπκε άιια πξάγκαηα, αο είλαη θαη ηα 

πην κεγάια θαη ηα πην ζεκαληηθά.). Σα φληα πνπ αλήθνπλ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία 

είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνζηηά ζηε γλψζε καο. Απφ ηελ άπνςε ινηπφλ ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο απηά έρνπλ ην πξνβάδηζκα, θαη θαζψο βξίζθνληαη πην 

θνληά καο θαη ζπγγελεχνπλ πην πνιχ κε ηε δηθή καο θχζε, καο εμαζθαιίδνπλ έλα 

αλαπιήξσκα γηα ηε γλψζε ησλ ζείσλ φλησλ πνπ καο ιείπεη. Γηα ηα ζεία φκσο 

φληα έρνπκε ήδε θάλεη αξθεηφ ιφγν. Ώξα λα κηιήζνπκε ηψξα γηα ηνλ δσηθφ θφζκν. 

Μηιψληαο γηα ηνλ θφζκν απηφ ζα βάινπκε φια καο ηα δπλαηά λα κελ 

παξαιείςνπκε νχηε έλαλ εθπξφζσπν ηνπ, αο είλαη θαη ν πην αζήκαληνο.  Γηαηί 

κνινλφηη ππάξρνπλ δψα πνπ δελ έρνπλ ηίπνηε ην ειθπζηηθφ γηα ηα κάηηα καο, 

εληνχηνηο ε θχζε πνπ ηα δεκηνχξγεζε δίλεη ζηνλ άλζξσπν πνπ ηα κειεηά, ζηνλ 

άλζξσπν πνπ είλαη απφ ηε θχζε ηνπ πξνηθηζκέλνο κε θηινζνθηθή δηάζεζε θαη 

κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο αηηίεο ησλ πξαγκάησλ, ραξά απεξίγξαπηε…Γηα απηφ δελ 

πξέπεη λα θνπξαδφκαζηε, ζαλ ηα παηδηά, λα κειεηνχκε θαη ην πην αζήκαλην δψν. 

Γηαηί ζε θάζε δεκηνχξγεκα ηεο θχζεο ππάξρεη θάηη ην ζαπκάζην. Μηα παιηά 

ηζηνξία ιέεη πσο θάπνηε θάπνηνη μέλνη ηνλ Ζξάθιεηην ζέινληαο πνιχ λα ηνπ 

κηιήζνπλ, κπαίλνληαο φκσο ηνλ βξήθαλ λα θάζεηαη απιψο δίπια ζηε θσηηά θαη λα 

δεζηαίλεηαη θαη γη’ απηφ ζηάζεθαλ δηζηαθηηθνί. Δθείλνο ηνπο έδσζε ζάξξνο θαη ηνπο 

είπε λα κπνπλ. «Με δηζηάδεηε » ηνπο είπε: « ππάξρνπλ θαη εδψ ζενί». Έηζη πξέπεη 

λα πξνρσξεί θαλείο θαη ζησλ πην αζήκαλησλ δψσλ 

ηε ζπνπδή, κε ηελ πίζηε πσο ην θαζέλα θξχβεη κέζα 

ηνπ θάηη ην θπζηθφ. απηφ ζα πεη: θάηη ην σξαίν». 

Εικόνα 1.3.  Ο Αξηζηνηέιεο 
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http://www.tmth.edu.gr/databound/media/thumb240/2000-08-

31/img_480f31c968c3.jpg 

 

 

Ο Αξηζηνηέιεο κε ηνλ ηξφπν απηφ εμεγεί ηελ αλάγθε ηεο επηζηεκνληθήο 

εμέηαζεο ησλ δψσλ θαηά ηε δίρξνλε παξακνλή ηνπ ζηελ Άζζν. (Λππνπξιήο θαη 

Μσξατηνπ 1999). Καηά ζπλέπεηα ν Αξηζηνηέιεο αλακέλεηαη ζηηο κειέηεο ηνπ λα 

αζρνιεζεί θαη κε φζηξαθα. Πξάγκαηη  ζην έξγν  ηνπ « Σσλ πεξί ησλ δψσλ 

ηζηνξηψλ » παξνπζηάδεη κε εμαηξεηηθή ιεπηνκέξεηα κηα δσηθή νκάδα, ηελ νπνία 

δηαρσξίδεη ζε καιαθφζηξαθα θαη ζε νζηξαθφδεξκα. Σα νζηξαθφδεξκα, δειαδή 

απηά πνπ πεξηβάιινληαη απφ ζθιεξφ πξνζηαηεπηηθφ  πεξίβιεκα, ρσξίδνληαη ζε 

απηά πνπ θαιχπηνληαη απφ έλα κνλαδηθφ φζηξαθν, ηα γαζηεξφπνδα θαη ζε απηά 

πνπ θαιχπηνληαη απφ δχν ζπλδεδεκέλα φζηξαθα, ηα Γίζπξα (Μαλδειαξάο 1994). 

ήκεξα ε επηζηήκε απνδέρεηαη πσο ηα καιαθφζηξαθα αλήθνπλ ζηα αξζξφπνδα, 

αθνχ αθνξνχλ ηηο γαξίδεο, θαξαβίδεο θηι. Απηνί πνπ αζρνιήζεθαλ επηζηεκνληθά 

κε ηα φζηξαθα κεηά ηνλ Αξηζηνηέιε ήηαλ ν Lister ( 1638-1712 ), γηαηξφο θαη 

θπζηνδίθεο, πνπ ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1685-1692, εμέδσζε ην πξψην θαηαλνεηφ 

βηβιίν γηα φζηξαθα, ην  «  Ζistoria Conchyliorum »  θαη ιίγν αξγφηεξα ν Carolus 

Linnaeus (Ληλλαίνο, 1707-1778), βνηαλνιφγνο, θπζηνδίθεο θαη δσνιφγνο πνπ 

ηαμηλφκεζε φια ηα γλσζηά ζε απηφλ Γαζηεξφπνδα θαη Γίζπξα ζε γέλε θαη είδε 

(http:/en.wikipedia.org/wiki/Conchology). ηνλ ζχγρξνλν θαζεκεξηλφ ιφγν, ηα 

φζηξαθα, ζπλαληψληαη θαη σο θνγρχιηα, ρσξίο λα γίλεηαη έηζη ζαθήο ε δηάθξηζε αλ 

πξφθεηηαη γηα Γίζπξα ή γηα Γαζηεξφπνδα.  Mε ηνλ φξν θνρχιηα αλαθεξφκαζηε ζην 

θέιπθνο πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα δηάθνξσλ ζαιάζζησλ δψσλ θαη θπξίσο ησλ 

καιαθφζηξαθσλ θαη ησλ καιαθίσλ. Σα φζηξαθα απηά απνηεινχληαη απφ 

αζβεζηνιηζηθή, ηηηαληθή θαη ρηηηλψδε νπζία πνπ εθθξίλεηαη απφ αδέλεο ηνπ δψνπ. 

Απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα, ην  πξηζκαηηθφ, ην καξγαξψδεο θαη ην πεξί 

φζηξαθν.  

Μέζα απφ απηέο ηηο ηαμηλνκήζεηο θαη θαηαγξαθέο, ζήκεξα ην θχιν ησλ 

Μαιαθίσλ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 100.000 είδε. Σα Μαιάθηα είλαη δψα 

αζπφλδπια, κε ηα πεξηζζφηεξα λα θαιχπηνληαη απφ εμσηεξηθφ φζηξαθν, θάπνηα 

απφ απηά λα ην θέξνπλ εζσηεξηθά θαη νξηζκέλα λα ζηεξνχληαη ηειείσο νζηξάθνπ. 

Ζ ηζηνξία ηνπο μεπεξλά ηα 600 εθαηνκκχξηα έηε θαη ηα κεγέζε ηνπο θπκαίλνληαη 

απφ 0,5 mm σο θαη ηα κεγαιχηεξα ησλ 5 m (Delamotte & Βαξδάια-Θενδψξνπ, 

1994). χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε (Hayward& Ryland, 2003) 

http://www.tmth.edu.gr/databound/media/thumb240/2000-08-31/img_480f31c968c3.jpg
http://www.tmth.edu.gr/databound/media/thumb240/2000-08-31/img_480f31c968c3.jpg
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ην θχιν ηνπο πεξηιακβάλεη ηηο Κιάζεηο ησλ Απιαθνθφξσλ (Aplacophora), 

Mνλαπιαθνθφξσλ (Μνnoplacophora), Πνιππιαθνθφξσλ (Polyplacophora), 

θαθφπνδσλ (Scaphopoda), Kεθαιφπνδσλ (Cephalopoda) θαη απηέο ησλ 

Γίζπξσλ (Βivalvia) θαη Γαζηεξφπνδσλ (Gasteropoda) ζηηο νπνίεο θαη αληηζηνηρνχλ 

ηα πεξηζζφηεξα είδε. Ζ εμάπισζε ηνπο είλαη επξεία. Απαληψληαη ζε γιπθά, 

πθάικπξα θαη αικπξά λεξά απφ ηελ αθηή σο θαη ζε κεγάια βάζε. Πνιιά 

πξνζθνιιψληαη κε ην πφδη ηνπο ζε βξάρνπο, πέηξεο θαη γεληθά ζθιεξά 

ππνζηξψκαηα, ελψ άιια -θπξίσο Γίζπξα- πξνηηκνχλ ακκψδε ππνζηξψκαηα φπνπ 

θαη δνπλ θξπκκέλα ζηελ άκκν ή κηζνβπζηζκέλα ζ' απηή. Σα ρξψκαηα θαη ε 

ζθιεξφηεηά ηνπο πνηθίιινπλ θαη εμαξηψληαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ. 

Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα θνγρχιηα πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο κε έληνλνπο 

θπκαηηζκνχο ηα νπνία έρνπλ ηζρπξφ φζηξαθν (Spondylus) θαη ηα θνγρχιηα πνπ 

δνπλ ζε κεγάια βάζε πνπ έρνπλ ιεπηφ θαη ζπλήζσο ιεπθφ φζηξαθν (Νucula) 

(Delamotte & Βαξδάια-Θενδψξνπ, 1994). 

Όπσο αλαθέξζεθε, ηα Γίζπξα θαη ηα Γαζηεξφπνδα είλαη νη Κιάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα πεξηζζφηεξα είδε. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.4. Γίζπξα (Pecten)      

www.ifremer.fr 

 

Σα Γίζπξα είλαη δψα αθέθαια κε ζψκα πνπ παξνπζηάδεη ακθίπιεπξε 

ζπκκεηξία. Σν φζηξαθφ ηνπο απνηειείηαη απφ δχν αζβεζηηηηθήο ζχζηαζεο ζπξίδεο 

πνπ κέζα ηνπο πεξηθιείνληαη φια ηα καιαθά κέξε. Δίλαη θπξίσο ζαιάζζηα βελζηθά 

δψα εθηφο απφ κεξηθά είδε φπσο ηα Unio θαη Anodonta, ηα νπνία έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί ζηα γιπθά λεξά. Σξέθνληαη θηιηξάξνληαο ζσκαηίδηα ηξνθήο απφ ην 

ζαιαζζηλφ λεξφ (δηεζεκαηνθάγα). Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο ρσξίδνληαη 

ζε απηά πνπ ζθάβνπλ θαη βπζίδνληαη ιίγν ή ηειείσο ζην ίδεκα (Donacilla), ζ' απηά 

πνπ κε ην βχζζν ηνπο ζηεξεψλνληαη κφληκα ή πξνζσξηλά ζην βπζφ (Μytilys), ζηα 

λεθηνληθά δίζπξα ηα νπνία «θνιπκπνχλ» (Ρecten) (εικ. 1.4) , ζηα δηαηξεηηθά πνπ 

ηξππνχλ καιαθά κέξε ή ζθιεξά ππνζηξψκαηα θαη θσιηάδνπλ ζηηο θνηιφηεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ (Σeredo & Clavagella) θαη ηέινο ζ' απηά πνπ πξνζθνιιψληαη κε ηε 

http://www.ifremer.fr/
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κία ζπξίδα ηνπο ζε βξάρνπο ή πάλσ ζε άιια θειχθε (Οstrea) 

(www.geo.auth.gr/320/Molluska). 

 

 

 
Εικόνα 1.5. Γαζηεξφπνδα 
(Gastropoda) 
http://users.otenet.gr/~maste
rsg/index/shell_1. 

 

 

Σα Γαζηεξφπνδα (εικ. 1.5)  είλαη καιάθηα κε θεθαιή κε κάηηα θαη θεξαίεο. 

Έρνπλ ζηφκα πνπ θέξεη καζεηηθή ζπζθεπή απνηεινχκελε απφ πνιιά δφληηα. 

Γηαζέηνπλ θπθινθνξηθφ, λεπξηθφ, γελλεηηθφ ζχζηεκα θαη βξάγρηα. Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ην κεγάιν ηνπο πφδη. Καηά πιεηνςεθία είλαη ζαιάζζηα 

δψα κε ιίγεο πεξηπηψζεηο λα απαληψληαη ζηα γιπθά λεξά. Δίλαη βελζηθνί 

νξγαληζκνί, θπξίσο επηβελζηθνί, κε κεξηθέο φκσο ελδνβελζηθέο κνξθέο πνπ 

ζθάβνπλ ηα ηδήκαηα ηνπ ππζκέλα. Λακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο απεπζείαο θαη ηελ 

ηεκαρίδνπλ κε ηελ καζεηηθή ηνπο ζπζθεπή. Δίλαη θπηνθάγα, ζαξθνθάγα, 

πησκαηνθάγα, ζεξεπηέο θαη θάπνηα απφ απηά δηαηξππνχλ άιια φζηξαθα 

ζεξεχνληαο ην ζψκα ηνπο  (Gastropoda) (www.geo.auth.gr/320/Molluska). 

           Ζ αιίεπζε ησλ Γίζπξσλ θαη Γαζηεξφπνδσλ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζε φιν 

ηνλ θφζκν, επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο σο ηξνθή θαη σο δνιψκαηα. ηελ 

Διιάδα, νη πην γλσζηέο πεξηνρέο αιηείαο νζηξάθσλ είλαη ε Αιεμαλδξνχπνιε, ην 

Πφξην-Λάγνο, ε Κεξακσηή, ε λφηηα Καζζάλδξα, νη θφιπνη Θεζζαινλίθεο, 

Θεξκατθνχ, ν Μαιηαθφο, ν Δπβντθφο, ν αξσληθφο, ν Ακβξαθηθφο θαη ν θφιπνο ηεο 

Καιινλήο (Γαιελνχ-Μεηζνχδε, 2002). χκθσλα κε ηελ Δζληθή λνκνζεζία (Π.Γ. 

86/1998, ΦΔΚ 78/Α΄/98 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 227/03, ΦΔΚ 198/Α΄ 

/2003 γηα ηελ αιηεία νζηξάθσλ, θαζψο θαη ην Π.Γ. 109/2002, ΦΔΚ 92/Α΄/2002 γηα 

ηελ αιηεία δνισκάησλ), ε αιίεπζε ησλ Γίζπξσλ θαη Γαζηεξφπνδσλ δηελεξγείηαη 

απφ επαγγεικαηίεο αιηείο πνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κε εηδηθή άδεηα, ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα απνθιεηζηηθά κε θσπήιαηα θαη κεραλνθίλεηα ζθάθε ηεο παξάθηηαο 

αιηείαο θαη κε ηα εξγαιεία αξγαιεηφο θαη ηζνπγθξάλα θαζψο θαη απφ δχηε πνπ 

http://www.geo.auth.gr/320/Molluska
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ρξεζηκνπνηεί κφληκν ζχζηεκα παξνρήο αέξα (θαηαδπηηθή ζπζθεπή). Σα πην 

γλσζηά εκπνξηθά είδε αλαθέξνληαη ζηνλ πίνακα 1.1. 

 

  

ΠΙΝΑΚΑ 1.1.  Σα   πην γλσζηά εκπνξεχζηκα φζηξαθα ζηελ Διιάδα (Π.Γ. 

86/98,   ΦΔΚ 92 Α΄/22-4-2004). 

Bivalvia                                                             Δίθςπα 

                                          Γνιψκαηα 

Ensis siliqua σιήλαο ηεο άκκνπ 

Pholas dactvlus Φσιάδα, θηεξά αγγέινπ, πεηξνζσιήλαο 

Solen marginatus σιήλαο ηεο άκκνπ 

Solenocurtus striqilatus ακάξη, ζάληνπηηο 

Δδψδηκα 

Arca noae Καιφγλσκε 

Aequinpecten opercularis Υηέλη,θαιφρηελν 

Callista chione Γπαιηζηεξή 

Cerastoderma glaucum Πνπξιίδα,θαηξνπιίδα 

Donax trunculus Σειιίλα ή θαζνιάθη 

Flexopecten glaber Λείν ή γπαιηζηεξφ ρηέλα 

Modiolous barbatus Υάβαξν 

Mvtilus galloprovincialis Μχδη 

Ostrea edulis ηξείδη 

Ruditapes decussatus Αρηβάδα 

Venus verrucosa Κπδψλη 

 
 

Gasteropoda 

 
 

Γαζηεπόποδα 

Bolinus brandaris Αθαλζσηφο ζηξφκπνο 

Phyllonotus trunculus  ηξφκπνο, κάηη 

Thais haemastoma Πνξθχξα 

  

Αλ κειεηήζεη θαλείο ην ξφιν πνπ έπαημε θαη παίδεη ην θνρχιη ζηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ, ζα δηαπηζηψζεη εχθνια φηη απηφ ππήξμε θνληά ηνπ ζε θάζε ζηηγκή 

ηεο πνξείαο ηνπ, απφ ηε καθξηλή αξραηφηεηα κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή. Σν 

φζηξαθν πέξαζε θπξίσο σο ζχκβνιν νκνξθηάο ζηελ αξραία Διιάδα, σο πιηθφ 

επεμεξγαζίαο ζηε ξσκατθή επνρή, σο ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν ζηε βπδαληηλή 

απηνθξαηνξία, σο νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ πξνθνινκβηαλή πεξίνδν ζηελ 

Ακεξηθή θαη ηελ Αθξηθή, σο αληηθείκελν Σέρλεο θαη Αξρηηεθηνληθήο ζηελ 

Αλαγέλλεζε, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επνρψλ Baroque θαη Rococo) θαη 

ηέινο σο βαζηιηθφ θαη αξηζηνθξαηηθφ πξνλφκην ζηε βηθηνξηαλή επνρή. Σν θνρχιη 

βξέζεθε λα παίδεη νπζηαζηηθνχο ξφινπο ζηελ ηζηνξία, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ 

αξρηηεθηνληθή, ζηηο θαιέο ηέρλεο, ζηε ζξεζθεία, ζηε κνπζηθή θαη ην ρνξφ, ζηε 
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καγεηξηθή θαη ζηε δηαθφζκεζε.   

 

I.ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ-ΗΣΟΡΗΑ 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ε Αθξνδίηε, ε ζεά ηνπ έξσηα θαη 

ηεο νκνξθηάο, αλαδχζεθε απφ ηε ζάιαζζα κέζα απφ έλα θηέλη θνληά ζηηο αθηέο 

ηεο Κχπξνπ (εικ. 1.6) . Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε  επηζηεκνληθή κειέηε ησλ 

νζηξάθσλ μεθηλά ζηελ αξραία Διιάδα ηνλ 4ν π.X. αηψλα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ 

Αξηζηνηέιε θαη ηνπ Θεφθξαζηνπ. O Αξηζηνηέιεο, πξσηνπφξνο δσνιφγνο, 

θηιφζνθνο θαη θπζηνδίθεο, ζηελ «πεξί δψσλ ηζηνξία» πεξηγξάθεη κε εμαηξεηηθή 

ιεπηνκέξεηα ην δηαρσξηζκφ ησλ καιαθίσλ ζε «καιαθφζηξαθα» θαη 

«νζηξαθφδεξκα».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 

Εικόνα 1.6. (Ζ γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο) (1478). 

Sandro_Botticelli  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Sa
ndro_Botticelli_046.jpg/300px-Sandro_Botticelli_046.jpg 

II.ΔΝΓΤΖ 

Σνλ 15ν π.X. αηψλα ζηελ Σχξν θαη 

ηε ηδψλα, έλα είδνο νζηξάθνπ ρξεζίκεπε 

γηα ηελ πνξθπξή βαθή ησλ ελδπκάησλ θαη 

αξγφηεξα ησλ ρηηψλσλ ησλ Ρσκαίσλ θαη 

Βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ (εικ. 1.9.) . Σν 

φζηξαθν ήηαλ ην (Murex purpura) (εικ. 1.7) 

θαη ε νηθνγέλεηα ησλ oζηξάθσλ απηψλ 
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νλνκάζζεθε Muricidae. Καηά ηνλ Πιίλην Γάην ε δηαδηθαζία αθνξνχζε ην 

βξάζηκν θαηαθεξκαηηζκέλσλ νζηξάθσλ θαη ηελ εθρχιηζε ηνπ ρξψκαηνο, ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, ηα "Πνξθπξεία". Γηα έλα γξακκάξην βαθήο 

ρξεηάδνληαλ10.000 πνξθχξεο. 

Δθηφο απφ ην βάςηκν ησλ πθαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία απηψλ. Ο βχζζνο ηεο πίλλαο (Pinna Nobilis) βξήθε ρξήζε απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ιανχο σο ην «κεηάμη ηεο ζάιαζζαο» (εικ. 1.8) . Ρνχρα απφ 

βχζζν -φπσο θαίλεηαη κέζα απφ αξραία θείκελα- θηηάρηεθαλ ζηελ Αίγππην, ηελ 

Διιάδα θαη ηελ Ηλδία. Λέγεηαη κάιηζηα πσο ην Υξπζφκαιιν Γέξαο ηνπ Ηάζνλα 

ήηαλ απφ ίλεο βχζζνπ. Καηά ηνλ 18° αηψλα δεκηνπξγήζεθαλ ζηε λφηηα Γαιιία 

θαη λφηηα Ηηαιία βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο ηνπ. ήκεξα ε ηέρλε απηή έρεη ραζεί 

ζην ρξφλν θαη κφλν θάπνηεο γπλαίθεο ηεο αξδελίαο πιέθνπλ, ζπλερίδνληαο   

ηελ παξάδνζε.              

 

Εικόνα 1.7 (murex purpura )  

www.gastropods.com 

 

 

 

Εικόνα 1.8. Οη πνξθχξεο θαηά ηελ σνηνθία ηνπο ( Βξάηηηο Κ.,1997) (ηα θξπθά 

ησλ ζαιαζζηλψλ καο βπζψλ) 

 

http://www.gastropods.com/


ΣΑ ΟΣΡΑΚΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ                                                              ΕΙΑΓΩΓΗ 

- 17 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.9. Ζ 

πξηγθίπηζζα, 
Λνπθξέηζηα κε 
πνξθπξφ έλδπκα 

Μπξνληδίλν,πηλαθνζήθε Οπθίηζη ,Φισξεληία(ηα Μνπζεία ηνπ Κφζκνπ) 
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III .ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

ε αξθεηά λνκίζκαηα ζηελ 

αξραηφηεηα θάπνην φζηξαθν, 

ζπλήζσο ρηέλη ή κχδη, 

απεηθνληδφηαλ ζηε κία ηνπο φςε. 

Σέηνηα λνκίζκαηα κπνξεί λα βξεη 

θαλείο ζην Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν  

Αζελψλ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ φζηξαθνπ 

σο κέζνπ νηθνλνκηθήο 

ζπλαιιαγήο ζηελ αξραηφηεηα θαη 

ζε δηάθνξεο θπιέο ηεο Αθξηθήο, 

ηνπ     έδσζε ηελ επθαηξία λα ην 

απνθαιέζνπλ "Φπζηθφ Υξήκα               

 Εικόνα 1.10. Κππξαία - Cypraea moneta 

 (http://www.epcon.gr/ostrakorama/03.html). 

Σν πξψην σνεηδέο κεηαιιηθφ λφκηζκα πνπ θφπεθε ζηε Λπδία ην 670 π.X. 

είρε σο ζρήκα ηνπ ην φζηξαθν ηνπ γέλνπο ησλ Κππξατηδψλ (Cypraedae). Ζ 

Κππξατίδα Cypraea moneta (εικ. 1.10) ρξεζίκεπε σο νηθνλνκηθή κνλάδα ζε 

θπιέο ηεο Αθξηθήο. ηελ αλαηνιηθή Αθξηθή αλαθέξεηαη φηη "θάπνηε κία ζχδπγνο 

θφζηηδε δχν Κππξατίδεο". Ζ αμία ησλ νζηξάθσλ απφ νηθνλνκηθή πιεπξά είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή, κε ηελ δπλαηφηεηα πψιεζεο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο 

http://www.epcon.gr/ostrakorama/03.html
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αιιά θαη ηεο δεπηεξνγελνχο φηαλ ππάξρεη, πξνζδίδεη ζηα φζηξαθα 

πξνζηηζέκελε αμία. Σέινο, είλαη ηζρπξφ θίλεηξν απφ βηνπνξηζηηθή πιεπξά γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε πνιιψλ αηφκσλ κέζσ αιηείαο ή θαη εθηξνθήο. 

( Γαιελνχ-Μεηζνχδε 2003 ). 

 

 

 

IV. ΤΜΒΟΛΑ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

 

Σν κεγάιν θηέλη, απνηέιεζε ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν εηζαρζέλ απφ ηνλ 

Απφζηνιν Ηάθσβν, έκβιεκα πνπ ζπλαληάηαη ζηε γιππηηθή, δσγξαθηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαγέλλεζεο. Σν βξίζθεη θαλείο σο δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαζνιηθψλ εθθιεζηψλ ή ζηα μπιφγιππηα 

ηέκπια ηνπ Ηεξνχ Oξζνδφμσλ Δθθιεζηψλ. 

πρλά ζηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

Ρσκατθψλ ρξφλσλ δηάθνξα θπξηψκαηα ηνίρσλ ή αεηψκαηα θέξνπλ ηε κνξθή 

θνρπιηψλ. Σν «πίηη ησλ Κνρπιηψλ» (Casa de las Conchas) ζηε αιακάγθα ηεο 

Ηζπαλίαο θηίζζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα θαη είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ 

Απφζηνιν Ηάθσβν (St. James). Ζ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα είλαη θαιπκκέλε κε 

εθαηνληάδεο φζηξαθα ζθαιηζκέλα ζε πέηξα.  

V. MAΓEIPIKH-ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Μνινλφηη ε ζρέζε καγεηξηθήο θαη νζηξάθνπ θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο 

θαηαλνεηή θαη αλακελφκελε, ε πνηθηιία θαη ην βάζνο ηεο ζρέζεο απηήο δελ είλαη 

θαη ηφζν απιή. Ζ απφιαπζε ηνπ σξαίνπ, έζησ θαη γεπζηηθά, απαηηεί 

πξνυπνζέζεηο. 

Ζ παξαζθεπή απαηηεί θαληαζία - πξάγκα φρη εχθνιν -, δηφηη ηφζν απηφο 

πνπ ζα ην εηνηκάζεη, φζν θαη απηφο πνπ ζα ην γεπηεί, δελ είλαη απιά δψληεο 

νξγαληζκνί. Δίλαη εθείλνη πνπ ζα θέξνπλ θαη ζα γεπζνχλ ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο 

κε φιν ηνπ ην κεγαιείν ζην ηξαπέδη. Δίλαη εθείλνη πνπ ην "θέληξν" ηεο γεχζεο 
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ηνπο εμειίρζεθε κέζα απφ ηηο Σέρλεο ηεο Αλαγέλλεζεο. Δίλαη εθείλνη πνπ μέξνπλ 

λα εθκεηαιιεχνληαη θάπνηεο θξπθέο ηδηφηεηεο ησλ νζηξάθσλ γηα ζπλέρηζε ηεο 

δσήο. 

Ζ ηέρλε ηνπ καγεηξέκαηνο ησλ νζηξάθσλ είλαη πνηθίιε θαη εθζηαηηθή. ε 

πνιιά εζηηαηφξηα πνιπηειείαο ζεξβίξνληαη ζαιαζζηλά είδε κέζα ζε κεγάια 

φζηξαθα, φπσο είλαη ην ρηέλη ή ε ην φζηξαθν ηεο πίλλαο (εικ.1.11). Δπίζεο, 

πξέπεη λα ηνληζηεί θαη ε δηαηξνθηθή αμία ησλ νζηξάθσλ, σο ηξνθή πςειήο 

βηνινγηθήο αμίαο. Σα ζηξείδηα γηα παξάδεηγκα είλαη κηα λφζηηκε ηξνθή, 

ηζνξξνπεκέλε επεηδή πεξηέρεη πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο θαη ιηπίδηα. πζηήλεηαη 

σο ηδεψδεο ηξνθή ζε δίαηηεο ρακειψλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ(ρακειφ 

πεξηερφκελν ρνιεζηεξίλεο)θαη πςειφ πεξηερφκελν ζε πνιπαθφξεζηα Χκέγα-3. 

Δίλαη πεγή εμαηξεηηθή βηηακηλψλ Α, Β1, Β2, Β3, C, D θαη ζεκαληηθή πεγή 

ηρλνζηνηρείσλ γηα ηνλ νξγαληζκφ.  

 

 

 

 

Εικόνα 1.11. Pinna nobilis (Πίλλα) 

Βξάηηηο Κάξνινο, (ηα θξπθά ησλ ζαιαζζηλψλ 
καο βπζψλ) 

 

 

 

VI.MΟΤΗΚΖ 

     Πνιινί πξσηφγνλνη ιανί ηεο Αθξηθήο, αθφκε θαη ζήκεξα, ρξεζηκνπνηνχλ 

κηθξά φζηξαθα ζε δσλνεηδείο πεξηηπιίμεηο ηνπ ζψκαηφο ηνπο γηα ηεξνηειεζηίεο 

θαη ρνξνχο. Μέζα ζηνπο αηψλεο ην φζηξαθν Σξίησλ (Charonia Tritonis), θνηλψο 
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"κπνπξνχ", ρξεζίκεπε ζαλ κνπζηθφ φξγαλν. Σν φλνκα πξνέξρεηαη απφ ην ζεφ 

ηεο ζάιαζζαο Σξίησλα, γην ηνπ Πνζεηδψλα θαη ηεο Ακθηηξίηεο. Τπάξρεη έλα 

ππέξνρν άγαικα ηνπ Σξίησλα, έξγν ηνπ Bernini, ζηελ πιαηεία Barberini ηεο 

Ρψκεο, ην νπνίν ζεσξείηαη έλα απφ ηα γιππηά αξηζηνπξγήκαηα. Λέγεηαη  

κάιηζηα πσο ηα είδε   Charonia Tritonis θαη 

Strombus gigas ππήξμαλ νη πξφγνλνη ησλ 

ηξνκπεηψλ, αθνχ θπζψληαο ηα βγαίλεη έλαο 

ραξαθηεξηζηηθφο κπάζνο ήρνο. Μηθξφηεξα 

θνρχιηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα άιια 

κνπζηθά φξγαλα φπσο ην «θαμίμη» (εικ.1.12) 

ζηελ Βξαδηιία πνπ ήηαλ έλα πιερηφ θαιάζη 

γεκάην κε πνιιά κηθξά θνρχιηα. Οη πξψηεο 

θαζηαληέηεο θαη θιαθέηεο πνπ είραλ νη Ηζπαλνί θηηάρλνληαλ απφ δίζπξα 

φζηξαθα. ηε ζεκεξηλή επνρή, ην κπνπδνχθη θέξεη κηα δηαθνζκεηηθή επέλδπζε 

γχξσ απφ ην θεληξηθφ ηνπ ζηφκην αιιά θαη ζην κπξάηζν ηνπ, ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ νζηξάθνπ  Haliotis lamellose ( απηί ηεο 

ζάιαζζαο) (http://www.onassis.gr/grek/assoc/enim deltio) 

   

 

 

                     Εικόνα 1.12. Σν θαμίμη 

            http://hpbimg.ethno.fr/CAXIXI%20DOUBLE.bmp 

 

 

 

 

 

 

 

http://hpbimg.ethno.fr/CAXIXI%20DOUBLE.bmp
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VII. ΚΟΜΖΜΑ 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ ρξήζε ησλ νζηξάθσλ σο 

θνζκήκαηα. Δπξήκαηα 25000 εηψλ δειψλνπλ ηελ παλάξραηα ρξήζε νζηξάθσλ θαη 

καξγαξηηαξηψλ σο ζηνιίδηα (Deamotte & Bαξδάια-Θενδψξνπ, 1994). Σν πην 

παιηφ θφζκεκα απφ καξγαξηηάξηα αλήθε ζε 

κηα Πεξζίδα πξηγθίπηζζα ηνπ ηεηάξηνπ αηψλα 

π.Υ θαη θπιάζζεηαη ζήκεξα ζην κνπζείν ηνπ 

Λνχβξνπ. Αδπλακία ζηα καξγαξηηάξηα (εικ. 

1.13) είραλ θαη νη Ρσκαίνη, Αηγχπηηνη θαη 

Αζηάηεο πνπ ζεσξνχζαλ φηη έρνπλ 

κπζηηθηζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. 

 

Εικόνα 1.13. Μαξγαξηηάξη (Pinctada 

maxima)   

www.Google.gr 

ηε ζεκεξηλή επνρή, αλ αλαηξέμεη θάπνηνο ζην δηαδίθηπν, ζα κπνξέζεη λα 

εληνπίζεη 2000 δηαθνξεηηθά είδε θνζκεκάησλ απφ καξγαξηηάξηα. Μέζα ζε απηά 

πεξηιακβάλνληαη καξγαξηηαξέληα θνιηέ 

(εικ. 1.14), δαρηπιίδηα, βξαρηφιηα θαη  

ζθνπιαξίθηα, ε αμία ησλ νπνίσλ είλαη 

ακχζεηε θαη πνιιέο θνξέο απιεζίαζηε γηα 

ηνπο απινχο πνιίηεο. Γεληθφηεξα φκσο 

θνζκήκαηα απφ θνρχιηα (εικ 1.15), 

καξγαξηηάξηα θαη θίιληηζη θηηάρλνληαη 

αθφκα θαη ζήκεξα  καξηπξψληαο ηελ 

δηαρξνληθφηεηα ηεο ειθπζηηθήο νκνξθηάο 

ηνπο (hhtp//:www.pearloasis.gr) 

Εικόνα 1.14. (Μαξγαξηηαξέλην θνιηέ) 
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http://www.selectraders.co.uk/encyclopediapictures/south_sea_pearls/south_sea_
pearls_2.jpg 
 

 

Εικόνα 1.15. Κνιηέ απφ θνρχιηα 
  (απφ ηελ πξνζσπηθή ζπιινγή ηεο . Γαιελνχ Μεηζνχδε) 
 

 

 

VIII.MΔΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ- ΟΗΚΟΘΔΖ -ΠΑΗΥΝΗΓΗ 

Ο ιαφο καο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχζε πνιιά 

φζηξαθα φπσο ηελ κπνπξνχ (εικ. 1.16) θαη ηελ κπνπρψλα σο κέζν επηθνηλσλίαο, 

θπξίσο ζηα ζαιαζζηλά ηαμίδηα. Όκσο 

αθφκα θαη ζήκεξα ην ρξεζηκνπνηνχλ νη 

λαπηηθνί γηα λα εηδνπνηήζνπλ γεηηνληθά 

πινία ή θαη κηθξά παηδηά ζηα παηρλίδηα 

ηνπο σο κέζν ςπραγσγίαο.  

Εικόνα 1.16. Charonia tritonis 

(κπνπξνχ) 

Κ.Γ Γεκεηξάθε (Κνρχιηα ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ) 

 

 

 

 

http://www.selectraders.co.uk/encyclopediapictures/south_sea_pearls/south_sea_pearls_2.jpg
http://www.selectraders.co.uk/encyclopediapictures/south_sea_pearls/south_sea_pearls_2.jpg
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       Πνιιέο ζπιινγέο νζηξάθσλ, θπξίσο κηθξψλ παηδηψλ, 

 (εικ. 1.17) καξηπξνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπο  ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία.  

 

 

 

Εικόνα 1.17. Όζηξαθα απφ ηελ ζπιινγή ηνπ  

Υξήζηνπ Γαιαηζηάλνπ         

 

 

 

 

IX.ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ 

Πνιινί θαιιηηέρλεο εκπλεχζηεθαλ ζπνπδαία έξγα ηνπο απφ φζηξαθα 

φπσο αρηβάδεο ή θαη καξγαξηηάξηα θαη ζπλέδεζαλ ηελ ηέρλε κε ηα φζηξαθα. 

Ζ νκνξθηά ησλ θνρπιηψλ απνηππψζεθε ζε πνιινχο πίλαθεο ηδηαίηεξα θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο, αιιά θαη ζηα πην πξφζθαηα ρξφληα, κε 

πξσηνπφξν ηνλ πίλαθα ηνπ Μπνηηηζέιη «Ζ γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο», ην 

1498.(εικ. 1.6) ηνλ πίλαθα απηφ θαίλεηαη πσο ζπλδέεηαη ε ηέρλε κε ηνλ 

κχζν πνπ ήζειε ηελ ζεά ηεο νκνξθηάο λα αλαδχεηαη απφ έλα ρηέλη θάπνπ 

θνληά ζηηο αθηέο ηεο Κχπξνπ. Με ην ίδην ζέκα, ζεκαληηθφ πίλαθα 

θαιιηηέρλεζε ν δσγξάθνο Γνπίιηακ    Μπνπγθεξφ ην 1879 (εικ. 1.18). 

Δπίζεο ζηελ γιππηηθή έρνπκε ηελ απεηθφληζε ηνπ ζενχ Σξίησλα απφ ην 

φλνκα ηνπ νπνίνπ πήξε ην φζηξαθν Charonia tritonis. Σέινο ζην πίλαθα ηνπ 

δσγξάθνπ Γηαλ Βεξκέεξ « Κνπέια κε  καξγαξηηαξέλην θνιηέ» (πεξ.1660-

1662) (εικ. 1.19) έρνπκε ηελ απεηθφληζε ηεο νκνξθηάο ησλ καξγαξηηαξηψλ, 

ηα νπνία θφζκεζαλ αιιά θαη θνζκνχλ πνιινχο πίλαθεο θαη έξγα ηέρλεο 

αθφκα θαη ηεο ζεκεξηλήο επνρήο.  
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Εικόνα 1.18. Ζ γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο, Γνπίιηακ    Μπνπγθεξφ    

(1879), Μνπζείν Οξζέ, Παξίζη (Μεγάια Μνπζεία ηνπ Κφζκνπ) 

 

 

Εικόνα 1.19. Κνπέια κε  

καξγαξηηαξέλην θνιηέ. Γηαλ 

Βεξκέεξ, Πηλαθνζήθε 

Βεξνιίλνπ (Μεγάια 

Μνπζεία ηνπ Κφζκνπ). 
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Υ.ΘΡΖΚΔΗΑ 

Σν φζηξαθν Pecten Jacobaeus(εικ.1.20), ην γλσζηφ κεγάιν θηέλη, 

απνηέιεζε ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν εηζαρζέλ απφ ηνλ Απφζηνιν Ηάθσβν, έκβιεκα 

πνπ ζπλαληάηαη ζηε γιππηηθή, δσγξαθηθή θαη αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαγέλλεζεο. 

Σν βξίζθεη θαλείο σο δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ 

θαζνιηθψλ εθθιεζηψλ ή ζηα μπιφγιππηα ηέκπια ηνπ Ηεξνχ Oξζνδφμσλ 

Δθθιεζηψλ. Καηά ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ην Pecten Jacobaeus ζπκβφιηδε ηελ 

αγλφηεηα, ηελ αλάζηαζε, ηε ιχηξσζε θαη ηε ζπγρψξεζε, ελψ θαηά ηελ επνρή 

Rococo (18νο αηψλαο) ηελ αηζζεηηθή, ηελ νκνξθηά θαη ηε δηαθφζκεζε.  

 

 

 

 

 

 

ε πνιιά θείκελα ηνπ  Παπαδηακάληε  έρνπκε ην Άγην Βήκα ηνπ ηεξνχ λα 

παξνκνηάδεηαη κε ην φζηξαθν ηεο αρηβάδαο. Σέινο  ην φκνξθν  πνξηνθαιί 

αζβεζηνιηζηθφ  πψκα ηεο αζηξέαο, πνπ νη ςαξάδεο ην ιέλε «καηάθη»(εικ.1.21), ην 

κεηαρεηξίδνληαη ζε πνιιά παξαζαιάζζηα κέξε ηεο Διιάδαο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ 

παηδηθά θπιαρηά. 

 

 
 

Εικόνα 1.20. Pecten Jacobaeus 

ρηέλη Αγίνπ Ηαθσβαίνπ 

Βξάηηηο Κ. (ηα θξπθά ησλ 
ζαιαζζηλψλ καο βπζψλ, 
1997) 
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XI. ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

Πέξα απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη πξνζθέξεη ην θνρχιη ζηελ ίδηα ηελ 

Αξρηηεθηνληθή, ν ξφινο ηνπ ζηε ζχγρξνλε δηαθφζκεζε ζπηηηψλ(εικ.1.22) ή 

επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, φπσο εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, boutique, θιπ, 

ζπγθεληξψλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Σν ζαιφλη, ε θνπδίλα θαη ην κπάλην είλαη νη 

θχξηνη ρψξνη ελφο ζπηηηνχ, αθφκε θαη αζηηθψλ πφιεσλ πνπ θηινμελνχλ σξαία 

θνκκάηηα θνρπιηψλ. Δπίζεο δηάθνξνη ρψξνη μελνδνρείσλ, θπξίσο 

παξαζαιαζζίσλ, φπσο θαη εζηηαηνξίσλ πνπ ζεξβίξνπλ ζαιαζζηλά, έρνπλ σο 

βαζηθφ δηαθνζκεηηθφ ηνπο ζηνηρείν ην φζηξαθν. Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο 

επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα πνπ εκπνξεχνληαη ην θνρχιη ειθχνπλ θαζεκεξηλά 

ακέηξεηνπο πειάηεο, ζαπκαζηέο ηνπ σξαίνπ(εικ.1.23). 

 

Εικόνα 1.22.  Γηαθνζκεηηθφ δέληξν απφ αζήκη θαη πέξιεο θαηαζθεπαζκέλν απφ 

καζήηξηα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ ησλ Νέσλ Μνπδαληψλ) 

Εικόνα 1.21. θφζκεκα κε 
επίπσκα ηνπ γαζηεξφπνδνπ 
αζηξέα 
(απφ ηελ ζπιινγή ηεο 

Γαιελνχ – Μεηζνχδε) 
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XII. ΛOΓOTEXNIA ΚΑΗ ΚΟΥΤΛΗ 

 

Ζ νκνξθηά ησλ θνρπιηψλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζε ηφζνπο πνιππνίθηινπο ηνκείο 

δελ ήηαλ δπλαηφ λ' αθήζεη αζπγθίλεηνπο ηνπο ινγνηέρλεο - πεδνγξάθνπο θαη πνηεηέο 

- Έιιελεο θαη μέλνπο θάζε επνρήο θαη θάζε γσληάο ηνπ θφζκνπ. Απφ ηνπο 

πεδνγξάθνπο ηειείσο ελδεηθηηθά κπνξνχκε λ' αλαθέξνπκε ηε Rosamunde Pilscher 

("Φάρλνληαο γηα θνρχιηα") θαη απφ ηνπο Έιιελεο ηνλ Ζι. Βελέδε ("Αηγαίν", "Χθεαλφο" 

θ.α.), ηνλ Α. Καξθαβίηζα ("Λφγηα ηεο πιψξεο"). Oη πεξηζζφηεξνη αλαθέξνληαη ζηα 

θνρχιηα είηε θπξηνιεθηηθά είηε κεηαθνξηθά, δεκηνπξγψληαο εηθφλεο απαξάκηιινπ 

θάιινπο. 

          Μέζα ζηελ ειιεληθή πνίεζε  θαη ηνλ πεδφ ιφγν ζπλαληψληαη πνιιέο αλαθνξέο  

 

 

 

 

Εικόνα 1.23. Πίλλα δηαθνζκεκέλε κε φζηξαθα 
(απφ ηελ πξνζσπηθή ζπιινγή ηεο . Μεηζνχδε) 
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πνπ αθνξνχλ φζηξαθα θαη θνρχιηα. Πξψηνο ν Όκεξνο  ήδε ηνλ 8ν αηψλα π.Υ. ζηα 

Οκεξηθά ηνπ έπε, Ηιηάδα θαη Οδχζζεηα, θάλεη αλαθνξά ζηνλ θφζκν ησλ νζηξάθσλ 

καξηπξψληαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ρξήζε ηνπο απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο:      

        «άνξ, θνιεφλ δε λενπξίζηνπ ελέθανηορ ακθηδεδίθεηαη». 

(Σπαθί με λαβή αζημένια πος ηο ζθίγγει από θαηλούργηο υίιλτηση. 
 Μεγάλη η αξία για εκείνον πος θα ηο κπαηήζει ). 

(Οδχζζεηα Οκήξνπ, Οδπζζέσο ζχζηαζηο, Ραςσδία ζ, ζηίρνο 486-487) 

 

 

«Σαπη’ άξ’ ανηδφο άεηδε πεξηθιπηφο. απηάξ Οδπζζεχο ποπθύπεον κέγα θάξνο  

ειψλ ρεξζί ζηηβαξήζη θαη θεθαιήο είξπζζε, θάιπςε δέ θαιά πξφζσπα». 

 

( Καθώρ ηπαγούδαγε ο θημιζμένορ αοιδόρ, ο Οδςζζέαρ με ηα δςο ηος σέπια  
πιάνει ηο πορυσρό τοσ παλωυόρη, ηο’ θέπε πάνυ από ηο κεθάλι ηος  

καλύπηονηαρ ηο υπαίο ηος ππόζυπο). 

(Οδχζζεηα Οκήξνπ, Οδπζζέσο ζχζηαζηο, Ραςσδία ζ ζηίρνο 102-104) 

 

    «θηρήζαην δ’ έλδνλ εφληαο ε κελ επ’ εζράξε ήζην ζχλ ακθηπφινηζη  

                          γπλαημίλ,ειάθαηα ζηξσθψζ’ αλιπόπθςπα». 

 

   (Ήηαν εκείνη ζηην εζηία καθιζμένη με ηιρ ακόλοςθερ ηηρ, κλώθονηαρ νήμαηα  
                              βαμμένα στελ πορυύρα τες ζαιάσσες). 

(Οδχζζεηα Οκήξνπ, Οδπζζεχο θαη Ναπζηθάο νκηιίαο,  Ραςσδία δ ζηίρνο 67-70) 

  

«Απηάξ ν ππθλφλ ππ’ φθξπζη δάθξπνλ είβε, ριαίλαλ ποπθςπέην αλη’  

νθζαικνίνηλ αλαζρψλ». 

(εδώ ο νέορ ζηο δάκπς πνίγηκε και ζήκυζε ηην πορυσρή σλαμύδα ηα  μάηια ηος                 
να κπύτει). 
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(Οδχζζεηα Οκήξνπ,   Ραςσδία δ,  ζηίρνο 154 -155) 

 

ηελ ζχγρξνλε επνρή ν λνκπειίζηαο πνηεηήο καο Οδπζζέαο Διχηεο 

κέζα απφ ηα πνηήκαηά ηνπ,  πνπ  είλαη γεκάηα απφ ιακπξέο εηθφλεο ηεο 

ειιεληθήο θχζεο, πξνβάιιεη θαη αλπκλεί ηα ζαιάζζηα φζηξαθα: 

«Πώρ να συπέζει ο οςπανόρ ζε μια θοτύια πόδινη... » 

. (Διχηεο, Ήιηνο ν πξψηνο). 

 

«Καθώρ γλςκά θςζά οςπανόρ μεζ' ζ' αδειανό θοτύιη... » 

.(Διχηεο, Άζκα Ζξσηθφ θαη Πέλζηκν γηα ηνλ Υακέλν Αλζππνινραγφ ηεο 

Αιβαλίαο) 

     Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο πνηεηήο καο,  ν Γηάλλεο Ρίηζνο, ζηνλ 

ζθεληθφ κνλφινγφ  ηνπ νλάηα ηνπ ειελφθσηνο (1956), πνπ είλαη απφ ηα πην 

γλσζηά θαη αγαπεκέλα θείκελα ηνπ Ρίηζνπ, θάλεη κηα «εθ βαζέσλ» 

εμνκνιφγεζε, κηα παξαηεηακέλε ηθεζία γηα δσή θη ειπίδα κέζα   απφ ξνή 

παξαζηάζεσλ θαη ζπκβφισλ αλαθέξεηαη θαη ζηνλ θφζκν ησλ νζηξάθσλ:  

 

«…θύκια  και όστραθα πιάνονηαι ζηα μαλλιά μος 

δεν μποπώ να ηα ξεκολλήζυ ύζηεπα 

           δεν μποπώ να ανέβυ πάλι ζηην επιθάνεια… » 

 

                      ( Ρίηζνο, νλάηα ηνπ ειελφθσηνο) 

 «Κη αιήζεηα δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ αλαθαιχπησ εθεί, ζην βάζνο 

ηνπ πληγκνχ, 

θνξάιιηα θαη μαπγαπιηάπια θαη ζεζαπξνχο λαπαγηζκέλσλ πινίσλ, 

απξφνπηεο ζπλαληήζεηο, θαη ρηεζηλά θαη ζεκεξηλά θαη κειινχκελα, 
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κηαλ επαιήζεπζε ζρεδφλ αησληφηεηαο, 

θάπνην μαλάζαζκα, θάπνην ρακφγειν αζαλαζίαο, φπσο ιέλε, 

κηαλ επηπρία, κηα κέζε, θ’ ελζνπζηαζκφλ αθφκε, 

θνξάιιηα θαη μαπγαπιηάπια θαη δαθείξηα 

κνλάρα πνπ δελ μέξσ λα ηα δψζσ-φρη, ηα δίλσ. 

Μνλάρα πνπ δελ μέξσ αλ κπνξνχλ λα ηα πάξνπλ-πάλησο εγψ 

ηα δίλσ. 

                                Άθεζε κε λα’ ξζψ καδί ζνπ » 

                             ( Ρίηζνο, νλάηα ηνπ ειελφθσηνο) 

      Οη ζχγρξνλνη Οιπκπηαθνί αγψλεο αλαβίσζαλ γηα πξψηε θνξά ην 1896 ζηελ 

Αζήλα. Με αθνξκή ηελ ηέιεζή ηνπο αλαηέζεθε ζηνλ Κσζηή Παιακά λα γξάςεη ηνλ 

χκλν ησλ Οιπκπηαθψλ  αγψλσλ, πνπ απφ ηελ Οιπκπηάδα ηνπ Σφθην, ην 1952, 

θαζηεξψζεθε σο ν επίζεκνο χκλνο ησλ Αγψλσλ θαη αθνχγεηαη ζε θάζε Οιπκπηάδα. 

ηελ ηξίηε ζηξνθή απηνχ ηνπ χκλνπ κέζα απφ κηα παξνκνίσζε θάλεη αλαθνξά ζην 

φζηξαθν ηεο πνξθχξαο:   

 

    « Κάκπνη, βνπλά θαη πέιαγα θέγγνπλ καδί ζνπ 

αλ έλαο λεςκοπόπθςπορ κέγαο λαφο, 

Καη ηξέρεη ζην λαφ εδψ πξνζθπλεηήο ζνπ, 

Αξραίν Πλεχκ’ αζάλαην, θάζε ιαφο. » 

(Κσζηήο Παιακάο, Ο Οιπκπηαθφο χκλνο) 

Ο πεδνγξάθνο θαη βαζηθφο εθπξφζσπνο ηνπ εζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο 

Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο ζην εξσηηθφ ηνπ δηήγεκά ηνπ «Όλεηξν ζην θχκα» 

αλαθέξεη: 

«Ζ παηδίζθε ζα ήηνλ σο δχν έηε λεσηέξα εκνχ. Μηθξή επήδα απφ βξάρνλ, 

έηξερελ απφ θνιπίζθνλ εηο θνιπίζθνλ, θάησ εηο ηνλ αηγηαιφλ, έβγαδε κοσύλια, θ’ 
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εθπλεγνχζε ηα θαβνχξηα. » 

 «Δίρε βπζηζζεί άπαμ θαζψο εξξίθζε εηο ηελ ζάιαζζα, είρε βξέμεη ηελ θφκελ 

ηεο, απφ ηνπο βνζηξχρνπο ηεο νπνίαο σο πνηακφο απφ μαπγαπίηαρ έξξεε ην λεξφλ, 

θαη είρελ αλαδχζεη. Έβιεπε θαηά ηχρελ πξνο ην κέξνο φπνπ ήκελ εγψ, θ’ εθηλείην εδψ 

θ’ εθεί πξνζπαίδνπζα θαη πιένπζα. 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ 

Καβάιαο κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηεπζπληή ηεο Δθπαίδεπζεο Δκκαλνπήι Γηαλλάθε λα 

θαηαγξάςεη ηηο επαηζζεζίεο θαη ηνλ πινχζην ςπρηθφ θφζκν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ην 

ιεηηνχξγεκα ηνπο ζπλίζηαηαη πξσηαξρηθά φρη κφλν λα κεηαδίδνπλ γλψζεηο αιιά θαη λα 

δηαπιάζνπλ πξνζσπηθφηεηεο, εθδφζεθε, ζηελ Καβάια ην 2004, ε πνηεηηθή  ζπιινγή 

«εθθχθιεκα» θαη ην παξαθάησ πνίεκα, ηεο Γέζπνηλαο Κνβαηδή, βξαβεχηεθε έρνληαο 

σο αθφξκεζε ηνλ ζαιάζζην θφζκν ησλ νζηξάθσλ : 
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«ΜΑΡΓΑΡΙΣΑΡΙ ΣΟΤ ΟΣΡΑΚΟΤ» 

ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο 

ζ’ αληάκσζα. 

Σα κάηηα ζνπ άγθπξεο 

ζηα κχρηα ηεο ςπρήο κνπ. 

Κξαηνχζεο ηε ιχξα ηνπ Απφιισλα 

 θαη κεισδηθή ρξνηά ερνχζε 

ζην  γιαπθφ άθνπζκα ηεο. 

ηκά ζνπ Σξίησλεο θαη Νεξείδεο 

Θάκαδαλ η’ αζίγαζην ηξαγνχδη. 

Χο θη ν Πνζεηδψλαο γαιήλεςε 

ην βινζπξφ ηνπ βιέκκα 

απ’ ηνλ πφλν ηνπ γηα ηνλ Πνιχθεκν. 

Σνλ Πνιχθεκν πνπ αθφκε 

θαξηεξεί ηε Νέκεζη. 

Αιιά άδηθα…γηαηί ε Νέκεζηο 

δηθαηψλεη κφλν 

φζνπο ζσζηά επξάμαλ θαη 

πεξηδηαβαίλεη ζηελ αηξαπφ ηεο αγάπεο. 

Σεο αγάπεο  πνπ αθνινπζεί 

ηνπο δξφκνπο ηνπ θεγγαξηνχ 

θαη ιάκπεη σο μαπγαπιηάπι ηνπ πειάγνπο. 

Δθεί ζηα βάζε ηνπ σθεαλνχ   

ζ’ αγάπεζα.  

(Δθθύθιεκα 2004,  Κοβατδή Γέσποηλα) 
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Μέζα απφ απηά ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, θαίλεηαη πσο ηα φζηξαθα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά σο ζέκα θαη σο  θαινινγηθά ζηνηρεία ζηε 

ινγνηερλία. θνπφο θαη ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε ζπρλφηεηα θαη ν ηξφπνο 

ρξήζεο ηνπο ηδηαίηεξα ζηελ πεδνγξαθία, θαη απνηειεί ην θχξην εξψηεκα ζην νπνίν 

απηή ε εξγαζία πξνζπαζεί λα δψζεη απάληεζε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ , γίλεηαη κηα επηινγή απφ ηελ ειιεληθή πεδνγξαθία, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ε ρξήζε ηνπ νζηξάθνπ σο ζηνηρείν πινθήο ηεο 

γιψζζαο, σο ζηνιίδη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ή σο κέζνπ έθθξαζεο γεληθφηεξα. 

ηφρνο είλαη λα γίλεη ε πξνζέγγηζε ησλ εηδψλ (εικ. 1.24), ησλ ζπρλνηήησλ κε 

ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε πεδνγξάθν θαζψο θαη ηεο ρξήζεο 

ηνπο σο  ζρήκαηα ηνπ 

ιφγνπ.  

Εικόνα 1.24. Ζ «λάηηθα κε ηα ρίιηα ζηίγκαηα» πάλσ ζε κηα 

αρηβάδα. 

 Βξάηηηο Κ. (ηα θξπθά ησλ ζαιαζζηλψλ καο βπζψλ, 1997)
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2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 
 

              Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο απηήο, 

επηιέρηεθαλ νη πεδνγξάθνη Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο σο εθπξφζσπνο ηνπ 

εζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο, Αλδξέαο Καξθαβίηζαο σο εθπξφζσπνο ηνπ 

λαηνπξαιηζηηθνχ δηεγήκαηνο θαη ηέινο ν Θέκνο Πνηακηάλνο σο εθπξφζσπνο ηνπ 

ξεαιηζηηθνχ δηεγήκαηνο. Οη πεδνγξάθνη απηνί, αλακθίβνια ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο 

θπξηφηεξνπο θαη πην αληηπξνζσπεπηηθνχο ηεο ειιεληθήο πεδνγξαθίαο θαη ηα έξγα 

ηνπο πεξηιακβάλνληαη ζε πνηθίιεο εθδφζεηο. Γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο εξγαζίαο 

έγηλε κειέηε φισλ ησλ έξγσλ ησλ παξαπάλσ ζπγγξαθέσλ. Απηά ηα έξγα 

ππήξραλ ζε βηβιηνζήθεο ηεο Θεζζαινλίθεο (Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Βαθνπνχιεην,  

Βηβιηνζήθε ηεο Άλσ πφιεο), αιιά θαη ησλ Μνπδαληψλ, απ’ φπνπ δαλείζηεθαλ ή 

θαη κειεηήζεθαλ επί ηφπνπ ζπάληεο θαη ζπιιεθηηθέο εθδφζεηο. Πξέπεη λα ηνληζηεί 

φηη πνιιά απφ απηά ηα έξγα  είλαη ζπιιεθηηθά  θαη κεγάιεο αμίαο ιφγσ ηεο 

παιαηφηεηαο ηνπο, ησλ ιίγσλ αληηηχπσλ  αιιά θαη ησλ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ 

πνπ θέξδηζαλ ράξε ζ’ απηά νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο. Γηα ηε κειέηε απηή, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εθδφζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1. Σα θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ πεδνγξάθσλ, ήηαλ α) ε θάιπςε κηαο αξθεηά κεγάιεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ, β) ε δεκνηηθφηεηα ηνπο, πνπ ελ κέξεη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ 

απηνχο, νθείιεηαη ζηηο δηαθξίζεηο δηεζλείο θαη εζληθέο θαη  γ) ε ζηελή ηνπο ζρέζε κε 

ηε θχζε θαη ηε  ζάιαζζα, φπσο απηή θαίλεηαη απνηππσκέλε ζηα γξαπηά ηνπο. 

Μέζα απφ ην έξγν ηνπο αλαδεηθλχεηαη ε γλψζε θαη ε αγάπε ηνπο γηα ηε ζάιαζζα 

θαη γηα ηηο κνξθέο (νξγαληζκνχο) πνπ δηαβηνχλ ζε απηήλ. 

Σα πεδνγξαθήκαηα πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε απηή, αλαιπηηθά αλά 

πεδνγξάθν, θαηαγξάθεθαλ ζε ζρεηηθνχο πίλαθεο ζην Παξάξηεκα κεηά ην ηέινο 

ηεο εξγαζίαο. 
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Πίλαθαο 2.1.Οη εθδφζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην έξγν ηεο παξνχζαο κειέηεο 

Έηνο Δθδνη. Οίθνο Σίηινο Έξγνπ πγγξαθέαο ειίδεο 

1982 ΓΟΜΟ ΑΠΑΝΣΑ (ΣΟΜΟΗ 1-5) ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ 3253 

     

 ΔΣΗΑ 
ΜΔ ΣΟ ΓΤΑΛΗ ΣΟΤ 
ΦΑΡΑ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 301 

 ΔΣΗΑ 
ΣΑ ΦΑΡΗΑ ΚΑΗ  
ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 143 

1994 ΔΣΗΑ ΔΓΧ ΒΤΘΟ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 236 

 ΔΣΗΑ 
ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΖ 
ΘΑΛΑΑ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 248 

 ΔΣΗΑ 
ΜΑΣΗΔ ΣΖ 
ΘΑΛΑΑ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 191 

 ΔΣΗΑ ΓΗΑΛΟ-ΓΗΑΛΟ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 179 

 ΔΣΗΑ 
ΔΜΔΗ ΚΑΗ Ζ 
ΘΑΛΑΑ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 155 

 ΔΣΗΑ ΜΗΚΡΟΗ ΦΑΡΑΓΔ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 163 

 ΔΣΗΑ Ο ΦΔΤΣΟΘΟΓΧΡΟ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 111 

 ΑΣΛΑΝΣΗ ΔΤΘΤΜΑ ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο  95 

1929 ΘΔΟΣΟΚΑΣΟ 
ΘΑΛΑΗΝΔ 
ΔΛΗΓΔ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο  60 

1963 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΔ ΗΣΟΡΗΔ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 125 

1934 ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑ 
ΗΣΟΡΗΔ ΑΝΟΗΚΣΖ 
ΘΑΛΑΑ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο  63 

 ΘΔΟΣΟΚΑΣΟ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΔ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο  94 

1926 ΕΖΚΑΚΖ,ΑΘΖΝΑ 

ΣΟΠΟ ΣΟΤ 
ΣΡΔΛΛΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΑ 
ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο  94 

1945 ΗΓΔΡΖ 
ΣΡΔΛΛΟΗ ΚΑΗ 
ΦΡΟΝΗΜΟΗ ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 157 

 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ 
ΘΑΛΑΑ 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ 1 σο 200 

1979 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ ΑΠΑΝΣΑ  (ΣΟΜΟΗ 1-4) ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ 5516 
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2.1. EΠΘΛΕΓΜΕΝΟΘ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΘ ΚΑΘ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ ΣΟΤ 

Α.  Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο 

Ζ δσή ηνπ 

 

Ο Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο γελλήζεθε ζηηο 4 Μαξηίνπ 1851 ζηε θηάζν, 

φπνπ θαη πέζαλε ην 1911. Γηνο ηνπ θησρνχ ηεξέα Αδακάληηνπ Δκκαλνπήι, ηέ-

ιεησζε ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε γελέηεηξα ηνπ, ην ειιεληθφ ζρνιείν ζηε θφπειν  

δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ ζηε Υαιθίδα, γηα λα θαηαιήμεη ηελ επφκελε 

ρξνληά ζηελ Αζήλα, φπνπ ζα θνηηήζεη ζην Βαξβάθεην. Σν 1874 εγγξάθεηαη ζηε 

Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, δελ θαηαθέξλεη φκσο λα 

απνθνηηήζεη πνηέ, παξά ηελ επξπκάζεηα ηνπ, επεηδή βηνπνξηζηηθνί ιφγνη ηνλ 

αλαγθάδνπλ λα δνπιέςεη σο δεκνζηνγξάθνο θαη κεηαθξαζηήο ζε δηάθνξα 

αζελατθά έληππα. Παξ' φια απηά, καζαίλεη κφλνο ηνπ μέλεο γιψζζεο θαη κειεηά 

μέλε ινγνηερλία, ελψ δελ άξγεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πφζν πνιχ ηνλ έιθεη ε 

ζπγγξαθή. 

Ο Παπαδηακάληεο δελ πξνζαξκφζηεθε πνηέ ζηα δεδνκέλα ηεο αζηηθήο 

δσήο . ζηελ «πφιηλ ηεο δνπινπαξνηθίαο θαη ησλ πινπηνθξαηψλ» έδεζε θησρηθά, 

ζηειηηεχνληαο ηελ πξνθιεηηθή επηδεημηνκαλία ηνπ πινχηνπ ησλ ιατθψλ, αιιά 

θπξίσο ησλ θιεξηθψλ, θαη λνζηαιγψληαο πάληα ηελ νκνξθηά ηεο ηδηαίηεξεο 

παηξίδαο ηνπ. Ήηαλ βαζχηαηα ζξεζθεπφκελνο, «θνζκνθαιφγεξνο», φπσο έρεη ρα-

ξαθηεξηζηεί, απνθνκκέλνο απφ ηα εγθφζκηα θαη κνλαρηθφο. Σν 1908 δηνξγαλψζεθε 

πξνο ηηκήλ ηνπ κηα εθδήισζε γηα ηα 25 ρξφληα ηεο ινγνηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ζ ηηκεηηθή απηή εθδήισζε, ζηελ νπνία δελ ήζειε λα παξεπξεζεί, ηνπ απέθεξε έλα 

ζεβαζηφ ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ ήηαλ ην εηζηηήξην ηνπ γηα ηε κφληκε 

επαλεγθαηάζηαζή ηνπ ζηε θηάζν, φπνπ πέξαζε ηα ηειεπηαία ιίγα ρξφληα ηεο 

δσήο ηνπ. 

Έγηλε έλαο αζθεηήο ηεο θνηλσλίαο, γηαηί ην ζεκαληηθφηεξν έλζηηθηφ ηνπ, ην 

θαιιηηερληθφ, ηνλ σζνχζε λα γίλεη εθθξαζηήο ησλ πφζσλ θαη ησλ θαεκψλ, ηνπ 

πφλνπ θαη ηεο ραξάο ησλ ηαπεηλψλ θαη ησλ αδηθεκέλσλ. Καη, φπσο εθείλνο, έηζη θη 

απηφο ν θφζκνο, πνπ ην θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν ηνπ είρε νξίζεη λα δεη ζην πε-

ξηζψξην, «ηα πάληα θαιακσκέλνο», δεκηνπξγνχζε αλππνςίαζηα ηνλ αθαλή θαη 

πεξηθξνλεκέλν πνιηηηζκφ ηνπ - ήηαλ ν ιαφο, πνπ ν Παπαδηακάληεο έγηλε ε 

έθθξαζε ηνπ, ιαφο θη απηφο, ζάξθα απφ ηε ζάξθα ηνπ θαη θφθαιν απφ ηα θφθαια 

ηνπ. Κη απηφ ην έλζηηθην, ην θαιιηηερληθφ, ηνλ βνήζεζε λα κπεη ζηηο ππνζηάζεηο 

ησλ εηεξφθιεησλ εξψσλ ηνπ, «δηθπήο» θαη «ηξηθπήο» ππφζηαζε ν ίδηνο, παηδί, 
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θαη άληξαο, θαη γέξνληαο, θαη θφξε, θαη γπλαίθα, θαη γξαία, καζεηήο, θαη δνπιεπηήο, 

θαη νηθνγελεηάξρεο, παξζέλα, ζχδπγνο, θαη κεηέξα, θαη κάκκε. 

(Κ. Υσξεάλζεο, «Γεζκά παηδαγσγηθήο δνπινζχλεο ζηνλ Παπαδηακάληε», Η 

πεξ. Γηαβάδσ, η. 165, ζει. 4]) 

 

Ζ επνρή ηνπ 

 

Ζ αιιαγή πνπ ζεκεηψζεθε κε ηελ εκθάληζε ηεο Γεληάο ηνπ 1880 δελ 

πεξηνξίζηεθε ζηελ πνίεζε, αιιά, κε ην επξχηεξν αίηεκά ηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ νηθείνπ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, αγθάιηαζε θπξίσο ηελ πεδνγξαθία· ην ηζηνξηθφ 

κπζηζηφξεκα ηεο παιηάο Αζελατθήο ρνιήο εγθαηαιείπεηαη, γηα λα παξαρσξήζεη 

ηε ζέζε ηνπ ζην δηήγεκα, πνπ πεξηγξάθεη ηελ ειιεληθή χπαηζξν θαη ηνπο 

απιντθνχο θαηνίθνπο ηεο. Σν εζνγξαθηθφ δηήγεκα είλαη νπζηαζηηθά ε πξψηε 

θαζαξά ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο, γηαηί κε ηελ 

επηθέληξσζε ηνπ ζηνλ έλα ραξαθηήξα ή ζην έλα πεξηζηαηηθφ δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα εληνλφηεξε ινγνηερληθή επεμεξγαζία. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

εζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο βνεζήζεθε ηδηαίηεξα απφ ην ιανγξαθηθφ θίλεκα, πνπ 

έζεζε ηηο βάζεηο γηα κηα ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ.  

 

Σν έξγν ηνπ 

 

Ο Παπαδηακάληεο θηλείηαη ζην ρψξν ηνπ εζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο θαη 

κάιηζηα  κε ηφζε επηηπρία, ψζηε δίθαηα ζεσξείηαη απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ.   

Μνινλφηη εκθαλίζηεθε ζην ινγνηερληθφ πξνζθήλην κε ηζηνξηθά θαη πεξηπεηεηψδε 

κπζηζηνξήκαηα (Ζ κεηαλάζηηο, 1879, Οη έκπνξνη ησλ εζλψλ, 1882, Γπθηνπνχια, 

1884 θ.ιπ.), γξήγνξα ζηξάθεθε ζην δηήγεκα, κε ην νπνίν αζρνιήζεθε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά γηα έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα. ηελ πιεζσξηθή παξαγσγή ηνπ (ηα 

δηεγήκαηα ηνπ θαη κφλν μεπεξλνχλ ηα 200) ζπγθαηαιέγνληαη έξγα κε 

δηαθνξεηηθνχο αλαβαζκνχο ινγνηερληθήο αμίαο, απφ ηα νπνία αξηηφηεξα 

ζεσξνχληαη ηα «ζθηαζίηηθα» δηεγήκαηα, πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηε γελέηεηξα ηνπ 

Παπαδηακάληε θαη πεξηγξάθνπλ ραξαθηήξεο θαη πεξηζηαηηθά ηνπ λεζηνχ. Όια 

δηαπλένληαη απφ κηα έληνλα λνζηαιγηθή δηάζεζε, έλα απφ ία επαλαιακβαλφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο ηνπ «θνζκνθαιφγεξνπ», πνπ αζθπθηηνχζε ζην φξηα 

ηεο πφιεο. 

Σα δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε έρνπλ δπκσζεί κε πξψηε χιε ηηο εκπεηξίεο 
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ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ απφ ηε δσή ζην λεζί, ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ θφζκν ηνπ 

Οξζφδνμνπ Υξηζηηαληζκνχ (ν παηέξαο ηνπ ήηαλ παπάο θη ν ίδηνο ςάιηεο), ηελ 

απφκαθξε δσή ηνπ απφ ηελ ηχξβε ηεο Αζήλαο, ηε ζρέζε κε απινχο ιατθνχο 

αλζξψπνπο· ε γλεζηφηεηα ησλ πεξηγξαθφκελσλ θαη ε απζεληηθφηεηα ζηελ 

απφδνζε ηνπο θάλνπλ ηα έξγα ηνπ λα μεθεχγνπλ απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο 

εζνγξαθίαο ή ηεο ιανγξαθίαο θαη λ' αλαπλένπλ ζηνλ αέξα ηεο πξσηνγελνχο 

βίσζεο. Οη εηθφλεο ηεο πξσηεχνπζαο ή ηνπ λεζηνχ πνπ αλαπιάζνπλ ηα δηεγήκαηα 

ηνπ δελ είλαη θσηνγξαθηθά ζηηγκηφηππα, αιιά θηλνχκελεο ξεαιηζηηθέο ηζηνξίεο. 

 

Ζ γιώζζα ηνπ Παπαδηακάληε 

 

Σν εθθξαζηηθφ νρεκάησλ ηζηνξηψλ ηνπ Παπαδηακάληε είλαη κηα ηδηαίηεξε 

θαζαξεχνπζα, έλα κσζατθφ γισζζηθψλ εθθξάζεσλ θαη ηχπσλ. «Γείθηεο ηεο 

πνιπζήκαληεο ηνχηεο παξνπζίαο ηνπ είλαη ε γιψζζα ίνπ: έλα κσζατθφ απφ ιφγηεο 

εθθξάζεηο, αξρατζκνχο, ηχπνπο απφ ζπλαμάξηα, αλαθαηεκέλα φια κε 

βαξβαξηζκνχο θαη κε ιέμεηο ηεο ρπδατδνπζαο θαη πθαζκέλα πάλσ ζην ηππηθφ ηεο 

θαζαξεχνπζαο. Ζ πξνζθνξά ηνπ, εθηφο απ' ηελ αμία ηε ινγνηερληθή, έρεη 

γεληθφηεξε ζεκαζία. Δίλαη ην παξφλ ελφο έζλνπο, πνπ έρεη αξρίζεη λα μαλαδεί, θαη 

θέξλεη απάλσ ηεο φια ηα ζεκάδηα ηεο ηζηνξηθήο ηνπ πεξηπέηεηαο. Γη' απηφ, κέλεη 

πάλσ απ' φια ειιεληθφο, ακεηάθξαζηνο, απνθιεηζηηθά δηθφο καο» (Κ. 

ηεξγηφπνπινο, «Ο Παπαδηακάληεο ζήκεξα, Γηαίξεζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεδνγξαθίαο ηνπ», Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Δίθνζη θείκελα γηα ηε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ, Δθδφζεηο ησλ Φίισλ). 

Ο Λίλνο Πνιίηεο γξάθεη γηα ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

Παπαδηακάληεο: «ηε γιψζζα ν Παπαδηακάληεο δελ έθαλε ην απνθαζηζηηθφ βήκα 

απφ ηελ θαζαξεχνπζα πξνο ηε δεκνηηθή φπσο πνιινί άιινη ηεο γεληάο ηνπ. Ζ 

θαζαξεχνπζα ηνπ φκσο είλαη εληειψο πξνζσπηθή θαη ηδηφηππε* αθφκα θαη αλφ-

κνηα. Όζα ζπλήζσο ιέγνληαη, πσο ε γιψζζα ηνπ Παπαδηακάληε είλαη 

επεξεαζκέλε απφ ηε γιψζζα ηεο Δθθιεζίαο, είλαη αλεχζπλα θαη αηεθκεξίσηα. Θα 

έιεγα πσο ππάξρνπλ ζηε γιψζζα ηνπ ηξεηο αλαβαζκνί: αηνχο δηάινγνπο ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί, ζρεδφλ θσηνγξαθηθά απνηππσκέλε, ηελ νκηινχκελε ιατθή γιψζζα, 

πνιιέο θνξέο θαη κε ηνπο ζθηαζίηηθνπο ηδησκαηηζκνχο ππάξρεη κηα άιιε γιψζζα 

γηα ηελ αθήγεζε, κε βάζε βέβαηα ηελ θαζαξεχνπζα, άιια κε πξφζκεημε πνιιψλ 

ζηνηρείσλ ηεο δεκνηηθήο, θαη απηφ απνηειεί ίζσο ην πην πξνζσπηθφ ηνπ χθνο θαη 

ηέινο κηα πξνζεγκέλε θαη απζηεξή θαζαξεχνπζα, ε παξαδνκέλε απφ ηελ 
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παιαηφηεξε γεληά γιψζζα ηεο πεδνγξαθίαο, πνπ ν Παπαδηακάληεο ηελ 

επηθπιάζζεη ζηηο πεξηγξαθέο θαζψο θαη ζηηο ιπξηθέο ηνπ παξεθβάζεηο». 

 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ Παπαδηακάληε μερσξίδνπλ ηα: 

Μπζηζηνξήκαηα: Ζ Μεηαλάζηηο (1879), πνπ δεκνζηεχηεθε ζε ζπλέρεηεο ζηελ 

εθεκεξίδα Νενιφγνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο,  Οη έκπνξνη ησλ Δζλψλ (1882), 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζηε ζαηηξηθή εθεκεξίδα Με Υάλεζαη κε ην ςεπδψλπκν Μπνέκ, 

Ζ Γπθηνπνχια, πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1884 ζηελ εθεκεξίδα Αθξφπνιηο. 

Γηεγήκαηα: Υξήζηνο Μειηφλεο (1885 ε λνπβέια απηή είλαη έλα κεηαβαηηθφ 

έξγν, ζην νπνίν ζπλδπάδεηαη ε ηζηνξία κε ηελ εζνγξαθία), Σν ρξηζηφςσκν (1887), 

ην πξψην ηνπ δηήγεκα πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα Δθεκεξίο, ζηελ νπνία 

απφ ην 1882 δνχιεπε ν Παπαδηακάληεο σο κεηαθξαζηήο. Αθνινπζνχλ άιια 180 

δηεγήκαηα, κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα, κε θπξηφηεξα ηα: Τπεξέηξα, Ο ζεκαδηαθφο, Ο 

θησρφο άγηνο, Ζ ηαρνκαδψρηξα, Θέξνο-Έξσο, ην Υξηζηφ ζην Κάζηξν, 

Απνθξηάηηθε Νχρηα, Ο θαιφγεξνο, ηελ Αγη-Αλαζηαζηά, Οιφγπξα ζηε ιίκλε, Οη 

ραιαζνρψξεδεο, Φψηα-Οιφθσηα, Ο Λακπξηάηηθνο ςάιηεο, Βαξδηάλνο ζηα 

πφξθα (κε θπξίαξρε ηελ εηθφλα ηεο κεηέξαο), Ζ Γιπθνθηινχζα, Ννζηαιγφο, 

Παηέξα ζην ζπίηη, Ο μεπεζκέλνο Γεξβίζεο, Υσξίο ζηεθάλη, Σν ζπηηάθη ζην ιηβάδη, 

Σα Υξηζηνχγελλα ηνπ ηεκπέιε, Ακαξηίαο θάληαζκα, Έξσηαο ζηα ρηφληα (κε 

έληνλεο απνρξψζεηο ιπξηθήο κειαγρνιίαο), Όλεηξν ζην θχκα, Τπφ ηελ βαζηιηθήλ 

δξπλ, Ζ θφληζζα, Ο αιηβάληζηνο, Νεθξφο ηαμηδηψηεο, Ο ξεκβαζκφο ηνπ 

Γεθαπεληαχγνπζηνπ θ.ά. 

Κνξπθαίν πάλησο έξγν ηνπ ζεσξείηαη απφ πνιινχο Ζ Φφληζζα (1903), έλα 

εθηεηακέλν αθήγεκα πνπ κπαίλεη βαζηά ζηελ πεξηνρή ηεο ςπρνινγίαο θαη κάιηζηα 

ζην πην ζθνηεηλφ ηκήκα ηεο, ηηο θξπθέο ζθέςεηο θαη ηνπο θηλεηήξηνπο άμνλεο ηεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο. 

ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Παπαδηακάληε ζπγθαηαιέγνληαη θαη πνιιά 

πνηήκαηα, άξζξα αιιά θαη κεηαθξάζεηο. Μεηέθξαζε Νηνζηνγηέθζθη (Έγθιεκα θαη 

ηηκσξία 1889), Η. Υψζνξλ (Ο Ακεξηθαλφο Μνληερξήζηνο, 1893), Α. Γσδέ 

(Σαξηαξίλνο ν εθ Σαξαζθφλεο, 1 894), Μπξεη Υαξη (Αξγνλαπηηθαί δηεγήζεηο, 

1909) θ.ά. Δπίζεο κεηέθξαζε έξγα ησλ Νηπκά, Γθπ ληε Μσπαζάλ, Σνπξγθέληεθ, 

Νησληέ, Υσι Καίελ, Ε. Ολέ θ.ά. 

χκθσλα κε ηνλ Σέιιν Άγξα, ηα δηεγήκαηα ηνπ ρσξίδνληαη ζε:  
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α) θηαζίηηθα, ζηα νπνία ε δξάζε εθηπιίζζεηαη ζηε γελέηεηξα ηνπ, ηε θηάζν 

θαη β) Αζελατθά, ησλ νπνίσλ ε δξάζε εθηπιίζζεηαη ζηηο θησρνγεηηνληέο ηεο 

Αζήλαο. 

Ο Κ. ηεξγηφπνπινο πξνηείλεη ηε δηαίξεζε ησλ δηεγεκάησλ ηνπ 

Παπαδηακάληε ζε δχν πεξηφδνπο: 

Πξψηε πεξίνδνο (1887- 1897): Σα έξγα ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη 

εζνγξαθηθά θαη ακηγψο ειιεληθά. Πξνβάιινπλ πνιχ έληνλα ηα ήζε θαη ηα έζηκα, 

ηελ Οξζνδνμία θαη ηελ ειιεληθή θχζε. 

Κέληξν ηνπο είλαη πάληνηε ε θηάζνο. 

Γεχηεξε πεξίνδνο (1898-1910): Ζ πεξίνδνο απηή, ρσξίο λα απνκαθξχλεηαη 

απφ ηα γλσξίζκαηα ηεο πξψηεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ καηηά πεξηζζφηεξν θξηηηθή, 

ελψ παξαηεξείηαη θαη κηα ζηξνθή πξνο ηνλ απηνβηνγξαθηθφ ηχπν ηνπ δηεγήκαηνο. 

 

Παπαδηακάληεο θαη θηάζνο 

 

Αιεμαλδξηαλέ κ' αέξα 

...Καη νη λαχηαη απεραηξέηηδνλ ηεο γπλαίθεο θξάδνληαο "θαιή λχρηα!". Καη ατ 

γπλαίθεο απήλησλ καθξφζελ "Καιή λχρηα! Καιή λχρηα ζαο! Καιφ πξάηηγν!". Καη ε 

θάζε κία εηο ηφλ άλδξα ηεο έιεγε: "Καιή λχρηα, θαιέ κνπ! λνηθνθχξε κνπ! 

ζηαπξαεηέ κνπ!". Καη εηο ηνλ πηφλ ηεο ε θάζε κία έιεγε: "Καιή λχθηα, θαλαξίλη κνπ! 

πνπιί κνπ! μεπεηαξνχδη κνπ!". Καη πνιιάθηο επξφζζεηνλ παξνλνκαζίαλ ηηλά, θαηά 

ην φλνκα εθάζηνπ. Αλ ν εθηειψλ ηελ θάζαξζηλ σλνκάδεην Γηαιήο, σο ν ζχδπγνο 

ηεο Θεία-θεπψο, ηφηε ην ζσπεπηηθφλ φλνκα ήην "Γηαιέηλέκνπ". [...] Αλ εθαιείην 

Αιέμαλδξνο, ε πξνζεγνξία ήην " Αιεμαλδξηαλέ κ' αέξα". 

Βαξδηαλφο ζηε πφξθα 

Ο θνζκνθαιφγεξνο ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο είρε θειί νιφθιεξν ην λεζί 

ηνπ. Μέζα απφ ην δηεγήκαηά ηνπ, ηηο παξακπζίεο ηνπ, ε θηάζνο πξνβάιιεη σο 

ηφπνο βίσζεο ηεο πην ζηέξεαο θη ηζρπξήο παξάδνζεο, ηνπ ειιεληθνχ, ή θαιχηεξα 

ξσκαίηθνπ, ηξφπνπ, σο ν ηφπνο ζσηεξίαο. Δθεί γπξίδεη γηα λ' αλαπαπζεί, εθεί 

γπξίδεη γηα λα θνηκεζεί ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ 

α) Ζ εζνγξαθία: Ο Παπαδηακάληεο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην αγξνηηθφ 

θαη ην λεζησηηθφ ζηνηρείν ηεο Διιάδαο, πξνζεγγίδεη ηνλ απιφ άλζξσπν θαη 

πξνζαξκφδεη ηε γιψζζα ηνπ έηζη, ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηφο, έζησ θη αλ κηιά ζε 
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θαζαξεχνπζα. Μπαίλεη ζηελ νπζία ηεο επαξρίαο θαη ηελ παξνπζηάδεη φπσο 

αθξηβψο είλαη: απζεληηθή, ρσξίο πξνζπάζεηεο εμσξατζκνχ. Έληνλν είλαη ην 

ιανγξαθηθφ ζηνηρείν, πνπ πεγάδεη απφ ηελ αγάπε ηνπ Παπαδηακάληε γηα ηελ 

χπαηζξν θαη ηνχο αλζξψπνπο ηεο, ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε ζάιαζζα θαη ηνπο 

ζεζαπξνχο ηεο. Γεληθφηεξα, ε εζνγξαθία ηνπ Παπαδηακάληε είλαη ηδηφηππε, 

πξσηφηππε θαη απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπ δεκηνχξγεκα. Όπσο παξαηεξεί ν Κψζηαο 

ηεξγηφπνπινο, «ε εζνγξαθία, σζηφζν, αλνίγεηαη πξνο πνιιέο θαηεπζχλζεηο, 

αλαθαηεχνληαο ηα εζνγξαθηθά ζηνηρεία άιινηε κε ζηνηρεία θνηλσληθά, άιινηε 

ςπρνγξαθηθά, δεκηνπξγψληαο έλα ζαπκαζηφ θξάκα, φπνπ νη ιπξηθέο θαη νη 

πνηεηηθέο πξνεθηάζεηο ελαιιάζζνληαη κε ηνπο ξεαιηζηηθνχο ηφλνπο». («Ο 

Παπαδηακάληεο ζήκεξα, Γηαίξεζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ», 

Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Δίθνζη θείκελα γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, Δθδφζεηο 

ησλ Φίισλ). 

β) Ζ ζξεζθεπηηθόηεηα: Οη αξρέο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη γεληθφηεξα ε 

ρξηζηηαληθή ηνπ ζπλείδεζε δηακφξθσζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έβιεπε ηα 

πξάγκαηα. Ζ πξψηε θαιιηηερληθή ηνπ έθθξαζε ήηαλ ε αγηνγξαθία. Ο ίδηνο ζε έλα 

απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα γξάθεη* «Μηθξφο εδσγξάθηδα Αγίνπο». Παξφηη πέξαζε 

αλεπηηπρψο απφ ην κνλαζηηθφ ζρήκα ζην Άγην Όξνο, έκεηλε εληνχηνηο πάληνηε 

έλαο θνζκνθαιφγεξνο, απνθεχγνληαο φ,ηη απνκαθξχλεηαη απφ ηηο ρξηζηηαληθέο 

εζηθέο αμίεο. Γηάβαδε δηαξθψο εθθιεζηαζηηθά βηβιία, βπδαληηλή κνπζηθή θαη 

πκλνιφγηα. Ο Σέινο Άγξαο ιέεη: «Ση θείκελα αξραία θαη ηη θείκελα μέλα, ηη θείκελα 

βπδαληηλά, εθθιεζηαζηηθά ζπλαμάξηα, ηξνπάξηα, ςαικνχο δελ μέξεη απηφο ν 

άλζξσπνο». Απηή ε παηδεία ηνπ πέξαζε θαη ζην έξγν ηνπ, θαζψο κέζα ζηα 

θείκελα ηνπ πάληνηε ππάξρνπλ ζξεζθεπηηθέο θαηαβνιέο, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

άκεζεο. Απηά ηα ζηνηρεία, άιισζηε, έθαλαλ ηνπο κειεηεηέο λα ηνλ ραξαθηεξίδνπλ 

«ηέιεην ηχπν ηνπ Βπδαληηλνχ αλζξψπνπ», «θνζκνθαιφγεξν ησλ ειιεληθψλ 

γξακκάησλ», «Βπδαληηλφ αγηνγξάθν». ε νιφθιεξν ην έξγν ηνπ αλαδεηά ηελ εζηθή 

ηειεηφηεηα, ρσξίο φκσο λα αδηαθνξεί γηα ηηο νκνξθηέο ηεο δσήο θαη ηηο ραξέο ηεο. 

Βιέπεη παληνχ λα ππάξρεη ν Θεφο: ζηελ ηειεηφηεηα γχξσ θαη θπξίσο ζηηο θαξδηέο 

ησλ αλζξψπσλ. Ζ ακαξηία είλαη κέζα ζηελ αλζξψπηλε θχζε* δελ ηελ επηθξίλεη, 

δελ ηελ απνξξίπηεη. Ξέξεη πσο ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο ππάξρνπλ δχν 

δίδπκεο, αληίπαιεο δπλάκεηο, ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, πνπ άιινηε ζηξέθνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο ζηνλ νξζφ θη άιινηε ζην ιαλζαζκέλν δξφκν. 

«... βάζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ηνπ απνηεινχλ ε βίσζε ηεο ακαξηίαο θαη ε 

πάιε κε ην θαθφ θαη ηνπο πεηξαζκνχο ηεο δσήο. Γηαηί ν ρξηζηηαλφο απηφο είλαη 
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έλαο ρξηζηηαλφο "πεηξαδφκελνο"... Ο εζηθφο ηνπ θφζκνο δνθηκάδεηαη... απφ ηα 

πάζε ηνπ, απφ ηηο εηζβνιέο ηνπ πνλεξνχ. Γη' απηφ θαη ν ρξηζηηαληζκφο ηνπ 

παξακέλεη, απ' ηελ αξρή σο ην ηέινο, "εκπξάγκαηνο" · δε ράλεηαη ζηε ζθαίξα ηεο 

ζεσξίαο θαη ησλ αθεξεκέλσλ αλαδεηήζεσλ. Πεξλάεη κέζα απ' ηε δνθηκαζία» (Κ. 

ηεξγηφπνπινο, «Ζ Φαξκαθνιχηξηα ηνπ Παπαδηακάληε», πεξ. Γηαβάδσ, η. 165, 

ζει. 60). 

γ) Ο ξεαιηζκόο: Σα γεγνλφηα, νη ήξσεο, νη θαηαζηάζεηο, ν ηφπνο θαη ζπρλά 

ν ρξφλνο έρνπλ ζρεδφλ πάληνηε έλα έληνλν ξεαιηζηηθφ ραξαθηήξα. Απηφ, βέβαηα, 

δελ ζεκαίλεη φηη απνπζηάδεη ν ππνθεηκεληζκφο απφ ηα ζηνηρεία ησλ δηεγεκάησλ 

ηνπ νχηε φηη ε ρξνληθφηεηα ζην θείκελν ηνπ είλαη μεθάζαξε. «Ζ θαηάξγεζε ηεο 

ρξνληθφηεηαο: Σα ρξνληθά επίπεδα δηαπιέθνληαη θαη ζπκθχξνληαη, κε απνηέιεζκα 

λα κε γίλεηαη ζπρλά ζαθέο νχηε ηη αλήθεη ζην παξειζφλ, ηη ζην παξφλ θαη ηη ζην 

κέιινλ» νχηε θαη βάζεη πνησλ ινγηθψλ ζρέζεσλ κλεκνλεχνληαη ζπγρξφλσο ζην 

θείκελν γεγνλφηα θαη πξάμεηο πνπ δηαθέξνπλ ηφζν κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην ρξφλν 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Ζ δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ σο γξακκηθήο δηαδνρήο 

θαηαξγείηαη θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη έλα "αηψλην παξφλ", ζην νπνίν αθηλεηνπνηείηαη 

ζε αρξνληθέο κνξθέο ην φιν θίλεζε θαη δπλακηζκφ γίγλεζζαη».  

δ) Ζ ςπρνγξαθία: Ο Παπαδηακάληεο δελ θσηνγξαθίδεη ηνπο ραξαθηήξεο 

ησλ έξγσλ ηνπ, πξνζπαζεί λα κπεη ζηελ ςπρή ηνπο, «δελ δσγξαθίδεη απιψο, αιιά 

δεκηνπξγεί αλζξψπνπο, θνηλσλίεο, ρψξνπο», ζχκθσλα κε ηνλ Ν. Σσκαδάθε. 

Γεληθφηεξα, ν Παπαδηακάληεο ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα θαηαγξαθήο: 

-  ην ξεαιηζηηθφ, νπφηε γίλεηαη άξηζηνο εζνγξάθνο 

- ην πνηεηηθφ, νπφηε γίλεηαη ςπρνγξάθνο θαη αλαδεηά ηελ αλαηνκία ηεο 

αλζξψπηλεο ςπρήο.  

ε) Ζ πνηεηηθόηεηα: Ο Παπαδηακάληεο αξλείηαη λα ζπκβηβαζηεί κε ηα 

δεδνκέλα ηεο θνηλήο εκπεηξίαο. Κη ελψ ζηελ αξρή έιθεηαη απφ ηελ 

αλαπαξαζηαηηθή γξαθή, ζηε ζπλέρεηα αθήλεη ην έξγν ηνπ λα θαηαθιπζηεί απφ 

ιπξηθή νξκή. 

«Ζ πνηεηηθφηεηα ηνπ Παπαδηακάληε ζπλίζηαηαη ζ' απηφλ ηνλ δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζεάηαη ηνλ θφζκν, ηξφπν πνπ θάλεη ψζηε ζην έξγν ηνπ "ηα 

πάληα λα ζπκβαίλνπλ ζαλ λα επξφθεηην ε πξαγκαηηθφηεηα λα αλαδπζεί σο λέα 

θαηεγνξία"». 

(Δι. Πνιίηνπ-Μαξκαξηλνχ, «Ζ πνηεηηθφηεηα ηνπ παπαδηακαληηθνχ έξγνπ», 

πεξ. Γηαβάδσ, η. 165, ζει. 54) 

«... νη πεξηγξαθέο θαη ην ζηνηρείν ηεο ππνβνιήο, ε πλνή θαη ην εζσηεξηθφ 
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θχζεκα ηνπ ιφγνπ ηνπ, νη παξερήζεηο θαη ε κνπζηθή θίλεζε ηεο θξάζεο, νη 

λνζηαιγηθέο αλαδξνκέο θαηαιήγνπλ λα δίλνπλ ζε πνιιά δηεγήκαηα ηνπ, θαη φηαλ 

αθφκα ππάξρνπλ ξεαιηζηηθά ζηνηρεία, ραξαθηήξα πνηεηηθφ». 

(Κ. ηεξγηφπνπινο, «Ο Παπαδηακάληεο ζήκεξα, Γηαίξεζε θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ», Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Δίθνζη 

θείκελα γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, Δθδφζεηο ησλ Φίισλ) 

 

Β. Ο ζπγγξαθέαο Αλδξέαο Καξθαβίηζαο  

Ζ δσή ηνπ 

Ο Αλδξέαο Καξθαβίηζαο γελλήζεθε ην 1865 ζηα Λεραηλά ηεο Ζιείαο θαη 

πέζαλε  ην 1922 ζηελ Αζήλα. H γεληά ηνπ βαζηνχζε απφ ην εξσηθφ Μεζνιφγγη.  Ο 

Αλδξέαο ήηαλ ην κεγαιχηεξν απφ ηα έληεθα παηδηά ηνπ Γεκεηξίνπ Καξθαβίηζα, 

θαθεηδή ζηα Λεραηλά, κα σζηφζν, αλζξψπνπ κε πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα.  

αλ ηέιεησζε ην δεκνηηθφ ζηελ παηξίδα ηνπ ν Αλδξέαο Καξθαβίηζαο, πήγε 

ζηα 1978-δσδεθάρξνλνο-ζηελ Πάηξα, φπνπ γξάθηεθε ζην Γπκλάζην, απφ φπνπ 

απνθνίηεζε ζηα 1982. Σν Γεθέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο έξρεηαη ζηελ Αζήλα θαη 

γξάθεηαη ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ, απφ φπνπ πήξε ην 

πηπρίν ηνπ έμη ρξφληα αξγφηεξα-ζηα 1988. Τπεξέηεζε σο ζηξαηησηηθφο γηαηξφο 

αξρηθά ζην λαπηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζηξαηφ μεξάο (θπξίσο ζηε Θεζζαιία), 

γεγνλφο πνπ ηνλ έθεξε ζε επαθή κε ηε ζάιαζζα, κε ηε δσή ησλ Διιήλσλ 

λαπηηθψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ. Απφ απηέο αθξηβψο ηηο πεγέο άληιεζε 

ηα ζέκαηα ησλ έξγσλ ηνπ θαη κέζα απφ ηα ηαμίδηα ηνπ γλψξηζε θαιχηεξα ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ θαη κπφξεζε λα ζπιιέμεη ιανγξαθηθφ θαη ηζηνξηθφ πιηθφ  πνπ ην 

ρξεζηκνπνίεζε αξγφηεξα ζηελ ζχλζεζε ησλ έξγσλ ηνπ. 

Ο Καξθαβίηζαο θαη ν θαηά δεθαπέληε ρξφληα κεγαιχηεξνο ηνπ 

Παπαδηακάληεο -αλ θαη αλφκνηνη σο πξνο ηελ πξφζεζε θαη ηνλ ηξφπν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο- ζεσξνχληαη σο νη θαηεμνρήλ εξγάηεο ηνπ εζνγξαθηθνχ 

δηεγήκαηνο. Ηδηαίηεξα φκσο ν Καξθαβίηζαο δηαθξίλεηαη γηα ηελ ιεπηνκεξή 

παξαηήξεζε θαη  απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. 

 

 

Ζ επνρή ηνπ 

Ζ αιιαγή πνπ ζεκεηψζεθε κε ηελ εκθάληζε ηεο Γεληάο ηνπ 1880 δελ 
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πεξηνξίζηεθε ζηελ πνίεζε, αιιά, κε ην επξχηεξν αίηεκα ηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ νηθείνπ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, αγθάιηαζε θπξίσο ηελ πεδνγξαθία· ην ηζηνξηθφ 

κπζηζηφξεκα ηεο παιηάο Αζελατθήο ρνιήο εγθαηαιείπεηαη, γηα λα παξαρσξήζεη 

ηε ζέζε ηνπ ζην δηήγεκα, πνπ πεξηγξάθεη ηελ ειιεληθή χπαηζξν θαη ηνπο 

απιντθνχο θαηνίθνπο ηεο. Σν  εζνγξαθηθφ δηήγεκα είλαη νπζηαζηηθά ε πξψηε 

θαζαξά ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο κε ηελ 

επηθέληξσζε ηνπ ζηνλ έλα ραξαθηήξα ή ζην έλα πεξηζηαηηθφ δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο  γηα εληνλφηεξε ινγνηερληθή επεμεξγαζία. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

εζνγξαθηθνχ δηεγήκαηνο βνεζήζεθε  ηδηαίηεξα απφ ην ιανγξαθηθφ θίλεκα, πνπ 

έζεζε ηηο βάζεηο γηα κηα ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ.  

 

Σν έξγν ηνπ 

Ο Καξθαβίηζαο εκθαλίζηεθε ζηα γξάκκαηα ζε ειηθία κφιηο 20 εηψλ κε ηελ 

Αζήκσ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Δβδνκάο. Σα πξψηα δηεγήκαηα ,πνπ  

 ζπγθεληξψζεθαλ ζε ηφκν ην 1892 («Γηεγήκαηα»), είλαη γξακκέλα ζηελ 

θαζηεξσκέλε θαζαξεχνπζα ηεο επνρήο. Γξήγνξα φκσο ζηξέθεηαη ζηε δεκνηηθή -

ηδίσο κεηά ην 1888, έηνο εκθάληζεο ηνπ Φπράξε, πνπ άζθεζε θαηαιπηηθή 

επίδξαζε πάλσ ηνπ- θαη ζηνλ πξφινγν ηεο έθδνζεο ησλ «Γηεγεκάησλ» 

θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηελ θαζαξεχνπζα. Έθηνηε γξάθεη απνθιεηζηηθά ζηελ 

δεκνηηθή, ηελ νπνία θαιιηεξγεί εληαηηθά δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γισζζηθή 

επηκέιεηα ησλ έξγσλ ηνπ. Αλ θαη νη επηινγέο ηνπ ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο μελίδνπλ 

ζήκεξα (εμεδεηεκέλα ζχλζεηα, αθνξηζκέλα επίζεηα, εμαληιεηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο 

γιψζζαο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ), δελ ακθηζβεηήζεθε  πνηέ ην ηδηαίηεξα 

θαιιηεξγεκέλν χθνο ηνπ. 

Σα θαηνπηλά δηεγήκαηα ηνπ, ηα νπνία θηλνχληαη ζην ρψξν ηεο εζνγξαθίαο, 

ηα ζπγθέληξσζε ν ίδηνο ζε δχν ηφκνπο: «Λφγηα ηεο πιψξεο», εκπλεπζκέλα απφ ηε 

δσή ησλ λαπηηθψλ (1899) θαη «Παιηέο αγάπεο» (1900). 

Ζ αηκφζθαηξα ησλ έξγσλ απηψλ δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηε λνζηαιγηθή, 

ξεκβαζηηθή δηάζεζε ηνπ Παπαδηακάληε, αιιά θπξηαξρείηαη απφ ξεαιηζηηθνχο 

ηφλνπο, πνπ φρη ζπάληα αγγίδνπλ ηα φξηα ηεο σκφηεηαο. Ο Καξθαβίηζαο δηαζέηεη 

ηελ απαηηνχκελε πεδνγξαθηθή δχλακε, ψζηε λα μεπεξάζεη ηελ πεξηνρή ηεο 

δηεγεκαηνγξαθίαο θαη λα ζηξαθεί ζε πην νινθιεξσκέλεο ζπλζέζεηο: ζηε Λπγεξή 

(πξψηε δεκνζίεπζε 1890) παξνπζηάδεηαη κηα πξψηε εηθφλα ηεο ςπρνγξαθηθήο 

δχλακεο ηνπ, γηα λα ζπκπιεξσζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζην Εεηηάλν 
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(1896), ην θνξπθαίν έξγν ηνπ ,φπνπ πξσηαγσληζηήο εδψ είλαη έλαο 

επαγγεικαηίαο δεηηάλνο απφ ηα Κξάβαξα ηεο νξεηλήο Ναππαθηίαο, πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη ηελ ακνξθσζηά ησλ θαηνίθσλ ελφο πξφζθαηα 

απειεπζεξσκέλνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο ζεζζαιηθνχ ρσξηνχ, γηα λα πινπηίζεη θαη 

λα ζξηακβεχζεη ηειηθά. Σν κπζηζηφξεκα απηφ είλαη έλαο ζθνηεηλφο πίλαθαο ηεο 

αλζξψπηλεο επηέιεηαο θαη ζπλάκα κηα θξαπγή δηακαξηπξίαο θαη κηα αδπζψπεηε 

θξηηηθή ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο ηεο επνρήο. Ο Εεηηάλνο είλαη ην δελίζ ηεο 

ινγνηερληθήο παξαγσγήο ηνπ Καξθαβίηζα θαη ην επφκελν κπζηζηφξεκα ηνπ, ν 

Αξραηνιφγνο (1904), είλαη ίζσο ην λαδίξ. Απφ θεη θαη πέξα ε εξγνγξαθία ηνπ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ζρνιηθά αλαγλσζηηθά θαη δηεγήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε 

παηδηά (Γηεγήκαηα παηξηδνγλσζηηθά, 1920). Καλείο δελ μέξεη αλ κε ηα 

«Γηεγήκαηα» θαη ην Εεηηάλν εμαληιήζεθε ην δεκηνπξγηθφ ηνπ ηαιέλην· ην κφλν 

βέβαην είλαη φηη κεηά ηελ απνηπρία ηνπ Αξραηνιφγνπ δελ έγξαςε πιένλ θαλέλα 

άιιν έξγν σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Πέζαλε ην 1922 ζην Μαξνχζη ηεο Αηηηθήο. 

 

Γ. Ο ζπγγξαθέαο Θέκνο Πνηακηάλνο 

(1896-1973) 

 

 

πγγξαθέαο θαη δεκνζηνγξάθνο. Γελλήζεθε ζηελ Πχιαξν ηεο Κεθαινληάο. 

Τπεξέηεζε ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ σο νηθνλνκηθφο αμησκαηηθφο θαη απνζηξαηεχηεθε 

ην 1935 κε ηνλ βαζκφ ηνπ αληηπινηάξρνπ, επεηδή πήξε κέξνο ζην δεκνθξαηηθφ 

θίλεκα ηνπ 1935. Απφ ηφηε αθνζηψζεθε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ. 

Δπεηδή έδεζε ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ζην λεζί ηεο Κεθαινληάο θαη ιφγσ ηνπ 

φηη ηαμίδεςε πάξα πνιχ ζηελ ζάιαζζα, ηελ αγάπεζε ηδηαίηεξα θαη απηφ, θάλεθε 

θαη απνηππψζεθε ζηα πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ. Απφ ηνπ 1917 άξρηζε λα 

ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. Σελ επίζεκε εκθάληζε ηνπ 

ζηα γξάκκαηα ηελ έθαλε ην 1923 κε ηηο ζπιινγέο δηεγεκάησλ «ηφπνο ζηνπο 

ηξεινχο» θαη «εχζπκεο ηζηνξίεο». Δηδηθεχηεθε ηδηαίηεξα ζηηο πεξηγξαθέο ηεο 

ζάιαζζαο, ησλ βπζψλ θαη ησλ θφζκσλ ηνπο. Αξγφηεξα έγξαςε«ηζηνξίεο ηεο 

αλνηθηήο ζάιαζζαο», «ζαιαζζηλέο ηζηνξίεο», «κε ην γπαιί ηνπ ςαξά» θαη κε ην 

έξγν ηνπ «γηαιφ γηαιφ» βξαβεχηεθε απφ ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ Άληεξζελ. Έγξαςε 

επίζεο θαη ζεαηξηθά έξγα. Όια ηα έξγα ηνπ είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηελ ζάιαζζα 
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θαη ηελ ζαιάζζηα δσή. Οη πεξηγξαθέο ηνπ έρνπλ εθιατθεπηηθφ, δηδαθηηθφ θαη 

ρηνπκνξηζηηθφ ραξαθηήξα. πλδπάδεη ηελ γλψζε κε ηελ ηεξπλφηεηα 

(Κηηξηψηεο,1983).   
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2.2 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Σα έξγα ησλ επηιεγκέλσλ πεδνγξάθσλ γηα ηε κειέηε απηή, 

αθνξνχζαλ κφλν ηα πεδνγξαθήκαηα θαη φρη ηα πνηήκαηά ηνπο. Γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη πεδνγξάθνη, νη 

ηίηινη ησλ έξγσλ  θαη ην θάζε πεδνγξάθεκα θσδηθνπνηήζεθαλ. 

 

Παξακέηξνπο ηεο κειέηεο απηήο (Πίλαθαο. 2.2.) απνηέιεζαλ νη 

επηιεγκέλνη πεδνγξάθνη, ηα έξγα ηνπο ή νη ζπιινγέο ηνπο, ηα πεδνγξαθήκαηά 

ηνπο θαη νη αλαθνξέο ζε φζηξαθα. Οη αλαθνξέο ζε φζηξαθα 

θσδηθνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ νζηξάθνπ, φηαλ απηφ ήηαλ εθηθηφ 

λα  πξνζδηνξηζηεί ε θιάζε θαη ε ρξήζε ηνπο σο ζρήκαηα ιφγνπ. Οη 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην είδνο δελ δηλφηαλ θαη απιά γηλφηαλ αλαθνξά, 

γηα παξάδεηγκα θνρχιη ή φζηξαθν, ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη απηέο. Ζ έληαμε 

θαη ηαπηνπνίεζε ζε είδνο έγηλε αλάινγα κε ην αλ ηα είδε αλαθέξνληαλ 

θαλνληθά κε ην θνηλφ φλνκά ηνπο, αλ αλαθέξνληαλ γεληθά σο θνρχιηα ή 

φζηξαθα ή αλ γηλφηαλ αλαθνξά ζε κνξθέο ηεο ζάιαζζαο, δειαδή θάηη πνπ 

δελ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί. Κάηη αλάινγν έγηλε θαη κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θιάζεο ησλ εηδψλ πνπ βξέζεθαλ, ηα νπνία θπζηθά 

ρσξίζηεθαλ ζε δίζπξα θαη γαζηεξφπνδα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππήξραλ 

αλαθνξέο ζε καιαθφζηξαθα, θεθαιφπνδα αιιά θαηαγξάθεθε θαη κηα 

αλαθνξά ζε φζηξαθν ηεο ρειψλαο (ηαξηαξνχγα). Όπνπ φκσο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπο ήηαλ αδχλαηνο θαη νη θαηαγξαθέο ήηαλ αζαθείο, 

δεκηνπξγήζεθε θαη κία ηξίηε παξάκεηξνο θάησ απφ ηνλ φξν φζηξαθα. 

χκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην, θνγρχιηνλ είλαη δίζπξν ή είδνο δίζπξνπ (αρηβάδα) 

(Liddell & Scott, 1902). ήκεξα φκσο -ζηνλ θαζεκεξηλφ θαη ινγνηερληθφ ιφγν- 

επεηδή ην «θνρχιη» ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα φια ηα φζηξαθα, επηιέρζεθε λα 

κελ εληαρζεί ζηελ θιάζε ησλ δίζπξσλ αιιά ζε μερσξηζηή θαηεγνξία 

«φζηξαθα».  
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Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο απηήο ζρεηίδνληαλ κε αλαθνξέο ζε 

φζηξαθα (εηδηθά ή γεληθά) θαη πξνζδηφξηζαλ ηε ρξήζε ηνπο κέζα ζηα 

πεδνγξαθήκαηα σο ζρήκαηα ιφγνπ 

Σα ζρήκαηα ιφγνπ πνπ αλαδεηήζεθαλ θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπο είλαη 

ηα εμήο: 

 

 

 

 

 
 

ΥΖΜΑΣΑ ΛΟΓΟΤ 
 

Α) Ζ θαλνληθή- ζπληαθηηθή ζέζε ησλ όξσλ ζηελ πξόηαζε 
 
α. Τπνθείκελν-Ρήκα  (Τ-Ρ) 

β. Τπνθείκελν-Ρήκα-Καηεγνξνύκελν (Τ- Ρ-Κ)  

γ. Τπνθείκελν-Ρήκα-Αληηθείκελν  (Τ-Ρ-Α) 

δ. Τπνθείκελν-Ρήκα-Αληηθείκελν- Αληηθείκελν (Τ-Ρ-Α-Α) 

ε. Τπνθείκελν-Ρήκα-Αληηθείκελν- Αληηθείκελν-Καηεγνξνύκελν  

 ( Τ-Ρ- Α-Α-Κ ) 

 
Καηεγνξνύκελν 

 Δίλαη ην φλνκα (επίζεην ή νπζηαζηηθφ) πνπ, κε ηελ κεζνιάβεζε 

ηνπ ξήκαηνο είκαη ή άιινπ ζπγγεληθνχ, θαλεξψλεη πνηα πνηφηεηα ή 

ηδηφηεηα απνδίδεηαη ζην ππνθείκελν ή θαη ζην αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 

ην νπνίν νλνκάδεηαη ζπλδεηηθφ ξήκα επεηδή ζπλδέεη ην θαηεγνξνχκελν 

κε ην ππνθείκελν π.ρ. Σν όζηξαθν θαίλεηαη φκνξθν. 

 
Δπηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο 

 Δίλαη ηα επίζεηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ νπζηαζηηθά, κε ηα νπνία 

ζπκθσλνχλ ζηελ πηψζε, ζην γέλνο θαη ζηνλ αξηζκφ, θαη θαλεξψλνπλ 

κηα κόληκε ηδηφηεηά ηνπο. 

  

 Οη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί, δέλνληαη ζηελά κε ηα νπζηαζηηθά 

θαη ηα νλόκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ. Κάπνηε κάιηζηα ηφζν ζηελά, ψζηε 

ην νλνκαηηθφ ζχλνιν πνπ ζρεκαηίδνπλ κπνξεί λα απνδνζεί κε κηα 

κφλν ιέμε (π.ρ. κεγάιε πφιε =  κεγαινχπνιε, βακκέλνο κε πνξθχξα 

= πνξθπξνβακκέλα). 
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Β) ρήκαηα ιόγνπ ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ ιέμεσλ 
 

Σα ζρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνέξρνληαη απφ ηελ δηαηαξαρή 

ηεο θαλνληθήο ζεηξάο ησλ ιέμεσλ κέζα ζηνλ ιφγν θαη είλαη ηα εμήο: 

 

 
1. Σν ππεξβαηό  

Σν ζρήκα απηφ πνπ δεκηνπξγείηαη, φηαλ αλάκεζα ζε δπν ιέμεηο, 

πνπ έρνπλ ζηελή ινγηθή θαη ζπληαθηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, 

παξεκβάιινληαη κηα ή πεξηζζφηεξεο άιιεο ιέμεηο, ιέγεηαη ππεξβαηφ.  

Η) Πίλσ ην σξηνζηάιαρην ηεο πιάθαο ην θαξκάθη. 
ΗΗ) Έηζη πξνζέιαβε ην όζηξαθν ηελ ηξνθή ηνπ ην ηεξάζηην. 

 
2. Σν πξσζύζηεξν  

Σν ζρήκα απηφ, θαηά ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηε ζεηξά ηνπ ιφγνπ 
πξψην εθείλν πνπ ρξνλνινγηθά θαη ινγηθά είλαη δεχηεξν, ιέγεηαη 
πξσζχζηεξν.  
Η) Ξεληύζε ν ληνο, μεδώζηεθε θαη ζην πεγάδη κπήθε. 

ΗΗ) Έθαγε φζηξαθα, ηα έκαζε απφ ηα βξάρηα. 

 

 

3. Σν ρηαζηό  

Καηά ηελ ζρεκαηηθή παξάζηαζε νη ζέζεηο ησλ αληίζηνηρσλ φξσλ 

βξίζθνληαη ζε ζρήκα Υ . Γη΄ απηφ ην ιφγν ην ζρήκα ιέγεηαη ρηαζηφ. 

 

Η) Μέξα θαη λύρηα πεξπαηεί, λύρηα θαη κέξα ιέγεη. 

ΗΗ) Μύδηα θαη ζηξείδηα νξθαλά, ζηξείδηα θαη κύδηα κφλα. 

 

4. Ο θύθινο 

Κχθιν έρνπκε φηαλ, κηα πξφηαζε ή πεξίνδνο ηειεηψλεη κε ηε ιέμε κε ηελ 

νπνία αξρίδεη.  

 

Η) Μνλαρή ηνλ δξφκν επήξεο, εμαλάξζεο κνλαρή. 

ΗΗ) Οη πεηαιίδεο δνπλ κέζα ζην λεξφ, γελλνχλ ζην λεξφ νη πεηαιίδεο. 

 

5. Ζ παξνλνκαζία ή παξήρεζε ή εηπκνινγηθό ζρήκα  

Σν ζρήκα απηφ δεκηνπξγείηαη, φηαλ ιέμεηο νκφερεο, ζπλήζσο 

ζπγγεληθέο εηπκνινγηθά, ηνπνζεηνχληαη ε κηα θνληά ζηελ άιιε. 

 

 Η) Σξαγνχδη ηξαγνπδήζηε κνπ, ρηιηνηξαγνπδεκέλν. 

ΗΗ) Πνξθπξά ζχλλεθα έθαλαλ πνξθπξνβακκέλν ηνλ νπξαλφ 
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6. Σν νκνηνηέιεπην ή νκνηνθαηάιεθην 

ην ζρήκα απηφ δηαδνρηθέο πξνηάζεηο ή ζηίρνη ηειεηψλνπλ κε 

ιέμεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θαηάιεμε. 

 

Η) Καη βνγθάεη θαη βαξηά κνηξνινγάεη. 

ΗΗ) Καη όζηξαθα καδεχεη θαη πεηαιίδεο βγάδεη. 

 

7. Σν αζύλδεην 

Αζχλδεην ζρήκα έρνπκε, φηαλ παξαζέηνπκε φκνηνπο φξνπο ή 

φκνηεο πξνηάζεηο, ρσξίο λα βάδνπκε αλάκεζα ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη.  

 

Η) Μαο πξφζθεξαλ κήια, θαξχδηα, ζχθα, ζηαθχιηα, νη λνηθνθπξαίνη. 

ΗΗ) Γέκηζε ν ζάθνο κε ζηξείδηα, κχδηα, αρηβάδεο, πίλλεο, φ,ηη κπνξεί λα 

βάιεη ν λνπο. 

 

8.Σν πνιπζύλδεην  

Σν πνιπζχλδεην ζρήκα είλαη ην αληίζεην απφ ην αζχλδεην. ΄ 

απηφ πεξηζζφηεξνη απφ δχν φκνηνη φξνη ή φκνηεο πξνηάζεηο ζπλδένληαη 

κε ζπκπιεθηηθνχο ή δηαρσξηζηηθνχο ζπλδέζκνπο. 

 

Η) Γελ έβιεπα κήηε ην θάζηξν, κήηε ην ζηξαηφπεδν, κήηε ηε ιίκλε. 

ΗΗ) Ζ πνξθχξα έβαςε θφθθηλν ηνλ νπξαλφ θαη ηα ζχλλεθα θαη ηα λεξά 

ηνπ θφιπνπ. 

 

 

 

 

 

Γ) ρήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ιέμεσλ ή θξάζεσλ 

 

Πξνζσπνπνίεζε 

Δίλαη ε απφδνζε  αλζξψπηλσλ ηδηνηήησλ ζε άςπρα αληηθείκελα ή 

αθεξεκέλεο έλλνηεο(π.ρ δψα, θπηά, πξάγκαηα). 

 

Η) Κιαίλε ηα δέληξα, θιαίλε, θιαίλε ηα βνπλά. 

ΗΗ) Σν ζαιαζζηλφ ζαιηγθάξη κίιεζε θαη θαισζφξηζε ηνλ θάβνπξα. 

 

Κπξηνιεμία 

Δίλαη ην ζρήκα θαηά ην νπνίν έρνπκε ηελ απφδνζε ηεο 

ζεκαζίαο κηαο ιέμεο ή κηαο θξάζεο φπσο αθξηβψο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 
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Η) Ζ μχιηλε πφξηα έηξηδε. 

ΗΗ)Σα παηδηά καδεχνπλ πεηαιίδεο θαη όζηξαθα ζηελ άθξε ηνπ γηαινχ. 

 

 

Μεηαθνξά 

 

        Μεηαθνξά έρνπκε φηαλ κηα ηδηφηεηα ελφο πξνζψπνπ, δψνπ, 

πξάγκαηνο, αθεξεκέλεο έλλνηαο απνδίδεηαη ζε θάπνην άιιν(πξφζσπν, 

δψν πξάγκα, αθεξεκέλε έλλνηα). Πνιιέο θνξέο ε κεηαθνξά κνηάδεη κε 

ηελ παξνκνίσζε θαη ηε πξνζσπνπνίεζε. 

 

Η) Πέηξηλε ζθάια                    πέηξηλε θαξδηά. 

ΗΗ) Πνξθπξά ξνχρα πνξθπξά ζύλλεθα. 

 

 

 

Παξνκνίσζε 

 

          Παξνκνίσζε έρνπκε φηαλ παξνκνηάδνπκε έλα πξφζσπν, δψν ή 

πξάγκα φκνην κε θάπνην άιιν σο πξνο κηα ηδηφηεηα. Ζ παξνκνίσζε 

γίλεηαη θαη αλάκεζα ζε θαηαζηάζεηο θαζψο αλάκεζα θαη ζε ελέξγεηεο. 

ηελ παξνκνίσζε ππάξρνπλ δχν φξνη, ν πξψηνο , ν νπνίνο 

ζπγθξίλεηαη, θαη ν δεχηεξνο, πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ζχγθξηζε. Ζ 

ζχγθξηζε εθθέξεηαη ηηο παξνκνηαζηηθέο ιέμεηο σαν, καθώς, όπως, σαν 

να, θαρρείς, λες και κ.ά  

 

Η) Ο Αρηιιέαο φξκεζε ζηελ κάρε ζαλ ιηνληάξη. 

ΗΗ) Σν όζηξαθν κνηάδεη ζαλ λύρη θαη νη ςαξάδεο ην ιέλε κάηη. 

 

 

 

 

 

 

ρήκα θαηεμνρήλ 

 

ην ζρήκα απηφ ε ζεκαζία ηεο ιέμεσο ζηελεχεη θαη ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη κε κηα κφλν, νξηζκέλε έλλνηα: Ζ Πόιε έπεζε ην 1453. 
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πλεθδνρή 

 

πλεθδνρή έρνπκε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην κέξνο αληί ηνπ 

ζπλφινπ, ην έλα αληί ησλ πνιιψλ νκνεηδψλ, ην φξγαλν αληί ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο ή ε χιε αληί ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ απηή. 

 

Η) Υαίξεηαη ν Σνχξθνο ζη΄ άινγν θη ν Φξάγθνο ζην θαξάβη. 

ΗΗ)Σξψεη ε ζθνπξηά ην ζίδεξν θη ε γε ηνλ αληξεησκέλν. 

ΗΗΗ) Παίδεη κε ην θνρχιη ην παηδί, ρνξηαίλεη ην παηρλίδη. 

 

Αληίθαζε 

 

 

Καηά ηελ αληίθαζε κηα ιέμε ή θξάζε παίξλεη ηελ ιέμε θάπνηαο 

άιιεο πνπ έρεη παξφκνηα ή θαη αληίζεηε κε απηήλ ζεκαζία:  

 

Α) Ληηόηεηα: ε απηή αληί γηα κηα ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζεηή 

ηεο κε άξλεζε. 

Η) Ζ θζνξά πνπ έπαζε δελ ήηαλ κηθξή (= ήηαλ κεγάιε).  

ΗΗ) Σα φζηξαθα πνπ κάδεςε δελ ήηαλ ιίγα (= ήηαλ πνιιά). 

 

 

Β) Δηξσλεία: ’ απηή ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζπνίεζε ιέμεηο ή 

θξάζεηο πνπ έρνπλ εληειψο δηαθνξεηηθή θαη αληίζεηε ζεκαζία απφ ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο. 

Η) Ωξαία ηα θαηάθεξεο! (= Πνιχ άζρεκα ηα πήγεο). 

ΗΗ) ηγά πνπ ζα ζ΄ άθελα λα κπεηο ζη’ φζηξαθφ κνπ, κηθξφ 

θαβνχξη.   

 

 

Γ) Δπθεκηζκόο: Δδψ ρξεζηκνπνηνχληαη ιέμεηο ή θξάζεηο κε θαιή 

ζεκαζία αληί γηα άιιεο ιέμεηο ή θξάζεηο κε θαθή ζεκαζία. Ο 

επθεκηζκφο πξνέξρεηαη ζπλήζσο απφ θφβν ή απφ επιάβεηα π.ρ. 

Λεπθόο πύξγνο, Δύμεηλνο  Πόληνο αληί Άμελνο Πόληνο. 
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ρήκα από θνηλνύ 

 

ρήκα από θνηλνύ είλαη ην ζρήκα ιφγνπ ζην νπνίν 

παξαιείπεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ή κηα πξφηαζε θη ελλνείηαη απφ 

ηα πξνεγνχκελα αθξηβψο ε ίδηα. Έηζη έρνπκε ειιεηπηηθή πξφηαζε. 

 

 

 

Δπαλάιεςε 

 

Δπαλάιεςε είλαη ην ζρήκα ιφγνπ ζην νπνίν κηα έλλνηα 

εκθαλίδεηαη δχν(ή πεξηζζφηεξεο) θνξέο είηε απηνχζηα είηε ιίγν 

δηαθνξνπνηεκέλε. 

 

Μεησλπκία 

 

Μεησλπκία είλαη εθείλν ην ζρήκα ιφγνπ ζην νπνίν κηα ιέμε ή 

έλλνηα αληηθαζίζηαληαη κε κηα άιιε, πνπ έρεη κεγαιχηεξε ινγνηερληθή 

δχλακε. ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο κεησλπκίαο ρξεζηκνπνηείηαη : 

α) ν δεκηνπξγφο αληί ηνπ δεκηνπξγήκαηνο ή ν εθεπξέηεο αληί ηεο 

εθεχξεζεο. 

β) ε αηηία αληί ηνπ απνηειέζκαηνο, θαη αληίζηξνθα, δειαδή ην απνηέιεζκα 

αληί ηεο αηηίαο 

γ) ην πεξηερφκελν αληί ηνπ πεξηέρνληνο, θαη αληίζηξνθα, δειαδή απηφ πνπ 

πεξηέρεη θάηη αληί ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

δ) ην αθεξεκέλν αληί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, θαη αληίζηξνθα, δειαδή ην 

ζπγθεθξηκέλν αληί ηνπ αθεξεκέλνπ. 

 

Η) Γηαβάδσ Διχηε, (αληί δηαβάδσ πνηήκαηα ηνπ Διχηε). 

ΗΗ)Σν ζηξείδη δελ είρε καξγαξηηάξη, ήηαλ θελό. 

 

 

 Τπεξβνιή    

 

Με ην ιεθηηθφ απηφ ηξφπν ιέκε θάηη πνπ μεπεξλά ην πξαγκαηηθφ 

θαη ην ζπλεζηζκέλν, γηα λα πξνθαιέζνπκε ηζρπξή εληχπσζε. 

 

Η) αλ δπν βνπλά είλαη νη πιάηεο ηνπ, ζαλ θάζηξν ε θεθαιή ηνπ. 

ΗΗ) θύξημε κε ηελ κπνπξνύ θαη αθνχζηεθε σο ηα πέξαηα ηνπ 

θφζκνπ. 
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Αιιεγνξία 

 

Ζ Αιιεγνξία είλαη κηα κεηαθνξηθή έθθξαζε, ε νπνία θξχβεη 

λνήκαηα δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ θαλεξψλνπλ νη ιέμεηο ηεο. 

Αιιεγνξηθφ κπνξεί λα είλαη θαη έλα νιφθιεξν θείκελν, πεδφ ή πνηεηηθφ. 

 

Η) Έλαο αεηφο πεξήθαλνο, έλαο αεηφο ιεβέληεο δελ πάεη ζηα 

θαηψκεξα λα θαινρεηκσληάζεη, κφλ’ κέλεη ζηα βνπλά, ςειά ζηα 

θνξθνβνχληα. 

ΗΗ) αλ ηεο είπα έηζη, άλαςε ν γηαιφο θαη αξπάρηεθαλ ηα θνρχιηα. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 

 

Με ηελ εηθόλα ζηφρν έρνπκε λα εθθξάζνπκε κία έλλνηα, ηδέα, ή 

θαηάζηαζε ή λα πξνθαιέζνπκε ζηνλ αλαγλψζηε ηελ εληχπσζε φηη 

βιέπεη κπξνζηά ηνπ ην αληηθείκελν πνπ πεξηγξάθεηαη κε φζν πην 

παξαζηαηηθφ θαη δσληαλφ ηξφπν γίλεηαη. 

 

Η)Σψξα ζην καθξηλφ λεζί θαλέλα ζπίηη δελ ππήξρε πηα κφλν αλ 

θπζνχζε απφ λνηηά ζηελ ζέζε ηνπ έβιεπεο έλα κνλαζηήξη πνπ ςειά ην 

ζπλέρηδαλ ηα ζχλλεθα θαη απφ θάησ ζηα χθαια γινππαθψληαο ηα 

πξαζηλσπά λεξά ηνπ ‘γιεηθαλ ηα ηνηρηά κε ηηο βαξηέο κεγάιεο 

ζηδεξφπνξηεο. 

ΗΗ) Δπηζπκνχζα λα απνιαχζσ ηελ κεγάιελ καγείαλ ηεο ζειήλεο 

αξγπξάο επί ησλ βξάρσλ, καξγαξώδνπο αλά ηα θσζθνξίδνληα 

θχκαηα, κνξκχξνπο ηεο θνηκσκέλεο θχζεσο, σο ελ’ νλείξσ ιηθληδνκέλεο 

θαη αλαθξηζζνχζεο. 
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ΣΔΥΝΗΚΔ  

 

 

Αθήγεζε 

Δίλαη ε αθεγεκαηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ελαιιάζζνληαη ηα 

γεγνλφηα θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ε αθήγεζε δειαδή πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε ελφο πνκπνχ (αθεγεηή), ελφο δέθηε ( απνδέθηε ηεο 

αθήγεζεο) θη ελφο κελχκαηνο (ζέκα). 

  

 

Πεξηγξαθή 

Δίλαη ε ιεπηνκεξήο έθζεζε πξνζψπσλ, αληηθεηκέλσλ θ.ιπ. 

ηφρνο ηεο πεξηγξαθήο είλαη λα δψζεη ζηνλ αλαγλψζηε ιεπηνκέξεηεο, 

είηε αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα είηε εξκελεπηηθνχ, ησλ ελεξγεηψλ ή ησλ 

θηλήηξσλ ησλ πξνζψπσλ. Ζ πεξηγξαθή είλαη ζηαηηθή θαη ζπλήζσο δελ 

ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ αθήγεζε. πρλά ηα φξηα ηνπο δπζδηάθξηηα.  

 

 

Γηάινγνο 

Δίλαη ην κέξνο ηεο αθήγεζεο φπνπ ηα πξφζσπα ζπλνκηινχλ. 

ηφρνο ηνπ δηαιφγνπ είλαη ε δσληάληα θαη ε ακεζφηεηα. 

 

Δζσηεξηθόο κνλόινγνο 

 

Δίλαη ε παξνπζίαζε ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλεηξκψλ ηνπ 

ήξσα ρσξίο ν αθεγεηήο λα παξεκβαίλεη. 

 

  

 

 

 

Ρεηνξηθέο εξσηήζεηο 

 

Δίλαη ην ζρήκα ιφγνπ ζην νπνίν δηαηππψλεηαη, ρσξίο λα 

αλακέλεηαη ε απάληεζε, είηε επεηδή είλαη απηνλφεηε ,είηε επεηδή είλαη 

πεξηηηή. 

 

 

ύγθξηζε 

 

Με ηελ ηερληθή ηεο ζχγθξηζεο έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα 

εμεηάζνπκε δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη λα 
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εληνπίζνπκε κεηαμχ ηνπ νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο. Χο κέηξν ζχγθξηζεο 

παίξλνπκε νηηδήπνηε ιεηηνπξγεί σο βάζε γηα αμηνιφγεζε, σο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα θξίζε θαη γεληθφηεξα νηηδήπνηε ζπγθξηηηθά πξνο ην νπνίν 

αμηνινγείηαη θάηη άιιν νκνεηδέο. 

 

Η) ην βπζφ ππήξραλ πεξηζζφηεξεο αρηβάδεο απφ φ,ηη πίλλεο θαη 

πνπιψληαο ’ηεο πήξαλ πεξηζζφηεξνπο νβνινχο. 

 

 

Ύθνο 

 

Δίλαη ν ηδηαίηεξνο ηξφπνο έθθξαζεο επηινγήο θαη δηακφξθσζεο 

ηνπ γισζζηθνχ πιηθνχ. Σν χθνο κπνξεί λα είλαη:  

 

 Απιό ή ιηηό (ν αθεγεηήο δίλεη μεθάζαξα απηφ πνπ ζέιεη κε ιηηφηεηα, 

αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα). 

 Γιαθπξό ( πνπ ζηεξίδεηαη ζην πινχζην ιεμηιφγην θαη ηα έληνλα 

εθθξαζηηθά κέζα). 

 Υαιαξό (φηαλ δίλνληαη κε πνιιά ιφγηα ιίγεο ζθέςεηο).  

 Εσληαλό( φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ δίλνληαη κε δσεξάδα). 

 Φπζηθό(φηαλ ξέεη, ρσξίο λα θάλεη ν αθεγεηήο θακηά ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα). 

 Παξαζηαηηθό ( φηαλ είλαη πνιχ δσληαλά φια απηά πνπ δίλεη ν 

αθεγεηήο). 

 

 

 

Δθθξαζηηθά κέζα 

 

Ο  πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί πνιιά ζρήκαηα ιφγνπ. Με ηηο 

πξνζσπνπνηήζεηο δίλεη κεγαιχηεξε δσληάληα ζην θείκελν ηνπ, ελψ κε 

ηηο κεηαθνξέο θεξδίδεη ζε παξαζηαηηθφηεηα. Οη εηθφλεο δεκηνπξγνχλ κηα 

δσγξαθηθή αίζζεζε ζηνλ αλαγλψζηε. Οη παξνκνηψζεηο δίλνπλ κηα 

πεξηζζφηεξν παηγληψδε δηάζεζε ζην πνίεκα, ελψ ην ζρήκα απφ θνηλνχ, 

ε παξνλνκαζία θαη ε επαλάιεςε ηνλίδνπλ ηελ ηειεπηαία παξνκνίσζε κε 

ηα θαξάβηα. Σέινο, νη ππεξβνιέο θαη ζπλεθδνρή δίλνπλ δηαρξνληθφηεηα 

θαη έκθαζε.   
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Ζ επεμεξγαζία  ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

MINITAB 14. Δπηγξακκαηηθά ζηνλ πίλαθα 2.2 αλαθέξνληαη φιεο νη 

παξάκεηξνη ηεο κειέηεο 

 

Πίλαθαο 2.2.  Οη παξάκεηξνη ηεο παξνχζαο κειέηεο 

 

 

 

 

α/α Παξάκεηξνη 

1 Πεδνγξάθνη 

2 Έξγα/ άπαληα 

3 Γηεγήκαηα 

4 Δίδνο νζηξάθνπ 

5 Πξνζδηνξηζκφο είδνπο νζηξάθνπ 

6 Κιάζε 

7 ρήκα ιφγνπ 
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
 

Από ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ όπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίνακα 3.1 θαη ζηελ εικόνα 3.1 πξνέθπςε όηη ηηο πεξηζζόηεξεο 

αλαθνξέο κε όζηξαθα ηηο έρεη ν Πνηακηάλνο (1850), αθνινπζεί ν 

Παπαδηακάληεο (286) θαη ηέινο ν Καξθαβίηζαο κε 188 αλαθνξέο.  

 
 
Πίνακαρ 3.1. Αξηζκόο αλαθνξώλ ζε όζηξαθα αλά ζπγγξαθέα. 

 

Α/Α ΤΓΓΡΑΦΕΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΕΛΙΔΕ ΤΝΟΛΙΚΟΤ 
ΕΡΓΟΤ ΑΝΑ 
ΤΓΓΡΑΦΕΑ 

1 
Πνηακηάλνο  

Θέκνο 1850 3253 

2 
Παπαδηακάληεο 

Αιέμαλδξνο 286 2615 

3 
Καξθαβίηζαο 

 Αλδξέαο 188 5516 

 
 
 
 

Αριθμός αναφορών ανά σσγγραφέα 
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Εικόνα 3.1.  Αξηζκόο αλαθνξώλ ζε όζηξαθα αλά ζπγγξαθέα. 
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ηελ εικόνα 3.2. παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο αλαθνξέο 

ησλ ζπγγξαθέσλ ζηα όζηξαθα, όπσο εκθαλίδνληαη κέζα ζην έξγν ηνπο.  

Φαίλεηαη πσο ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό (11,5%) είλαη νη πεηαιίδεο, 

αθνινπζνύλ ηα όζηξαθα (10,5%), νη πίλλεο (9%),  ηα θνρύιηα θαη νη 

πνξθύξεο (8%) , κε κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα είδε πνπ 

αλαθέξνληαη. Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία ησλ ρηεληώλ (3,5%),ησλ 

ζσιήλσλ (4,5%), ησλ ζηξεηδηώλ θαη ησλ ζαιηγθαξηώλ (5,5%),ησλ 

καξγαξσδώλ θνρπιηώλ θαη ηεο κπνπξνύο (5%) θαη ηεο αρηβάδαο (3%). 

Σέινο γίλεηαη κηθξή αλαθνξά ζηελ κπνπρώλα, ζηελ θππξαία, ζηα 

θπδώληα, ζηηο θαιόγλσκεο  ζηα καηάθηα θη  ειάρηζηεο ζηε θσιάδα, ηνπο 

ηξίησλεο, ηελ άξπα θαη ζηηο κεζύζηξεο. 

 

Αναθοπά ςγγπαθέα

P
e

rc
e

n
t

ρ
ηέ

λη
α

ρ
ηέ

λ
η

ρά
β

αξ
ν

ρά
β

αξ
α

θ
σ

ι
άδ

α

ηξ
ίη
σ

λε
ο

ηξ
ίη
σ

λα
ο

ηό
λλ

α

ηε
ιε

β
ό
α
ο

ηα
ξ

ηα
ξ

ν
ύ
γ
α

ζ
σ

ι
ή

λε
ο

ζ
σ

ι
ή

λα
ο

ζ
π

λ
ηέ

θ
η

ζ
ηξ

ό
κ

π
ν

ο

ζ
ηξ

ό
κ

π
ν

η

ζ
ηξ

ε
ίδ

ηα

ζ
ηξ

εί
δ

η

ζ
α
ι
ηγ

θ
ά
ξ
ηα

ζ
α
ιη

γ
θ
άξ

η

π
ηε

ξ
ό
θ
ε
ξ
α
ο

π
ν

π
ξ

ι
ίδ

α

Π
ν
ξ

θ
π
ξ

ίη
ε

ο

π
ν

ξ
θ

ύ
ξ

α

π
ίλ

λε
ο

π
ίλ

λ
α

π
ε
ηξ

ν
ζ

σ
ι
ή

λε
ο

π
ε
ηξ

ν
ζ

σ
ι
ή

λα
ο

π
ε
η α

ι
ίδ

ε
ο

π
εη

α
ι
ίδ

α

ν
ζ

ηξ
α
θ
ό
δ

ε
ξ
κ

α

ό
ζ
ηξ

αθ
ν

ό
ζ
ηξ

αθ
α

λ
απ

ηί
ιν

ο

κ
ύ

δ
ηα

κ
ύ
δ

η

κ
π

ν
π
ρ
ώ

λ
α

κ
π

ν
π

ξ
ν

ύ

κ
ε

ιν
θ
ύ
δ

σ
λ
α

κ
ε
ζ

ύ
ζ

ηξ
ε
ο

κ
άη

ηα

κ
ά
ηη

κ
α
ηά

θ
η

κ
α
ξ
γ
α
ξ
ώ

δ
ε

 θ
ν
ρ
ύ

ιη
α

κ
αξ

γ
αξ

ηη
ν
θ

ό
ξ
ν

 ζ
ηξ

ε ί
δ

η

κ
α
ξ
γ
α
ξ
ηη

ν
θ

ό
ξ
α
 ό

ζ
ηξ

αθ
α

ιη
ζ

ν
θ

ά
γν

ο

θ
ώ

λν
η

θ
π
π

ξ
αί

α

θ
π
δ

ώ
λη

α

θπ
δ

ώ
λ
η

θ
ξ

άλ
ε

θ
ν
ρ
ύ

ιη
α

Κ
ν

ρ
ύ
ι
η

θν
ρ
ύ
ι
η

θν
ρ
ύ
ι
α

θό
γ
ρε

ο

θι
ε
ίζ

ξ
ν

 ν
ζ

ηξ
ά
θν

π

θ
έι

π
θ
ν

ο
 ν

ζ
ηξ

ά
θν

π

θ
αι

ό
γλ

σ
κ

ε

θ
αι

ό
γ
λσ

κ
ε
ο

δ
ίζ

π
ξ

α

γπ
α
ι
ηζ

ηε
ξ

ή

γ
α
ζ
η ε

ξ
ό
π

ν
δ

α

γ
α
τδ

ν
π

ξ
ν

π
ό

δ
αξ

α

α
ρ
ηβ

ά
δ
ε
ο

α
ρη

β
άδ

α

απ
ηά

θη
α

ά
ξ
π

α

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 
Εικόνα 3.2. Πνζνζηηαίεο (%) αλαινγίεο όισλ ησλ εηδώλ πνπ αλέθεξαλ 
νη ζπγγξαθείο.  
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ηελ εικόνα 3.3. παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο (%) αλαινγίεο 

όισλ ησλ ηαμηλνκηθώλ νκάδσλ κε ην πςειόηεξν πνζνζηό (45%) λα ην 

θαηέρνπλ ηα δίζπξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα γαζηεξόπνδα (35%). Σν 

κηθξόηεξν πνζνζηό ην θαηέρνπλ ηα θεθαιόπνδα, ηα καιαθόζηξαθα θαη ε 

ρειώλα. 

 

Σαξινομική ομάδα
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Εικόνα 3.3. Πνζνζηηαίεο (%) αλαινγίεο όισλ ησλ ηαμηλνκηθώλ νκάδσλ.  

 
 

ηελ εικόνα 3.4. παξνπζηάδνληαη νη ηαμηλνκηθέο νκάδεο  ησλ 

γαζηεξόπνδσλ, ησλ δίζπξσλ, ησλ καιαθνζηξάθσλ, ησλ θεθαιόπνδσλ, 

ησλ νζηξάθσλ θαη ηεο ρειώλαο αλά ζπγγξαθέα. Οη πεξηζζόηεξεο  

αξηζκεηηθά αλαθνξέο ζηα γαζηεξόπνδα (650), ζηα δίζπξα(750) θαη ζηα 

όζηξαθα(400) γίλνληαη από ηνλ Πνηακηάλν ελώ κε κεγάιε δηαθνξά 

αθνινπζεί ν Παπαδηακάληεο ζηα δίζπξα (100) θαη ζηα όζηξαθα (60) θαη 

ηηο ιηγόηεξεο ν Καξθαβίηζαο ζηα  γαζηεξόπνδα (80). Ο Πνηακηάλνο 

θάλεη θαη ειάρηζηεο αλαθνξέο θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο ηαμηλνκηθώλ 

νκάδσλ (π.ρ. ζε καιαθόζηξαθα, θεθαιόπνδα αιιά θαηαγξάθεθε θαη 

κηα αλαθνξά ζε όζηξαθν ηεο ρειώλαο (ηαξηαξνύγα). 
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Εικόνα 3.4. Πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαθνξώλ ησλ ηαμηλνκηθώλ νκάδσλ 

αλά ζπγγξαθέα. 
 
 
 
 
 

Όπσο δηαπηζηώλνπκε ζηελ εικόνα 3.5. ν Πνηακηάλνο αλέθεξε ηα 

πεξηζζόηεξα είδε νζηξάθσλ επαλαιακβάλνληαο ηηο ιέμεηο όζηξαθα θαη 

θνρύιηα 240 θαη 220 θνξέο αληηζηνίρσο. Αθνινπζεί ν Καξθαβίηζαο κε   

60 αλαθνξέο ζηελ πνξθύξα θαη ηέινο έξρεηαη  ν Παπαδηακάληεο κε ηηο 

πςειόηεξεο αλαθνξέο ηνπ ζην καξγαξηηνθόξν ζηξείδη πνπ αλέξρνληαη 

ζηηο 50.  
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Εικόνα 3.5. Αλαθνξέο νζηξάθσλ αλά ζπγγξαθέα. 
 
 

Όπσο δηαπηζηώλνπκε από ηελ εικόνα 3.6 όινη νη ζπγγξαθείο 

αλαθέξνληαη ζηελ ρξεζηηθόηεηα ησλ νζηξάθσλ κε 158 αλαθνξέο ζηελ 

ηξνθή, 50 αλαθνξέο  ζην θαγεηό, 45 ζηε βαθή, 20 θνξέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηα όζηξαθα σο δόισκα, 13 ζηελ δηαθόζκεζε θαη 

ηέινο 10 αλαθνξέο ζην θόζκεκα. Θα πξέπεη επίζεο λ’ αλαθέξνπκε όηη 

έρνπκε 20 αλαθνξέο σο θαηνηθία-νηθνζέζε θαη άιιεο ηόζεο σο ζάιπηγγα 

θαη σο κέζν επηθνηλσλίαο. Ειάρηζηεο αλαθνξέο έρνπκε ζηε 

ρξεζηηθόηεηα ησλ νζηξάθσλ σο απνζεθεπηηθό ρώξν,  δώξν,  ζηνιίδη, 

θπιαρηό, αληηθείκελν γηα ζεξβίξηζκα θαη  κία αλαθνξά σο επίζηξσζε 

εδάθνπο. Σέινο αλαθνξέο γίλνληαη ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο παηρλίδη 

θαη σο ζπιινγή αιιά θαη σο πιηθό  θαηαζθεπήο 

 
 
 
 
 



ΣΑ ΟΣΡΑΚΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ                                         ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ               

64 

 
 
 
 
 
 

Υπηζηικόηηηα

C
o

u
n

t

10 10 10 10

160

80

0

160

80

0

160

80

0

160

80

0

160

80

0

160

80

0

10 10 10

160

80

0

10

160

80

0

αληηθείκελν γηα ζεξβίξηζκα απνζήθεπζε απνζεθεπηηθόο ρώξνο βαθή βαθή θαη έζηκν δηαθόζκεζε δόισκα δώξν

εκπόξην ελδηαίηεκα ελδπκαζία επίζηξσζε εδάθνπο ζεζαπξόο ζσξάθηζε θάιπςε θαηαθύγην

θαηνηθ ία θέιπθνο θνζκεκα θόζκεκα θνύληα θύπειν ιάθπξν κάξγαξν πνπ ιάκπεη

καξθάξηζκα κέζν επηθνηλσλίαο κνπζείν κνπζηθό νξγαλν κνπζηθό όξγαλν λόκηζκα νηθνζέζε νκνξθηά

όλνκα νλνκαζία παηγλίδη παηρλίδη παλνπιία πηάην πηάην ζεξβηξίζκαηνο πινύηνο

ζάιπηγγα ζθάιεο ζπίηη ζηέγε ζηνιίδη ζπιινγή ηάκα ηόπνο θαηνηθίαο

ηόπνο θύιαμεο ηνπσλύκην ηξνθή ηξνθή σο δόισκα πιηθό θαηαζθεπήο θαγεηό θπιαρηό θσιηά

ρξήζε νλόκαηνο ςεθηδσηό

 
 
Εικόνα 3.6.  Αλαθνξέο ηεο ρξεζηηθόηεηαο ησλ νζηξάθσλ. 
 
 
 
 

ηελ εικόνα 3.7  βιέπνπκε όηη ηα όζηξαθα ρξεζηκνπνηνύληαη από 

ηνπο ζπγγξαθείο σο θαηεγνξνύκελα, όζνλ αθνξά ηελ ζπληαθηηθή ηνπο 

ζέζε κέζα ζην θείκελν. Αξρηθά ν Πνηακηάλνο ζπλδέεη ην όζηξαθν κε ην 

ππνθείκελν θαη δίλεη 48 θαηεγνξνύκελα, ν Καξθαβίηζαο 30 θαη 

αθνινπζεί κε 10 θαηεγνξνύκελα  κέζα ζηα θείκελά ηνπ ν 

Παπαδηακάληεο. 
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Εικόνα 3.7. Σν πιήζνο ησλ νζηξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

θαηεγνξνύκελα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εθηόο από ηα θαηεγνξνύκελα, όζνλ αθνξά ηελ ζπληαθηηθή ηνπο 

ζέζε ηα όζηξαθα ρξεζηκνπνηνύληαη σο επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί. 

Παξαηεξνύκε ζηελ  εικόνα 3.8 νη πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο επηζεηηθώλ 

πξνζδηνξηζκώλ γίλνληαη από ηνλ Καξθαβίηζα (25),  αθνινπζεί ν 

Παπαδηακάληεο (15)  θαη ηέινο ν Πνηακηάλνο (4).  
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Εικόνα 3.8. Σν πιήζνο ησλ νζηξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 
επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί. 
 
 
 

 

ηνλ πίνακα 3.2 δίλεηαη ν αξηζκόο ησλ επηζεηηθώλ 

πξνζδηνξηζκώλ θαη ηα νπζηαζηηθά πνπ απηνί νη πξνζδηνξίδνπλ. Σε θύζε 

ηελ πξνζδηνξίδνπλ δεθαπέληε (15) επίζεηα, ηελ έλδπζε έμη (6), ηνλ 

άλζξσπν (3), ην δών ηξεηο (3) θαη ην θνρύιη δύν (2). 
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Πίνακαρ 3.2. Οπζηαζηηθά ζηα νπνία αλαθέξνληαη  νη επηζεηηθνί 

πξνζδηνξηζκνί 

        
   

οςζιαζηικά απιθμόρ αναθοπών 

αίγιε 1 

άλζξσπνο 3 

βαζίιηζζα 1 

βπζό 1 

δξόκν 1 

έλδπζε 6 

έξσηαο 1 

δών 3 

θόζκν 1 

θνπηί 1 

θνρύιη 2 

καλδύαο 1 

νπξαλό 1 

πεξγακελή 1 

ξνύρν 1 

ζηγή 1 

ζηέκκα 2 

θύζε 15 

ριακύδα 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ηελ εικόνα 3.9 βιέπνπκε πσο ηα όζηξαθα ρξεζηκνπνηνύληαη 

όζνλ αθνξά ηελ ζέζε ηνπο κέζα ζην ιόγν κε ην ζρήκα ηνπ ππεξβαηνύ, 

ηνπ πξσζύζηεξνπ, ηνπ αζύλδεηνπ θαη ηνπ πνιπζύλδεηνπ. Πξώηνο ζε 

αλαθνξέο έξρεηαη ν Πνηακηάλνο κε 198, 30, 170 θαη 140 αληηζηνίρσο. 

Αθνινπζνύλ ν Καξθαβίηζαο θαη Παπαδηακάληεο κε  αλαθνξέο λα κελ  

μεπεξλνύλ ηηο 40 ζην θάζε ζρήκα ιόγνπ. 
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Εικόνα 3.9. ρήκαηα ιόγνπ ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ησλ νζηξάθσλ σο 

ιέμεηο (πξσζύζηεξν, ππεξβαηό, αζύλδεην θαη πνιπζύλδεην). 
 
 
 
 
 

Η ρξήζε ζρεκάησλ ιόγνπ θαίλεηαη κέζα από ηελ  πνζνζηηαία ( 

%) αλαινγία ησλ νζηξάθσλ. ηελ εικόνα 3.10 δηαηππώλνληαη  απηά ηα 

ζρήκαηα κέζσ  ηεο παξνκνίσζεο, κεηαθνξάο, πξνζσπνπνίεζεο, 

ππεξβνιήο, θπξηνιεμίαο, αιιεγνξίαο, ζρήκαηνο  θαη’εμνρήλ θαη 

αληίθαζεο. Ο Πνηακηάλνο αλαθέξεη πξνζσπνπνίεζε ζε όζηξαθα θαηά 

70%, παξνκνίσζε 60%, κεηαθνξά 55%, θαη’εμνρήλ 95% θαη 

αθνινπζνύλ ν Παπαδηακάληεο κε ηνλ Καξθαβίηζα  κε ρακειά πνζνζηά. 
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Εικόνα 3.10. ρήκαηα ιόγνπ ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία ιέμεσλ όπνπ ηα 
όζηξαθα αλαθέξνληαη κέζσ παξνκνίσζεο, κεηαθνξάο, 
πξνζσπνπνίεζεο, ππεξβνιήο, θπξηνιεμίαο, αιιεγνξίαο, ζρήκαηνο  
θαη’εμνρήλ θαη αληίθαζεο. 
 
 
 
 

       Γηα ηελ κειέηε ηεο παξνπζίαο ησλ εηδώλ ζηελ ινγνηερλία, 

έγηλε θσδηθνπνίεζε ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίνακα 3.3, ζε 

ηξηαληαπέληε  (35)  είδε. Η θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ην είδνο, κε ην 

νπνίν, κε όπνηνλ ηξόπν θαη αλ αλαθέξεηαη ζηελ ινγνηερλία, 

θαηαγξάθεηαη ζηελ νλνκαζηηθή πηώζε ηνπ εληθνύ αξηζκνύ. 
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Πίνακαρ 3.3. Κσδηθνπνίεζε εηδώλ  ζηε κειεηνύκελε πεδνγξαθία 

κε ηελ πηζαλή επηζηεκνληθή ηνπο νλνκαζία. 

A/A 
ΠΙΘΑΝΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ 
ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟ 

1 Patella sp. πεηαιίδα 

2 οποιοδήποτε θνγρύιη 

3 οποιοδήποτε όζηξαθν 

4 Ensis siliqua ζσιήλαο άκκνπ 

5 Pholas dactvlus 
θσιάδα, θηεξά 
αγγέινπ,πεηξνζσιήλαο 

6 Pinna nobilis πίλλα 

7 Arca noae θαιόγλσκε 

8 Aequipecten opercularis ρηέλη,θαιόρηελν 

9 Callista chione γπαιηζηεξή 

10 Mvtilus qalloprovincialis κύδη 

11 Ostrea edulis ζηξείδη 

12 Tapes decussata/Cardium αρηβάδα 

13 Venus verrucosa θπδώλη 

14 Heraplex  trunculus/Bollinus branbaris ζηξόκπνο,κάηη 

15 Thais haemastoma πνξθύξα 

16 Charonia tritonis/ Tona galea θνρύια 

17 Pinctata radiata 
καξγαξηηνθόξν 
ζηξείδη/ζπληέθη 

18 -------------------- θνύρηα 

19 Cypraea lurida θππξαία/γνπξνπλάθη 

20 ------------------ πηεξόθεξαο 

21 Harpa άξπα 

22 --------------------- θόγρε 

23 Charonia tritonis κπνπξνύ 

24 Gastropoda ζαιηγθάξη 

25 Conus mediterraneus θώλνο 

26 Charonia tritonis variegata ηξίησλ 

27 Tonna galea κπνπρώλα 

28 Chlamys varia & glabra ριακύδα 

29 ----------------------------- θξάλνο 

30 Cerastoderma glaucum κεζύζηξα 

31 Haliotis lamellosa απηάθη 

32 Spondylus  gaederopus  γατδνπξνπόδαξν 

33 Cephalopoda λαπηίινο 

34 Caretta ηαξηαξνύγα 

35 Cerastoderma glaucum πνπξιίδα 
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          Η ρξήζε ησλ νζηξάθσλ σο ζρήκαηα ηνπ ιόγνπ από θάζε 

πεδνγξάθν, παξνπζηάδεηαη  ζηελ εικόνα 3.11.  ’ απηήλ βιέπνπκε ηελ 

ζπλνιηθή ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ ζρεκάησλ ιόγνπ . Φαίλεηαη πσο ν 

Πνηακηάλνο έρεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό αλαθνξώλ ζηα πεξηζζόηεξα 

ζρήκαηα ιόγνπ. πγθεθξηκέλα  ρξεζηκνπνηεί θαηά κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ηελ θπξηνιεμία(80%)ελώ ηελ παξήρεζε θαηά πνζνζηό 35% θαη ηελ 

ζύγθξηζε θαηά 65%. Σν ρηαζηό ην ρξεζηκνπνηνύλ ν Καξθαβίηζαο θαηά 

(45% )θαη θαηά κηθξόηεξν ν Πνηακηάλνο(35%). Σνλ θύθιν ηνλ 

ρξεζηκνπνηεί  ζην ίδην επίπεδν  ν Καξθαβίηζαο κε  ηνλ Πνηακηάλν ζε  

πνζνζηό 40%, ελώ αθνινπζεί ν Παπαδηακάληεο κε (25%). Σελ 

κεησλπκία ηελ ρξεζηκνπνηεί ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ν Πνηακηάλνο κε( 

80%). Σελ ππεξβνιή ηελ ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη ηξεηο ζπγγξαθείο ζηα 

ίδηα πεξίπνπ πνζνζηά, πνπ θπκαίλνληαη θάησ από (50%) κε κηθξή 

δηαθνξά κεηαμύ ηνπο. Ο Καξθαβίηζαο ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν από 

όινπο ηηο ξεηνξηθέο εξσηήζεηο ζε πνζνζηό πνπ αλέξρεηαη (60%) θαη 

αθνινπζεί ν Πνηακηάλνο κε (25%). Εηθόλεο ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη ηξεηο 

ζπγγξαθείο  κε ηνλ Πνηακηάλν λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξεο(60%), ηνλ 

Παπαδηακάληε (40%) θαη ηνλ Καξθαβίηζα (20%). Σελ αιιεγνξία ηελ 

ρξεζηκνπνηεί πην πνιύ ν Πνηακηάλνο(70%) θαη ν Καξθαβίηζαο(25%). Η 

κεησλπκία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνζνζηό θάησ ηνπ (25%) από ηνπο 

ζπγγξαθείο Καξθαβίηζα θαη Παπαδηακάληε  θαη ζε πνζνζηό (60%) από 

ηνλ  Πνηακηάλν. Αληίθαζε – ιηηόηεηα όπσο θαη αληίθαζε-εηξσλεία 

δίλνπλ θαη νη ηξεηο ζπγγξαθείο κε ηνλ Πνηακηάλν  λα πξνέρεη ζηα (80%) 

θαη ηνλ Καξθαβίηζα θαη ηνλ Παπαδηακάληε ζηα (10%). Σέινο  εηξσλεία 

έρνπκε ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό από ηνλ Πνηακηάλν (70%), από ηνλ 

Καξθαβίηζα (40%) θαη ειάρηζηεο αλαθνξέο από ηνλ Παπαδηακάληε. 
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ςγγπαθέαρ
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Πνηακηάλνο
Καξθαβίηζαο
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0
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0

Παπαδηακάληεο

Πνηακηάλνο

Καξθαβίηζαο
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50

0

Παπαδηακάληεο
Πνηακηάλνο

Καξθαβίηζαο
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0

Παπαδηακάληεο
Πνηακηάλνο

Καξθαβίηζαο

Κπξηνιεμία Καηεγνξνύκελν Μεηαθνξά Επηζ.Πξνζδ/κό Παξνκνίσζε Πξνζσπνπνίεζε

Παξήρεζε Υξεζηηθόηεηα ύγθξηζε Πξσζύζηεξν Υηαζηό Κύθινο

Οκνηνηέιεπην ρήκα θαηεμνρήλ Αληίθαζε -ιηηόηεηα Αληίθαζε- εηξσλεία Αληίθαζε - επθεκηζκόο Επαλάιεςε

Μεησλπκία ρήκα από θνηλνύ Τπεξβνιή Αιιεγνξία Ρεηνξηθή εξώηεζε Εηθόλα

Τπεξβαηό πνιπζύλδεην αζύλδεην

 
 

Εικόνα 3.11. πλνιηθή ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ ζρεκάησλ ηνπ ιόγνπ από θάζε 

ζπγγξαθέα.  
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4. ΤΖΗΣΗΗ 

 

Έλα θνρύιη ηεο ζάιαζζαο, κηθξό γέλλεκα-ζύκβνιν ηεο 

κεγάιεο πξνζπάζεηαο ηεο θύζεο γηα ηελ ηειεηόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηε ζσξάθηζε ηεο δσήο, απνηέιεζε θαη γηα ηνλ άλζξσπν κηαλ αλεμάληιεηε 

πεγή εκπλεύζεσλ θαη εξεζηζκάησλ γηα πνιιέο ηερληθέο θαηαζθεπέο θαη 

εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ηνπ. Πνιύπινθεο, εληππσζηαθέο αιιά θαη ιηηέο 

θόξκεο ζπλζέηνπλ ηελ εηθόλα θαη ηελ ηαπηόηεηα ησλ εθαηό ρηιηάδσλ 

εηδώλ θνρπιηώλ πεξίπνπ πνπ δνύλε ζήκεξα ζηνλ πιαλήηε καο, από ηα 

ξερά λεξά κέρξη ηα ζθνηεηλά πειαγίζηα βάζε. Σα θνρύιηα ζηνιίδνπλ 

ζρνιαζηηθά ην όζηξαθν ηνπο κε άπεηξνπο ζπλδπαζκνύο θαη ζπλζέζεηο 

ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ, άζρεηα αλ ζην βάζνο πνπ δνπλ  δελ ππάξρεη 

αξθεηό θσο γηα λα παξνπζηάζνπλ ην έξγν ηνπο, ή ην ηαίξη ηνπο δελ 

δηαζέηεη κάηηα γηα λα ην ζαπκάζεη. Γηα ηηο ζθνπηκόηεηεο όκσο ηεο θύζεο, 

πνπ δηεπζύλεη κε καεζηξία ην ζύλνιν ηεο δεκηνπξγίαο, δε δηαρσξίδνληαη 

ηα όκνξθα απ' ηα απιά, ηα κεγάια απ' ηα κηθξά θαη ηα αλίζρπξα απ' ηα 

δπλαηά, αιιά ζε όια ηα είδε κνηξάδνληαη δίθαηα ε θιεξνλνκηά ηεο 

επηβίσζεο θαη ε ηθαλόηεηα ηεο αλαπαξαγσγήο. 

Ζ εκθάληζε ζην πξνζθήλην απηνύ ηνπ εληππσζηαθνύ θαη 

πνιύκνξθνπ θόζκνπ ησλ θνρπιηώλ ηεο ζάιαζζαο ράλεηαη ζηα βάζε ηνπ 

ρξόλνπ, πεξίπνπ πεληαθόζηα εθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ από ηελ ύπαξμε 

ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζηε γε
. 

ζε κηα επνρή πνπ ηεξάζηηεο γεσινγηθέο 

αλαθαηαηάμεηο  ζπγθιόληδαλ ην θινηό ηνπ πιαλήηε, αηέιεησηνη ζεηζκνί 

θαη νξκεηηθνί ρείκαξξνη δηακόξθσλαλ ηνλ αλάγιπθν ράξηε ηεο γεο. 

«Σελ επνρή εθείλε πξόδξνκεο κνξθέο ησλ νζηξαθνθόξσλ  

πιαζκάησλ ηεο ζάιαζζαο παξνπζηάδνληαη δεηιά- δεηιά γηα λα 

δηεθδηθήζνπλ ηε ζέζε ηνπο  ζηηο ιίκλεο, ζηηο ζάιαζζεο θαη ζηνπο 

σθεαλνύο όινπ ηνπ θόζκνπ. Με ηελ εκθάληζε ηνπο θαζηεξώλνπλ έλαλ 

πξσηόηππν ηξόπν δσήο, κε ηε κεηαθνξά πάλσ ζηε ξάρε ηεο θαηνηθίαο, 

ηνπ θξνπξίνπ θαη ηνπ νξκεηεξίνπ ηνπο. Με ην  πέξαζκα ησλ αηώλσλ 

θαηλνύξγηεο γεληέο παξνπζηάδνληαλ ε κηα πίζσ από ηελ άιιε, 
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πξνζαξκνδόκελεο δηαξθώο ζηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο. Δθείλεο  πνπ δελ 

θαηόξζσζαλ λα επηβηώζνπλ ράζεθαλ, εγθαηαιείπνληαο πίζσ ηνπο ηα 

απνιηζσκέλα δείγκαηα ηεο ύπαξμεο ηνπο, ελώ νη γεληέο πνπ θέξδηζαλ 

ηελ εύλνηα ηνπ ρξόλνπ δηαζρίδνληαο ηνπο αηώλεο εμειίζζνληαλ 

ζηαδηαθά γηα λα θζάζνπλ ζηελ επνρή καο, θέξλνληαο βαζηά ζην  

θύηηαξό ηνπο ζπκππθλσκέλε ηε δύλακε ηνπ ξόινπ ηνπο ζηηο δύζθνιεο 

ζηηγκέο, ζηηο ώξεο θαη ηηο κέξεο ηεο θξπθήο δσήο ηνπο».  (Μπηαξάο & 

Βξάηηηο, 1997). 

 

Ζ ζάιαζζα ινηπόλ  θαη νη νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζ' απηήλ, 

είλαη έλα ζέκα ην νπνίν απαζρόιεζε πνιινύο επηζηήκνλεο αιιά θαη 

απνηέιεζε πιηθό γηα πνιινύο ινγνηέρλεο. ηελ Διιάδα από ηα αξραία 

ρξόληα ε ζάιαζζα ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο. Απηόο ίζσο είλαη θαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν πκλήζεθε 

ηόζν πνιύ από ηνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο. Καη' 

επέθηαζε, ηα νζηξαθνεηδή κε ηελ απαξάκηιιε νκνξθηά ηνπο, 

απνηέιεζαλ από ηελ αξραηόηεηα έσο θαη ζήκεξα  πεγή έκπλεπζεο 

ζηελ ινγνηερλία. 

 

 Ήδε από ηνλ 8ν αηώλα π.Χ ν Όκεξνο θάλεη 
αλαθνξέο ζηα όζηξαθα: 

                «άνξ, θνιεόλ δε λενπξίζηνπ ελέθανηος 

ακθηδεδίθεηαη». 

 (παζί κε ιαβή αζεκέληα πνπ ην ζθίγγεη από καινούργιο θίλνηιζι.) 

(Οδύζζεηα Οκήξνπ, Ραςσδία ζ, ζηίρνο 486-487) 

 

 

 ηε ζπλέρεηα ηνλ 7ν αηώλα π.Χ ν ιπξηθόο πνηεηήο Αιθκάλ θάλεη 

αλαθνξέο ζηελ πνξθύξα: 
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 «ζήξεο η’ νξεζθώηνη θαη γέλνο κειηζζάλ θαη θλώδαι’ ελ βέλζεζζη 

πορθσρέας αλός… » ηα ζεξία πνπ δνπλ ζηα βνπλά θαη ην γέλνο ησλ 

κειηζζώλ θαη ηα θήηε ζηα βάζε ηεο πνξθπξήο ζάιαζζαο...(Καδάδεο & 

Καξακήηξνπ, 2001).  

 

 

 

 

Όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, 

όινη νη πεδνγξάθνη αλαθέξνληαη κέζα ζην έξγν ηνπο ζηα όζηξαθα. 

Πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο έρεη ν  Πνηακηάλνο (1850), αθνινπζεί ν 

Παπαδηακάληεο (286) θαη ιηγόηεξεο  ν Καξθαβίηζαο (188). Σα ζρήκαηα 

ιόγνπ πνπ θαηαγξάθεθαλ είραλ ζρέζε κε ηελ θαλνληθή – ζπληαθηηθή 

ζέζε ησλ όξσλ κέζα ζηελ πξόηαζε θαη εληνπίζηεθαλ θαηεγνξνύκελα 

θαη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί. Δπίζεο εληνπίζηεθαλ  ζρήκαηα ιόγνπ 

πνπ είραλ ζρέζε κε ηε ζέζε ησλ ιέμεσλ κέζα ζηα πεδνγξαθήκαηα θαη 

απηά ήηαλ ην ππεξβαηό, ην πξσζύζηεξν, ην ρηαζηό, ν θύθινο, ε 

παξήρεζε, ην νκνηνηέιεπην, ην αζύλδεην θαη ην πνιπζύλδεην. Σέινο 

βξέζεθε λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζρήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ 

ιέμεσλ ή ησλ θξάζεσλ θαη απηά ήηαλ ε πξνζσπνπνίεζε, ε θπξηνιεμία, 

ε αιιεγνξία, ε κεηαθνξά, ε παξνκνίσζε, ην ζρήκα θαηεμνρήλ, ή 

κεησλπκία, ε ππεξβνιή, ε ζπλεθδνρή, ε αληίθαζε, ην ζρήκα από 

θνηλνύ, ε εηθόλα θαη ε επαλάιεςε. Γηα παξάδεηγκα ην ζρήκα ηεο 

κεησλπκίαο απνηππώλεηαη ζηελ εμήο θξάζε: 

 

 

«…αξκαζηέο μαργαριηάρι θαη πινύζηα ζηέκκαηα 

αθηεξσκέλα ζ’ άγην». 
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(Αλδξέαο Καξθαβίηζαο, Άπαληα ,ηόκ.3νο) 

 

 

 

 

 Ζ νκνηόηεηα ησλ πεδνγξάθσλ, πνπ εμεηάζηεθαλ κε βάζε 

ηελ παξνύζα κειέηε, θαίλεηαη ζην δελδξόγξακκα ηεο εικόνας 4.1.  

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 4.1. Γελδξόγξακκα βαζκνύ νκνηόηεηαο ησλ 

κειεηνύκελσλ πεδνγξάθσλ ζηε ρξήζε ησλ νζηξάθσλ κέζα ζην 

έξγν ηνπο. Όπνπ 1: Παπαδηακάληεο, 2: Καξθαβίηζαο, 3: 

Πνηακηάλνο. 
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             ηελ εηθόλα απηή, θαίλεηαη όηη ππάξρεη κηθξόο βαζκόο 

νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ ηξηώλ ζπγγξαθέσλ. Καη νη ηξεηο πεδνγξάθνη 

είλαη μερσξηζηέο πξνζσπηθόηεηεο, κε δηαθνξεηηθή ηερλνηξνπία θαη 

δηαθνξεηηθή θνζκνζεσξία  ν θαζέλαο.  Καη νη ηξεηο ινγνηέρλεο είλαη 

κνξθσκέλνη, κε  άξηζην ιόγν θαη πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ν  Καξθαβίηζαο 

θαη ν Παπαδηακάληεο  μερσξίδνπλ θαζώο ηα πεξηζζόηεξα έξγα ηνπο  

είλαη γξακκέλα ζηελ θαζαξεύνπζα δηαλζηζκέλε κε αξθεηνύο όκσο 

ηδησκαηηζκνύο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ: 

 

 «…έξημε θάιπκκα εμ  

αδακάλησλ θαη μαργαρίηων».  

 

(Αλδξέαο Καξθαβίηζαο, Άπαληα ,ηόκ.3νο) 

 

Ο Καξθαβίηζαο κε ηνλ Παπαδηακάληε, ελώ θαίλεηαη λα  έρνπλ 

πεξηζζόηεξε νκνηόηεηα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη δηαθνξεηηθνί, επεηδή 

εθπξνζσπνύλ δηαθνξεηηθά είδε πεδνγξαθίαο θαη ρξεζηκνπνηνύλ 

δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ιόγνπ κέζα ζην έξγν ηνπο.     

  Ο Καξθαβίηζαο είλαη εθπξόζσπνο ηνπ λαηνπξαιηζηηθνύ 

δηεγήκαηνο θαη γη’ απηό επηδηώθνληαο ηελ πηζηή θαη θσηνγξαθηθή 

απόδνζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο δίλεη πιεζώξα ιεπηνκεξεηώλ θαη 

πεηπραίλεη  εμνλπρηζηηθή παξαηήξεζε κέζα από  θπξηνιεμίεο (5%), 

πάξα πνιιά επίζεηα (95%) αιιά παξάιιεια θαη από ηελ εμαληιεηηθή 

πεξηγξαθή ρώξσλ, αλζξώπσλ, θπζηνγλσκηώλ αιιά θαη πνιιώλ 

δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ: 

 

 «Σνλ Πορθσρογέννηηο ηνλ έβαιαλ ζ’ έλα  ζαξθνθάγν πνπ 

έκνηαδε κε ηεξάζηην απγό». 

(Αλδξέαο Καξθαβίηζαο, Γηγελήο Αθξίηαο) 

 Γίλεη πνιιά θαηεγνξνύκελα (60%) θαζώο επηζπκεί λα 

πξνζδώζεη κηα ηδηόηεηα ζηα ππνθείκελα ησλ ξεκάησλ. ηε ζύλδεζε 

ησλ πξνηάζεσλ ρξεζηκνπνηεί ζηα ίδηα πεξίπνπ πνζνζηά ην αζύλδεην 

(50 αλαθνξέο) κε ην πνιπζύλδεην (40 αλαθνξέο). Χξεζηκνπνηεί πην 
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πνιύ από όινπο ην ρηαζηό ζρήκα, ηνλ θύθιν ζηα ίδηα πνζνζηά κε ηνλ 

Πνηακηάλν θαη ηελ ζύγθξηζε ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνλ Παπαδηακάληε. 

  Ο Παπαδηακάληεο από ηελ άιιε πιεπξά είλαη εθπξόζσπνο ηνπ 

εζνγξαθηθνύ δηεγήκαηνο θαη γη’ απηό ζηα έξγα ηνπ είλαη δηάρπηνο έλαο 

έληνλνο ιπξηζκόο θαη κηα ππέξκεηξε αγάπε γηα ηελ θύζε, θνληά ζηελ 

νπνία έδεζε ηα λεαληθά ηνπ ρξόληα θαη ζηελ νπνία βξήθε θαηαθύγην  ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ. Δπίζεο ηα ζέκαηα ηνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εζηκνγξαθία θαη ηελ ιανγξαθία θαη γηα απηό νη αλαθνξέο ζηα όζηξαθα 

είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ εζίκσλ θαη ησλ εζώλ ηνπ  

ιανύ ηεο ππαίζξνπ. Χξεζηκνπνηεί ιίγα θαηεγνξνύκελα (10 %) ελώ νη 

επηζεηηθνί ηνπ πξνζδηνξηζκνί είλαη ιίγν πεξηζζόηεξνη (15 %). 

Χξεζηκνπνηεί ην ππεξβαηό (48 %), ην πξσζύζηεξν (5%), ην αζύλδεην  

θαη ην πνιπζύλδεην (25 %). Δπεηδή είλαη πην ιπξηθόο από ηνπο άιινπο 

ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηεί κεηαθνξέο (20 %), πνιιέο εηθόλεο (35 %) 

όπσο ζην δηήγεκά ηνπ Όλεηξν ζην θύκα: 

«Γεμηά από ηνλ κέγαλ θπξηόλ βξάρνλ κνπ, εζρεκαηίδεην κηθξόλ 

άληξνλ ζαιάζζηνλ, ζηξσκέλν κε άζπξα θξπζηαιινεηδή κοτύλια θαη 

ιακπξά πνηθηιόρξσκα ραιίθηα, πνύ εθαίλεην πσο ην είρνλ επηξεπίζεη 

θαη ζηνιίζεη αη λύκθαη ησλ ζαιαζζώλ. »  

(Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Όλεηξν ζην θύκα) 

 Γίλεη  επίζεο αξθεηέο αληηθάζεηο-ιηηόηεηεο (25 %). Με ηηο 

δηάθνξεο ππεξβνιέο (30 %) ζέιεη λα ηνλίζεη ηελ ζεκαζία ησλ 

νζηξάθσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ.  

 

 

 

Ο Πνηακηάλνο όπσο θαίλεηαη θαη ζην δελδξόγξακκα ηεο εικόνας 

4.1. δηαθέξεη πνιύ πεξηζζόηεξν από ηνπο άιινπο δύν ζπγγξαθείο 

(91,64 %). Δπεηδή έδεζε ηα παηδηθά ηνπ ρξόληα ζην λεζί ηεο 
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Κεθαινληάο θαη επεηδή ππεξέηεζε σο αμησκαηηθόο ζην πνιεκηθό 

λαπηηθό ήηαλ όληαο πην ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Ζ επαθή ηνπ κε ηελ ζάιαζζα ηνλ έθαλε λα γξάςεη 

δηεγήκαηα πνπ νπζηαζηηθά αλαθέξνληαη ζηε δσή ησλ λαπηηθώλ θαη ησλ 

ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ. Δίλαη ν κόλνο πνπ έρεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό 

αλαθνξώλ (1850) ζε ζρέζε κε ηνλ Παπαδηακάληε (286) θαη ηνλ 

Καξθαβίηζα (188). Δπεηδή ν Πνηακηάλνο είλαη βαζηθά εθπξόζσπνο ηνπ 

ξεαιηζηηθνύ δηεγήκαηνο δίλεη πνιιέο θπξηνιεμίεο (80 %) θαη ηα ζέκαηα 

ηνπ αγγίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ. Χξεζηκνπνηεί 

θαηεγνξνύκελα (50 %) επεηδή δίλεη ηδηόηεηεο ζηα όζηξαθα αιιά πνιύ 

ιίγνπο επηζεηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο. Σν ππεξβαηό ζην ιόγν ηνπ έρεη 

κεγάιε ζέζε (200 αλαθνξέο) επεηδή ηνπ αξέζεη λα αιιάδεη ηελ ζεηξά 

ησλ ιέμεσλ. Γε ρξεζηκνπνηεί πνιινύο ζπλδέζκνπο θαη έηζη 

θαηαγξάθεθαλ 175 αλαθνξέο, όπσο θαη 155 αλαθνξέο ηνπ 

πνιπζύλδεηνπ ζρήκαηνο. Ο Πνηακηάλνο ρξεζηκνπνηεί πνιιέο 

πξνζσπνπνηήζεηο (80), γηαηί ηνπ αξέζεη λα δίλεη αλζξώπηλε ππόζηαζε 

ζηα  όζηξαθα. Παξνκνηάδεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ θαη ην 

ραξαθηήξα ηνπο κε ηνλ θόζκν ησλ νζηξάθσλ: 

 

«Σα τηένια πεηνύλ νκαδηθά ζαλ αθξίδεο» 

 

«Μόιηο ηα τηένια ληώζνπλ ηνλ αξγαιεηό ην θόβνπλ ιάζπε 

θαη ζηνλ ςαξά απνκέλεη κόλν ε ιάζπε… ηνπ βπζνύ» 

(Με ην γπαιί ηνπ ςαξά, Πνηακηάλνο) 

 

 Πην ιίγεο είλαη νη αλαθνξέο ηνπ ζην ζρήκα ηεο ππεξβνιήο θαη σο 

εθπξόζσπνο ηνπ ξεαιηζηηθνύ δηεγήκαηνο  δελ σξαηνπνηεί ηα πξάγκαηα, 

αιιά ηα δίλεη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε. Χξεζηκνπνηεί πνιιέο 

εηθόλεο (55 %), δηόηη ν ιόγνο ηνπ απεπζύλεηαη θπξίσο ζε κηθξνύο 

αλαγλώζηεο αιιά θαη πνιιέο αιιεγνξηθέο εθθξάζεηο (75 %), 

επηδηώθνληαο λα ελεκεξώζεη αιιά θαη λα δηδάμεη ζηα κηθξά παηδηά όηη ν 

ρώξνο ηεο ζάιαζζαο έρεη πνιιέο νκνηόηεηεο κε ηελ αλζξώπηλε 

θνηλσλία : 
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«ηρείδια επίζεο κπνξεί λα νλνκάζεη θαλείο θαη ηνπο 

θαθελόβηνπο, ηα ζηρείδια απηά ηεο θαξέθιαο, ηα νπνία είλαη γλσζηά θαη 

κε ην παξεπίζεηνλ θαξεθινθέληαπξνη». 

                    (Με ην γπαιί ηνπ ςαξά, Πνηακηάλνο) 

 

 Γηα απηό ηνλ ιόγν θαη επεηδή είρε πνιιά ζρήκαηα ιόγνπ θαη 

πινύζηεο εθθξάζεηο βξαβεύηεθε από ηνλ Γηεζλή νξγαληζκό Άληεξζελ  

γηα ην έξγν ηνπ «γηαιό-γηαιό»  αιιά θαη γηα ηελ γεληθόηεξε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ παηδηθή πεδνγξαθία.  

Όπσο αλαθέξζεθε, όινη νη πεδνγξάθνη  πνπ επηιέρηεθαλ γηα 

ηελ παξνύζα κειέηε, αλαθέξνληαη κέζα ζηα θείκελα ηνπο ζε θάπνην 

νζηξαθνεηδέο θαη όινη είραλ ζηελή ζρέζε κε ηε ζάιαζζα. Όζνλ αθνξά 

ζηνλ αξηζκό ησλ αλαθνξώλ ηνπο, είλαη αλακελόκελνο αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο ην γεγνλόο όηη ε αγάπε θαη ε γλώζε ηνπο γηα ηε ζάιαζζα θαη 

ηνπο νξγαληζκνύο ηεο θαίλεηαη θαη ζην όηη πέξαλ ηεο ρξήζεο ησλ 

ιέμεσλ «όζηξαθν» θαη «θνγρύιη», πνπ έρνπλ πην γεληθή έλλνηα, πνιύ 

ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη  θαη ε θαλνληθή νλνκαζία ησλ εηδώλ όπσο: 

ζηξείδη, κύδη, πίλλα, θπδώλη, πεηαιίδα, κπνπξνύ, πνξθύξα,  ρηέλη θαη 

άξπα(εικ. 4.2). 

 

 

Εικόνα 4.2. 

 Harpa. Άξπα (Βξάηηηο,1997) 

 

 

 

 Αλ εμεηαζηεί ε πνζνζηηαία αλαινγία όισλ ησλ εηδώλ 

νζηξάθσλ πνπ αλέθεξαλ νη ζπγγξαθείο, θαίλεηαη όηη  ηειηθά ε 

πεηαιίδα έρεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό πηζαλόλ επεηδή κπνξεί λα ηε 

δεη ν θαζέλαο ζε βξαρώδε ππνζηξώκαηα θαηά ηελ άκπσηε θαη  

αθνινπζνύλ ηα όζηξαθα, ηα θνρύιηα θαη ζηε ζπλέρεηα νη πίλλεο, νη 

πνξθύξεο θαη ε κπνπξνύ. Σέινο ηα κύδηα κε ηα ζαιηγθάξηα, ηα 
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ζηξείδηα θαη νη ζσιήλεο  έρνπλ κεηαμύ ηνπο ην  ίδην επίπεδν 

πνζνζηηαίαο αλαινγίαο σο πξνο ηε ζπρλόηεηα αλαθνξάο.  

Ζ ρξήζε ησλ ιέμεσλ «όζηξαθν» θαη «θνγρύιη» είλαη 

πεξηζζόηεξν ζπρλή από ηελ αλαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο νλνκαζίαο ησλ 

εηδώλ. Οη ιέμεηο απηέο ζηνλ πεδό ιόγν δεκηνπξγνύλ εηθόλεο ζηνλ 

αλαγλώζηε, θάλνληάο ηνλ λα θαληάδεηαη ηελ νκνξθηά ησλ νζηξάθσλ θαη 

θνγρπιηώλ κε ην δηθό ηνπ ηξόπν. Απελαληίαο κε ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ελόο είδνπο, ν εθάζηνηε πεδνγξάθνο νξηνζεηεί κηα ζπγθεθξηκέλε εηθόλα 

όπσο απηόο ηελ αληηιακβάλεηαη θαη ηε κεηαθέξεη ζηνπο αλαγλώζηεο. 

Αλ εμεηαζηεί ε ηαμηλνκηθή νκάδα ησλ νζηξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πεδνγξαθία ηεο κειέηεο απηήο δηαπηζηώλεηαη  όηη  ηα  δίζπξα 

θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (42 %), αθνινπζνύλ  ηα 

γαζηεξόπνδα (33 %),  ν γεληθόο όξνο όζηξαθα (20 %) θαη ηέινο πνιύ 

ιίγεο αλαθνξέο γίλνληαη ζηελ ηαμηλνκηθή νκάδα ησλ θεθαιόπνδσλ, ησλ 

καιαθνζηξάθσλ θαη ππάξρεη κηα αλαθνξά γηα ην  όζηξαθν ηεο  

ρειώλαο. Ο Πνηακηάλνο έρεη ηηο  πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο ζ’ όιεο ηηο 

ηαμηλνκηθέο νκάδεο, ελώ ν Παπαδηακάληεο έρεη πεξηζζόηεξεο 

αλαθνξέο ζηα δίζπξα, ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ην ζηξείδη, ην κύδη, 

ην θπδώλη, ε πίλλα, ην ρηέλη θαη ε αρηβάδα πνπ θαηαιακβάλνπλ 

πνζνζηό 95 %  θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα  όζηξαθα, ελώ πην ιίγεο 

αλαθνξέο έρεη ζηα γαζηεξόπνδα. Από ηελ θιάζε ησλ δίζπξσλ, 

απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα είλαη  ην ρηέλη, ην 

κύδη, ν ζσιήλαο, ην καξγαξηηνθόξν ζηξείδη, ε αρηβάδα, ην θπδώλη, 

ε θαιόγλσκε θαη ην ράβαξν. Από ηελ θιάζε ησλ γαζηεξόπνδσλ, 

απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα είλαη ε πνξθύξα, ε 

πεηαιίδα, ηα ζαιηγθάξηα, ην κάηη θαη ε θνρύια. Ζ θνρύια ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ε κπνπξνύ, ε θνρύια, ή θάπνην άιιν 

νζηξαθνεηδέο πνπ θπζώληαο ην, βγάδεη ήρνπο.(εικ.4.3) 

   

Εικόνα 4.3. Tonna 

gallea 

 

 ( Βξάηηηο, 1997) 
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«Σνλ Πορθσρογέννηηο ηνλ έβαιαλ ζ’ έλα  ζαξθνθάγν πνπ 

έκνηαδε κε ηεξάζηην απγό». 

 (Αλδξέαο Καξθαβίηζαο, Γηγελήο Αθξίηαο) 

 

 

Βάζεη ησλ ζπγθεληξσηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απηήο θαη 

όζνλ αθνξά ζηε ρξεζηηθόηεηα  ησλ νζηξάθσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ αλζξώπσλ, δηαπηζηώλεηαη όηη ηα όζηξαθα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

από ηνπο ηξεηο ζπγγξαθείο σο ηξνθή (210 αλαθνξέο), σο βαθή (45 

αλαθνξέο), σο καξθάξηζκα (40 αλαθνξέο), σο κνπζηθό όξγαλν θαη σο 

ζάιπηγγα (301 αλαθνξέο), σο δόισκα θαη σο εκπνξηθό κέζν, σο 

θόζκεκα-ζηνιίδη θαη σο  δηαθνζκεηηθό εξγαιείν. Πνιύ ζπρλά 

επηζεκαίλεηαη όηη ηα όζηξαθα ιεηηνπξγνύλ θαη  σο νηθνζέζε, αιιά θαη σο 

κέζν επηθνηλσλίαο. Ο Καξθαβίηζαο αλαθέξεη όηη ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

σο επίζηξσζε εδάθνπο θαη ν Παπαδηακάληεο σο παηδηθό θπιαρηό, 

αιιά θαη σο δώξν ζε αγαπεκέλα πξόζσπα. Γελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί 

όηη ηα καξγαξηηάξηα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη σο ηνπσλύκην, σο ιάθπξν θαη 

ηδηαίηεξα σο ζεζαπξόο θαζώο επίζεο θαη σο ελδηαίηεκα, ζηέγε,  

απνζεθεπηηθόο ρώξνο θαη σο αληηθείκελν γηα ζεξβίξηζκα. 

 

Πνιιά είλαη ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ζπγγξαθείο. 

Με ηηο πξνζσπνπνηήζεηο δίλνπλ κεγαιύηεξε δσληάληα ζην θείκελν ηνπο, 

ελώ κε ηηο κεηαθνξέο θεξδίδνπλ ζε παξαζηαηηθόηεηα. Οη παξνκνηώζεηο 

δίλνπλ κηα πεξηζζόηεξν παηγληώδε δηάζεζε ζην πεδνγξάθεκα:  
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«…θαη κε ηα θαβνπξάθηα, πνπ βγαίλνπλ από κπζηεξηώδεηο ηξύπεο 

θαη ζθαξθαιώλνπλ κε δηζηαγκό ζηηο πέηξεο θαη κε ηηο πεηαλίδες, πνπ 

΄λαη θνιιεκέλεο ζηνπο βξάρνπο ζαλ θνπκπηά». 

(Θέκνο Πνηακηάλνο, Μπζηηθά ηεο ζάιαζζαο) 

 

Δληνπίδεηαη θαη ην ζρήκα από θνηλνύ, ε παξνλνκαζία θαη ε 

επαλάιεςε ηνλίδνπλ ηελ ηειεπηαία.   Οη εηθόλεο δεκηνπξγνύλ κηα 

δσγξαθηθή αίζζεζε ζηνλ αλαγλώζηε όπσο απνηππώλεηαη παξαθάησ: 

«Ο θαπεηάλ ηακάηεο ήλαςε ηελ πίπαλ ηνπ, θ’ εζηάζε 

αθνπκβώλ επάλσ ζην παξαπέην ηεο πξύκλεο αηελίδνληαο ην 

πορθσρόν πέιαγνο». 

 (Άπαληα Παπαδηακάληε, ηόκ. 3νο) 

 

 

«Κνίηαμε, ην όκνξθνο πνπ ΄λαη ν γηαιόο! Ση γαιάδηα, πξάζηλα, 

θνθθηλσπά, νκνξθνύηζηθα πξάκαηα, θνρύιηα, πνξθύξεο, ραιίθηα!....Ση 

όκνξθε πνπ ήην θ΄ εθείλε ε θνρύια πνπ κνπ ράξηζε έλα θαηξόλ ν….»  

(Άπαληα Παπαδηακάληε, ηόκ. 4νο) 

 

 

Δθηόο  από ηελ παξνπζία  ησλ νζηξάθσλ ζηελ 

πεδνγξαθία, επηβάιιεηαη λα ηνληζηεί θαη ε ηδηαίηεξε ζέζε 

πνπ  ιακβάλνπλ ζηνλ πνηεηηθό  ιόγν: 

         «Καη ην ρξπζαθέλην θηπάξη πνπ άδεηαδε κεζ’ 
ζηνπο νπξαλνύο ηελ άκκν 



ΣΑ ΟΣΡΑΚΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΘΑ                                                    ΤΖΗΣΗΗ 

84 

    Μηα Γεπηέξα πξσηλή θαη ρηύπεζε η’ 
όζηρακο 

Δίδακε λα ηηλάδνληαη βέξγεο ήιηνπ θαη ε 
Πεληάηεπρνο 

             Δπάλσ ζηα λεξά κα ν έξσηαο θάλεθε ζηα 
γείζα… » 

 

 (Διύηεο, Σν θσηόδεληξν θαη ε δέθαηε ηέηαξηε 
νκνξθηά) 

 

 

 

 ύκθσλα κε ηελ Εσίδνπ (2007), ε νπνία αλαδήηεζε ηε ρξήζε ησλ 

νζηξάθσλ ζηελ ειιεληθή πνίεζε,  κειεηήζεθαλ ηα έξγα ησλ Διιήλσλ 

πνηεηώλ: Οκήξνπ, εθέξε, Διύηε, Καββαδία θαη Παπαδόπνπινπ θαη 

όπσο πξνέθπςε από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο όινη νη πνηεηέο 

αλαθέξνληαη ζηα πνηήκαηά ηνπο ζε θάπνην νζηξαθνεηδέο. Ηδηαίηεξε 

εληύπσζε πξνθαινύλ νη αλαθνξέο ηνπ επηθνύ πνηεηή  Οκήξνπ όπσο θαη 

άιισλ ιπξηθώλ πνηεηώλ, κέζα από ηηο νπνίεο θαίλεηαη ν ζαπκαζκόο ηνπο 

γηα ην ζαιάζζην θόζκν ησλ νζηξάθσλ εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα. 

Πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο είρε ν Διύηεο (42) θαη αθνινπζνύζε ν εθέξεο 

κε 19 αλαθνξέο.  

πγθξίλνληαο  ηελ ζπρλόηεηα ησλ αλαθνξώλ ζε όζηξαθα από 

ηνπο πνηεηέο κε απηέο ησλ πεδνγξάθσλ δηαπηζηώλεηαη όηη είλαη 

πνιύ ιηγόηεξεο νη αλαθνξέο ησλ πνηεηώλ, ελώ αλακελόηαλ  

πεξηζζόηεξεο από ηνλ Διύηε πνπ ζεσξείηαη «ν πνηεηήο ηνπ 

Αηγαίνπ» θαη από ηνλ Καββαδία πνπ είρε κόλν επηά αλαθνξέο, αλ 
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θαη ήηαλ ιάηξεο ηεο ζάιαζζαο όληαο ν ίδηνο λαπηηθόο.  Σα ζρήκαηα 

ιόγνπ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε κειέηε ηεο Εσίδνπ (2007) ήηαλ  ελλέα 

(9) δειαδή: ε πξνζσπνπνίεζε, ε θπξηνιεμία, ε κεηαθνξά, ε 

παξνκνίσζε, ε κεησλπκία, ε ππεξβνιή, ε αιιεγνξία, ε ζπλεθδνρή θαη 

ε εηθόλα. Σα παξαπάλσ  είλαη πνιύ ιηγόηεξα ζπγθξηλόκελα κε απηά 

πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο πεδνγξάθνπο ηεο κειέηεο απηήο (23),  όπσο 

επίζεο  θαη ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπο κέζα ζηα πνηεηηθά  έξγα είλαη 

πνιύ κηθξόηεξε ζπγθξηηηθά κε ηα έξγα ησλ πεδνγξάθσλ. Απηό ίζσο 

νθείιεηαη ζην κεγαιύηεξν όγθν ηνπ έξγνπ ησλ πεδνγξάθσλ  από 

πιεπξάο γξαπηώλ θεηκέλσλ, ζηα πξνζσπηθά βηώκαηα θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θάζε πεδνγξάθνπ, ζηε κόξθσζε πνπ είραλ ιάβεη, ζηε 

ιεπηνκεξή θηινινγηθή ηνπο εμέηαζε  θαη ζην όηη  νη πεδνγξάθνη είραλ ηε 

δπλαηόηεηα κέζα από ηνλ κεγάιν αξηζκό ζειίδσλ λα δώζνπλ πην 

πινύζηα εθθξαζηηθά κέζα θαη λα απνηππώζνπλ ηελ αγάπε ηνπο θαη ηνλ 

ζαπκαζκό ηνπο γηα ηα όζηξαθα κε πνιύ πεξηζζόηεξα ζρήκαηα από 

απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ πνηεηέο. Σέινο, ε αλαδήηεζε αλαθνξώλ 

κε βάζε ηελ ρξεζηηθόηεηα ησλ νζηξάθσλ  ζηα έξγα ησλ πεδνγξάθσλ 

πξνζέδσζε κεγαιύηεξν αξηζκό αλαθνξώλ απ’ όηη ζηα έξγα ησλ 

πνηεηώλ θαη απέδεημε ηε ζηελή ζρέζε ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ 

νξγαληζκώλ ηεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ, όπσο 

απνηππώλεηαη ζηελ ινγνηερλία: 
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«θαη δελ ηεο πήξεο πνηέ ζνπ κηαλ θαιή θαξθίηζα, ή έλα 

δεπγάξη ζκοσλαρίκια με μαργαριηάρι, ή έλα καιακνθαπληζκέλνλε 

ζηαπξό, ή έλα βξαρηόιη, ή άιιν ηίπνηεο.»  

(Άπαληα Παπαδηακάληε, ηόκ. 3νο ) 

 

Δλ θαηαθιείδη, όπσο πξνθύπηεη από ηελ παξνύζα κειέηε, 

αλακθίβνια, ηα όζηξαθα, εθηόο από ην επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ, ηε 

ρξεζηκόηεηά ηνπο σο ηξνθή, σο δηαθνζκεηηθά ή σο άιια αληηθείκελα, 

έρνπλ ζέζε θαη ζηελ ινγνηερλία κε ηδηαίηεξε παξνπζία ζηνλ πνηεηηθό 

αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν ζηνλ  πεδνγξαθηθό  ιόγν
. 

απνηέιεζαλ θαη 

απνηεινύλ γηα ηνλ άλζξσπν κηαλ αλεμάληιεηε πεγή εκπλεύζεσλ θαη 

εξεζηζκάησλ γηα πνιιέο ηερληθέο θαηαζθεπέο θαη εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο. 

Ζ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ κπνξεί λα δώζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επνρή, ηελ εζνγξαθία, ην ραξαθηήξα θαη ηηο επαηζζεζίεο ησλ αλζξώπσλ 

θαη ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο θαη κέζα από ηελ πεδνγξαθία κπνξνύλ λα 

εθθξαζηνύλ ζπλαηζζήκαηα, λα πξνβιεζνύλ πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο θαη 

δεκόζηαο δσήο, όπσο θαη λα γίλνπλ γλσζηά ήζε θαη έζηκα, αιιά θαη 

δνμαζίεο όισλ ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ. 
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5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η κειέηε θαη ε ρξήζε ησλ νζηξάθσλ, ρξνλνινγείηαη από ηα 

αξραία αθόκα ρξόληα. Η επξεία ηνπο δηάδνζε πεξηειάκβαλε ηνπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο, ηεο έλδπζεο, ηεο θνζκεκαηνπνηείαο, ηεο 

δσγξαθηθήο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο κνπζηθήο θαη 

πνιιώλ άιισλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ινγνηερλία. Πνιινί 

πνηεηέο θαη πεδνγξάθνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα όζηξαθα θαη ηα θνγρύιηα 

ζηα γξαπηά ηνπο σο πξόηππα νκνξθηάο θαη ζπλαηζζεκάησλ. Ο ζθνπόο 

ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα εληνπηζηεί ε ρξήζε ησλ νζηξάθσλ, ησλ 

εηδώλ θαη ησλ ζπρλνηήησλ εκθάληζεο ηνπο, θαζώο θαη ε ρξήζε ηνπο 

σο κέξε ηνπ ιόγνπ, ζε επηιεγκέλε ειιεληθή πεδνγξαθία από ηνλ 

πξνεγνύκελν αηώλα έσο ζήκεξα. 

Η έξεπλα απηή πεξηέιαβε ηνπο πεδνγξάθνπο: Παπαδηακάληε, 

Πνηακηάλν θαη Καξθαβίηζα, κε βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπο ηελ 

θάιπςε κεγάιεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ηε δεκνηηθόηεηα ηνπο, ηελ δηεζλή 

ηνπο αλαγλώξηζε θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηε ζάιαζζα. Παξακέηξνπο 

ηεο κειέηεο, απνηέιεζαλ νη πεδνγξάθνη, ηα έξγα ηνπο, οι αλαθνξέο 

ηνπο ζε νζηξαθνεηδή, ην είδνο ηνπ νζηξάθνπ (όηαλ δηλόηαλ), ε θιάζε, 

θαη ε ρξήζε ηνπο σο ζρήκαηα ηνπ ιόγνπ. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο ζε 

νζηξαθνεηδή έρεη ζηα πεδνγξαθήκαηά ηνπ ν Πνηακηάλνο (1850), 

αθνινπζεί ν Παπαδηακάληεο (286) θαη ηηο ιηγόηεξεο ηηο έρεη ν 

Καξθαβίηζαο  (188) ζε ζειίδεο ζπλνιηθνύ έξγνπ αληίζηνηρα ησλ 

ζπγγξαθέσλ 3253, 2615, 5516. Όινη νη πεδνγξάθνη ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο αλαθέξνπλ ηηο ιέμεηο όζηξαθν θαη θνγρύιη  ρσξίο έηζη λα 

πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο. Απηή ε κε ρξήζε ηεο θαλνληθήο νλνκαζίαο ησλ 

εηδώλ κπνξεί λα αθήζεη ηνλ αλαγλώζηε λα θαληαζηεί ειεύζεξα ηελ 

εηθόλα πνπ ζέιεη λα ηνπ δώζεη ν πεδνγξάθνο. Παξόια απηά, ζηελ 

πεδνγξαθία ζπλαληώληαη θαη αξθεηά από ηα πην γλσζηά νζηξαθνεηδή 

όπσο ην ζηξείδη, ε πνξθύξα, ε αρηβάδα, ην κύδη, ην θπδώλη, ε 

πεηαιίδα, ε πίλλα, ην ρηέλη θαη ή θνρύια. Τα πεξηζζόηεξα αλήθνπλ 

ζηελ θιάζε ησλ Δίζπξσλ. Τα γαζηεξόπνδα πνπ βξέζεθαλ, 
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θαηαιακβάλνπλ αμηόινγε ζέζε θαη αθνινπζεί ε γεληθόηεξε αλαθνξά 

ζε όζηξαθα. Τν ζρήκα ηνπ ιόγνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζόηεξν 

ήηαλ ε θπξηνιεμία,  αλ θαη ηα ππόινηπα ζρήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε  

κεγάιν πνζνζηό  απμάλνληαο ηνλ πινύην ησλ εηθόλσλ θαη ησλ 

ελλνηώλ. 

Οη επηιεγκέλνη πεδνγξάθνη θάλεθε λα έρνπλ ρακειό βαζκό 

νκνηόηεηαο θαη νη δηαθνξέο ηνπο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο όζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ησλ νζηξάθσλ ζηα έξγα ηνπο. Οη πεδνγξάθνη έρνπλ  πνιύ 

πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο ζηα όζηξαθα από όηη νη πνηεηέο, 

ρξεζηκνπνηνύλ πην πνιιά ζρήκαηα ιόγνπ θαη γίλεηαη  πην εθηελήο 

αλαθνξά ζηε ρξεζηηθόηεηα ηνπο θαη ζηε ζέζε πνπ ιακβάλνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ. 

Η ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ νζηξάθσλ ζηελ πεδνγξαθία, θαζώο 

θαη ν ηξόπνο ρξήζεο θαη αλαθνξάο ηνπο από ηνπο πεδνγξάθνπο, 

θαίλεηαη λα είλαη απόξξνηα ησλ εκπεηξηώλ, ηεο κόξθσζεο θαη ζίγνπξα 

ηνπ ηξόπνπ έκπλεπζήο ηνπο. 
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6. SUMMARY 

The use and the study of seashells are dated from the ancient 

years. Their wide distribution included the sectors of economy, 

clothing, jewelry, painting, religion, architecture, music and also 

literature. A lot of poets and novelists used the shells in their work as 

standards of beauty and sentiments. The purpose of this study is to 

detect: the use of shells, the species that occur, the frequencies in which 

they occur and their use as parts of speech, in selected Greek prose, 

from the last century until nowadays. 

This research included the novelists: Karkavitsas Andreas, 

Papadiamantis Alexander and Potamianos Themos. The basic criteria 

of choice were the coverage of a big time period, their popularity and 

their relation with the sea. Parameters of the study were, the novelists, 

their collections, their extended work,  their reports in shells, the 

species of the shells, their class, the number in which they were 

reported (singular or plural) and their use as parts of speech. 

According to the results, Potamianos has the most references to 

seashells (1850), and Papadiamantis (286) and Karkavitsas follow with 

286 and 188 references respectively and the pages their prose pieces 

are 3253, 2615, 5516. All the novelists, most of the times are referred to 

the word "shell" without specifying the species. The use of that word can 

let the reader to imagine freely the picture that the prose wants to give. 

In the selected literature, are appearing some of the most well known 

seashells as the oysters, purples, clams, mussels, cockles, barnacles, 

pinnes, scallops and gastropods. Most of them belong to the class of 

Bivalves. The Gastropods that were found are many and they are 

used by all novelists. The part of speech that was used more often is 

literalism, though the other parts are being used in a total percentage, 

increasing in that way the wealth of pictures and significances. 

It appears that the selected novelists have no strong similarities 

in the way they use the seashells in their work. More similar are 
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Papadiamantis and Karkavitsas, and more diferrent is Potamianos 

with the most references. 

The frequency of use of the sells in literature as well as the way 

of that use from the novelists, seems to be the emanation of 

experiences, education and definitely their way of inspiration.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
Πίνακας 1. Το έπγο του Αλέξανδπου Παπαδιαμάντη 

 

σγγραθέας Έργο Σόμος Σίηλος  ελίδες Δκδόζεις 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΜΔΣΑΝΑΣΗ 1-133 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΔΜΠΟΡΟΗ ΣΧΝ ΔΘΝΧΝ 133-345 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΓΤΦΣΟΠΟΤΛΑ 345-659 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΥΡΖΣΟ ΜΖΛΗΧΝΖ 11 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΥΡΗΣΟΦΧΜΟ 77 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΥΖΡΑ ΠΑΠΑΓΗΑ 83 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Ζ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 
ΒΑΠΣΗΣΗΚΖ 89 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΤΠΖΡΔΣΡΑ 95 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΖΜΑΓΗΑΚΟ 103 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΣΑΥΟΜΑΕΧΣΡΑ 115 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΔΞΟΥΗΚΖ ΛΑΜΠΡΖ 125 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΥΣΤΠΖΜΔΝΖ 135 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΠΑΝΣΑΡΧΣΑ 143 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΜΑΤΡΟΜΑΝΣΖΛΟΤ 153 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΑΥΑΛΗΑ 169 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΠΑΥΑ     ΡΧΜΔΗΚΟ 177 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΘΔΡΟ-ΔΡΟ 183 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΦΣΧΥΟ   ΑΓΗΟ 211 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΜΗΑ   ΦΤΥΖ 229 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Ο  ΠΟΛΗΣΗΜΟ  ΔΗ   ΣΟ   
ΥΧΡΗΧΝ 237 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο  ΑΜΔΡΗΚΑΝΟ 257 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΣΟ   ΥΡΗΣΟ   ΣΟ   
ΚΑΣΡΟ 275 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΖ     ΝΤΥΣΗΑ 301 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο   ΚΑΛΟΓΔΡΟ 315 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΖΝ   ΑΓΗ-ΑΝΑΣΑΑ 343 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΑ 363 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΟΛΟΓΤΡΑ ΣΖ ΛΗΜΝΖ 379 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΟΗ ΥΑΛΑΟΥΧΡΖΓΔ 401 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΣΤΦΛΟΤΡΣΖ 463 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΟΗ ΔΛΑΦΡΟΊΚΗΧΣΟΗ 475 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΝΑΤΑΓΗΧΝ ΝΑΤΑΓΗΑ 501 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΛΑΜΠΡΗΑΣΗΚΟ ΦΑΛΣΖ 513 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΒΑΡΓΗΑΝΟ ΣΑ 
ΠΟΡΚΑ 541 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΖ ΚΟΚΚΧΝΑ ΣΟ ΠΗΣΗ 641 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  ΧΥ!ΒΑΑΝΑΚΗΑ 11 ΓΟΜΟ 
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ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ζ ΓΑΚΑΛΟΜΑΝΑ 19 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΑ ΤΥΑΡΗΚΗΑ 29 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  ΦΧΣΑ ΟΛΟΦΧΣΑ 39 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  Ζ ΝΟΣΑΛΓΟ 45 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ζ ΓΛΤΚΟΦΗΛΟΤΑ 71 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΠΑΣΔΡΑ ΣΟ ΠΗΣΗ 89 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΦΗΛΟΣΟΡΓΟΗ 95 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΔΡΧΣΑ ΣΑ ΥΗΟΝΗΑ 105 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
Ο ΞΔΠΔΜΔΝΟ 
ΓΔΡΒΗΖ 111 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΘΑΜΔΝΑ 117 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  ΥΧΡΗ ΣΔΦΑΝΗ 131 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΑΒΑΚΑΜΟ ΣΟΤ ΑΓΑ 139 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΟ ΠΗΣΑΚΗ ΣΟ ΛΗΒΑΓΗ 149 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΣΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ ΣΟΤ 
ΣΔΜΠΔΛΖ 157 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  ΔΡΧ-ΖΡΧ 165 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΓΟΤΣΟΤ ΓΟΤΠΑΣΟΤ 183 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΟΗ ΠΑΡΑΠΟΝΔΜΔΝΔ 193 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Σ΄ΑΓΝΑΝΣΔΜΑ 199 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΖΦΑΝΗΑ 207 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΟ ΔΝΗΑΤΗΟΝ ΘΤΜΑ 215 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  ΑΜΑΡΣΗΑ ΦΑΝΣΑΜΑ 225 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  ΟΗ ΜΑΓΗΔ 231 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΑ ΓΑΗΜΟΝΗΑ ΣΟ ΡΔΜΑ 237 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  Ο ΓΑΣΟ ΚΑΗ Σ ΑΛΟΓΟ 249 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΑΠΟΛΑΤΗ ΣΖ 
ΓΔΗΣΟΝΗΑ 253 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3    ΟΝΔΗΡΟ ΣΟ ΚΤΜΑ 261 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΣΟ ΠΝΗΞΗΜΟ ΣΟΤ 
ΠΑΗΓΗΟΤ 275 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΚΟΚΚΧΝΑ ΘΑΛΑΑ 281 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
Ο ΓΔΗΣΟΝΑ ΜΔ ΣΟ 
ΛΑΓΟΤΣΟ 293 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΛΤΣΡΗΑ 305 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΡΔΛΖ ΒΡΑΓΗΑ 315 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
  ΤΠΟ ΣΖΝ ΒΑΗΛΗΚΖΝ 
ΓΡΤΝ 327 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
Ζ ΣΤΥΖ ΑΠ΄ ΣΖΝ 
ΑΜΔΡΗΚΑ 333 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
 ΣΟ ΘΑΤΜΑ ΣΖ 
ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 353 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3     Ζ ΥΟΛΔΡΗΑΜΔΝΖ 361 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3  ΟΗ ΝΑΤΑΓΟΧΣΑΗ 367 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΠΑΝΓΡΟΛΟΓΟ 373 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΣΟ ΝΖΗ ΣΖ 
ΟΤΡΑΝΗΣΑ 383 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΡΗΓΚΛΑ ΜΑΝΝΑ 389 ΓΟΜΟ 
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ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΓΗΑ ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ 397 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
Ζ ΘΖΣΔΗΑ ΣΖ 
ΠΔΝΘΔΡΑ 405 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΦΟΝΗΑ 417 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΑΛΗΒΑΝΗΣΟ 521 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΚΟΜΟΛΑΨΣΖ 533 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΑ ΚΡΟΤΜΑΣΑ 543 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΚΑΚΟΜΖ 557 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΟΗ ΚΟΤΚΛΟΠΑΝΣΡΔΗΔ 565 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΑΔΗΠΛΑΝΖΣΟ 575 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ζ ΤΝΣΔΚΝΗΑ 583 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΆΛΛΟ ΣΤΠΟ 591 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΜΗΚΡΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 601 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΓΡΑΚΟΤ 607 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΑ ΓΤΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑ 623 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 
Ζ ΣΟΗΥΔΗΧΜΔΝΖ 
ΚΑΜΑΡΑ 633 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ζ ΝΣΔΛΖΤΦΔΡΧ 641 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Σ ΜΠΟΤΦ ΣΟΤ ΠΛΗ 649 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΥΑΡΑΜΑΓΟ 655 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΥΟΡΟ ΔΗ ΣΟΤ κ. 
ΠΔΡΗΑΝΓΡΟΤ 13 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΓΤΝΖ ΠΛΔΟΤΑ 19 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
Ζ ΥΖΡΑ ΣΟΤ 
ΝΔΟΜΑΡΣΤΡΟ 37 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΑΚΛΖΡΖ 47 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΑΠΟΧΣΡΑ 51 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΠΔΝΣΑΡΦΑΝΟ 57 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  Ζ ΜΑΟΤΣΑ 65 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΆΦΑΛΣΟ 71 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΔΡΜΖ ΣΑ ΞΔΝΑ 77 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΡΔΜΒΑΜΟ ΣΟΤ 
ΓΔΚΑΠΔΝΣΑΤΓΟΤΣΟΤ 85 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟ ΦΟΦΗΜΗ 99 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΟΗ ΓΤΟ ΓΡΑΚΟΗ 103 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΠΟΗΑ ΔΚ ΣΧΝ ΓΤΟ 107 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
Ζ ΘΔΟΓΗΚΗΑ ΣΖ 
ΓΑΚΑΛΑ 111 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟ ΣΤΦΛΟ   ΟΚΑΚΗ 115 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟ «ΝΑΜΗ» ΣΖ 119 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΑΓΟΝΑ ΝΔΡΟΤ 123 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  ΔΞΟΥΗΚΟΝ ΚΡΟΤΜΑ 127 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
 ΔΠΗΚΔΦΗ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ 
ΓΔΠΟΣΖ 131 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΘΑΛΑΧΜΑ 135 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΡΜΟΝΊΑ 139 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΓΡΑΗΑ Κ' Ζ ΘΤΔΛΛΑ 143 ΓΟΜΟ 
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ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΓΗΓΑΥΟ 147 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΑΝΘΟ ΣΟΤ ΓΗΑΛΟΤ 151 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΜΑΚΡΑΚΗΣΗΝΑ 157 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟ ΚΡΤΦΟ ΜΑΝΓΡΑΚΗ 163 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΞΟΜΠΛΗΑΣΖΡΑ 169 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΑ ΛΗΜΑΝΑΚΗΑ 175 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  ΘΑΝΑΣΟ ΚΟΡΖ 181 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΑ ΠΣΔΡΟΔΝΣΑ ΓΧΡΑ 191 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΚΑΛΣΑ ΣΖ ΝΔΝΑ 193 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΑΠΡΖ ΑΝ ΣΟ ΥΗΟΝΗ 195 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΔ ΣΟΝ ΠΔΕΟΒΟΛΟ 199 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟ ΚΑΜΗΝΗ 205 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Σ' ΑΔΡΗΚΟ ΣΟ ΓΔΝΣΡΟ 211 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΦΟΡΣΧΜΔΝΑ ΚΟΚΑΛΑ 217 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΑ ΡΟΓΗΝ' ΑΚΡΟΓΗΑΛΗΑ 223 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΛΗΡΔ ΣΟΤ ΕΑΥΟΤ 291 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΟΗΡΟΛΟΓΗ ΣΖ ΦΧΚΗΑ 297 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΑ ΚΑΛΑΜΠΟΤΡΗΑ ΔΝΟ 
ΓΑΚΑΛΟΤ 301 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Σ ΑΣΔΡΑΚΗ 305 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΠΗΣΡΟΠΗΑ 311 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΑ ΓΤΟ ΣΔΡΑΣΑ 317 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΖ ΓΑΚΑΛΑ ΣΑ 
ΜΑΓΗΑ 325 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΠΔΠΟΗΚΗΛΜΔΝΖ 333 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΝΔΚΡΟ ΣΑΞΗΓΗΧΣΖ 341 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΑΝΑΚΑΣΟ 349 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΖΝ 
ΑΜΔΡΗΚΖ 355 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΔΡΖΜΟ ΜΝΖΜΑ 361 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΟΤ ΝΟΤ 367 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΓΖΜΑΡΥΗΝΑ 381 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ 389 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Σ’ ΑΓΓΔΛΗΑΜΑ 395 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΟΗ ΚΑΝΣΑΡΑΗΟΗ 405 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟ ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ 411 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  ΜΔΓΑΛΔΗΧΝ ΟΦΧΝΗΑ 421 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΑ ΒΔΝΔΣΗΚΑ 431 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΑ ΦΡΑΓΚΛΔΨΚΑ 445 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΑΤΡΑ ΚΟΤΣΟΤΡΑ 459 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΑΓΑΠΖ ΣΟΝ ΚΡΔΜΝΟ 481 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΑΝΝΑ ΚΑΗ ΚΟΡΖ 493 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
Ο ΓΑΜΟ ΣΟΤ 
ΚΑΡΑΥΜΔΣΖ 509 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
 ΣΑ ΤΜΒΑΝΣΑ ΣΟΝ 
ΜΤΛΟ 519 ΓΟΜΟ 
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ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΟ ΥΡΗΣΟ ΑΝΔΣΖ 
ΣΟΤ ΓΗΑΝΝΖ 527 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  ΣΑ ΥΔΛΗΑ 535 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ  ΚΑΛΛΗΚΑΣΕΟΤΝΑ                                                                                                                         541 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  Ο ΚΑΛΟΤΜΠΑ 549 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  ΦΛΧΡΑ Ή ΛΑΒΡΑ 555 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  Ζ ΑΠΡΟΦΟΤΣΑΝΟΤΑ 561 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟ ΗΓΗΟΚΣΖΣΟ 569 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  ΝΔΚΡΑΝΘΔΜΑ 573 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
 ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΣΟΤ 
ΓΔΡΟΤ 579 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΔΠΗΜΖΘΔΗ ΔΗ ΣΟΝ 
ΒΡΑΥΟΝ 583 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  ΣΟ ΚΟΤΚΟΤΛΧΜΑ 591 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  Ζ ΚΛΔΦΣΟΠΑΡΔΑ 595 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
 ΗΑΣΡΔΗΑ ΣΖ 
ΒΑΒΤΛΧΝΟ 605 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΦΤΥΟΚΟΡΖ 609 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΟ ΕΧΝΣΑΝΟ ΚΗΒΟΤΡΗ 
ΜΟΤ 617 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  ΣΟ ΜΔΓΑ-ΓΗΑΛΟ 623 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
 Ο ΠΡΟΣΑΣΖ ΣΧΝ 
ΥΖΡΧΝ 627 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΑΤΣΟΚΣΟΝΟ 629 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΓΔΖΗ 15 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΔΚΠΣΧΣΟ ΦΤΥΖ 17 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΗΑ ΦΤΥΖ 19 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
Ζ ΚΟΗΜΑΜΔΝΖ 
ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΑ 21 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟ ΧΡΑΗΟΝ ΦΑΜΑ 23 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΔΗ ΣΟΤ ΑΓΔΛΦΟΤ 
ΓΗΑΝΝΑΚΖ ΚΑΗ ΚΧΣΖ 
ΡΑΦΣΑΚΖ 25 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4  ΝΤΥΣΑ ΒΑΑΝΟΤ 27 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΔΗ ΣΖΝ ΜΝΖΜΖΝ ΣΟΤ 
ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ 
ΓΔΛΖΓΈΧΡΓΖ 29 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
 ΣΖΝ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖΝ 
ΚΔΥΡΗΑ 30 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΖΝ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖΝ 
ΚΟΤΝΗΣΡΑ 32 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΖΝ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΟΤ 
ΝΣΟΜΑΝ 34 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
 ΣΖΝ ΠΑΝΑΓΗΣΑ ΣΟ 
ΠΤΡΓΗ 35 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
 ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΟΜΟΝ 
ΣΟΝ ΑΔΛΖΝΟ 36 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
 ΣΖΝ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖ 
ΑΛΟΝΗΚΗΑ 37 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΟΜΟ ΣΟΤ 39 ΓΟΜΟ 
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ΚΑΣΡΟΤ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΟΝ ΥΡΗΣΟΝ ΣΟΤ 
ΚΑΣΡΟΤ 40 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΚΑΝΧΝ ΗΚΔΣΖΡΗΟ ΔΗ 
ΣΖΝ ΤΠΔΡΑΠΑΝ 
ΘΔΟΣΟΚΟΝ ΣΖΝ ΓΟΡΓΟ-
ΔΠΖΚΟΟΝ 43 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΚΑΝΧΝ ΗΚΔΣΖΡΗΟ ΔΗ 
ΣΟΝ ΟΗΟΝ ΓΗΟΝΤΗΟΝ 
ΣΟΝ ΔΝ ΟΛΤΜΠΧ 45 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΑΠΟΣΗΥΑ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΤ 
ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΗ ΣΖΝ 
ΔΟΡΣΖΝ ΣΟΤ ΠΡΟ-
ΦΖΣΟΤ ΖΛΗΟΤ . 49 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ 
ΗΔΡΟΜΑΡΣΤΡΟ ΑΝΣΗΠΑ, 
ΔΠΗΚΟΠΟΤ ΠΔΡΓΑΜΟΤ 50 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΑΣΤΡΗΚΑ 63 ΓΟΜΟ 

      

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
 Ζ ΔΒΓΟΜΑ ΣΧΝ ΑΓΗΧΝ 
ΠΑΘΧΝ 67 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΣΑ ΑΓΗΑ ΘΔΟΦΑΝΔΗΑ 79 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
 Ζ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ 
ΔΒΓΟΜΑ 82 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
Ζ ΔΒΓΟΜΑ ΣΖ 
ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 84 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΔΒΓΟΜΑ ΔΝ 
ΑΘΖΝΑΗ 96 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 Ζ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΠΑΥΑ 115 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
Ο ΔΠΗΣΑΦΗΟ ΚΑΗ Ζ 
ΑΝΑΣΑΗ ΔΗ ΣΑ ΥΧΡΗΑ 119 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΠΔΣΡΟ ΚΑΗ ΠΑΤΛΟ ΟΗ 
ΚΟΡΤΦΑΗΟΗ 125 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
Ζ ΚΟΗΜΖΗ ΣΖ 
ΘΔΟΣΟΚΟΤ 129 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5  ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ 133 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΑΠΟΒΑΗΛΔΗΑΣΗΚΑ 136 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΘΔΟΦΑΝΔΗΑ 140 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΛΟΓΟΗ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΟΗ 
ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΑΗ 142 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΤΜΝΟ ΑΚΑΘΗΣΟ 145 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 

 ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΟΗ 
ΡΖΣΟΡΔ ΚΑΗ ΗΔΡΑ 
ΤΝΟΓΟ 147 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΣΟ ΠΑΥΑ 152 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΔΝΝΔΑΚΟΗΔΣΖΡΗ ΣΖ 
ΠΑΜΜΔΓΗΣΖ   ΛΑΤΡΑ 155 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5  ΘΡΖΚΔΤΊΊΚΑΗ ΔΟΡΣΑΗ 159 ΓΟΜΟ 
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ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΣΟ ΜΑΚΡΑΚΔΗΟΝ 
ΔΠΔΗΟΓΗΟΝ ΔΝ ΚΗΑΘΟ 162 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΑΠΑΝΣΖΗ 
ΔΗ ΣΟΝ «ΛΟΓΟΝ» 165 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΣΑ ΜΝΖΜΟΤΝΑ ΚΑΗ ΣΟ 
ΚΑΘΑΡΣΖΡΗΟΝ 167 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΔΒΓΟΜΑ ΔΝ 
ΑΘΖΝΑΗ 170 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΠΑΥΑ 184 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 Αϊ ΜΟΤ ΓΗΧΡΓΖ 186 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΗΔΡΔΗ ΣΧΝ ΠΟΛΔΧΝ ΚΑΗ 
ΗΔΡΔΗ ΣΧΝ ΥΧΡΗΧΝ 193 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 

[ΠΡΟΛΟΓΟ  ΚΑΗ 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΗ  ΣΟ   
ΒΗΒΛΗΑΡΗΟΝ ΠΑΝΑΓΗΑ Ζ 199 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΚΟΤΝΗΣΡΗΑ 200 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 Ζ ΓΗΦΑ ΣΟΤ ΓΑΤΗΓ 204 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΠΔΡΗ ΣΖ ΠΑΝΑΓΊΑ ΣΖ 
ΚΟΤΝΗΣΡΗΑ 208 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΑΗ 
ΔΚΓΟΔΗ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ 215 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 

ΔΠ’  ΔΤΚΑΗΡΗΑ ΣΖ Μ. 
ΣΔΑΡΑΚΟΣΖ 
[ΓΗΟΡΘΧΗ 
ΔΠΗΓΡΑΜΜΑΣΟ 226 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5  ΜΗΚΡΑ ΑΠΑΝΣΖΗ 231 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΦΧΝΖ ΑΤΡΑ ΛΔΠΣΖ 232 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
Ο ΑΠΟΛΛΧΝ ΚΑΗ ΣΟ 
ΓΔΡΜΑ ΣΟΤ ΜΑΡΤΟΤ 234 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ 
ΚΔΦΔΧΝ 237 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
 ΣΑΞΗΓΗ - ΒΑΠΟΡΗ - 
ΡΧΜΔΨΚΟ 243 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΟΗΧΝΟ 251 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΔΗ ΓΗΑΝΝΔΒΟΤΡΓ’ ΣΖ 
ΑΦΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 255 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 Ο ΜΠΑΩΡΧΝ 258 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΗ ΑΓΧΝΔ 
ΚΑΗ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ 268 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
 ΑΗ ΑΘΖΝΑΗ Χ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΠΟΛΗ 269 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΖΡΧΗΚΟ ΑΝΣΗΠΑΛΟ 273 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 

ΔΗ ΣΖΝ 
ΣΡΗΑΝΣΑΚΟΝΣΑΔΣΖΡΗΓΑ 
ΣΟΤ Υ. ΑΝΝΗΝΟΤ 275 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΔΗ ΥΑΡΗΛΑΟΝ 
ΣΡΗΚΟΤΠΖΝ 276 ΓΟΜΟ 



 

 

 - 104 - 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΠΟΗ ΚΑΗ ΓΑΜΑΡ 277 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
 ΑΠΟ ΣΑ ΝΖΗΧΣΗΚΑ 
ΔΘΗΜΑ 282 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 Ζ ΑΛΖΘΖ ΤΓΔΗΑ 285 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 288 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΚΑΗ 
Ο ΤΛΗΜΟ 300 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΑΡΘΡΟΝ ΓΗΑ ΣΟΝ 
ΚΑΕΑΜΗΑΝ 302 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΔΠΗΣΟΛΖ 311 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
Α' ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟ ΣΖΝ 
ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ] 311 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
[Β' ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟ ΣΖΝ 
ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ] 312 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΣΑ «ΘΑΛΑΗΝΑ 
ΔΗΓΤΛΛΗΑ» 314 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
 ΑΠΑΝΣΖΗ ΔΗ ΣΟΝ Ε. 
ΣΖ «ΔΦΖΜΔΡΗΓΟ» 315 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
[ΓΝΧΜΖ ΓΗΑ ΣΟΝ 
ΟΤΡΖΝ 317 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
[ΑΓΓΔΛΗΑ ΔΚΓΟΔΧ 
ΓΗΖΓΖΜΑΣΧΝ] 317 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 

  ΠΡΟΛΟΓΟ [ΔΗ ΣΟ 
ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΝ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΟ 318 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΚΟΚΗΝΑ ΚΑΡΓΗΣΖ 318 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ ΑΛ. 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ 319 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
 ΣΟ ΜΟΥΑΣΟΝ ΣΖ 
ΚΗΑΘΟΤ 320 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
 ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ ΑΑ. 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ 321 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 

[ΓΝΧΜΖ ΓΗΑ ΣΟΝ 
«ΞΔΝΗΣΔΜΟ» ΣΟΤ Γ. 
ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ] 323 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 Ο ΠΑΣΖΡ ΓΗΟΝΤΗΟ 327 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΠΑΠΑ-ΑΓΑΜΑΝΣΗΟ, 
ΟΗΚΟΝΟΜΟ    332 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 Ο ΥΑΡΗΛΑΟ ΣΡΗΚΟΤΠΖ 334 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
 ΓΔΧΡΓΗΟ Γ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ 336 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΞΑΓΔΛΦΟΝ 
ΓΖΜΖΣΡΑΚΖΝ 339 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 ΓΟΤΛΗΔΛΜΟ ΒΗΛΓ 341 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 
 ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ, 
ΛΑΜΗΑΗΟ 342 ΓΟΜΟ 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 

ΔΝ ΓΑΚΡΤ ΔΠΗ ΣΧ 
ΘΑΝΑΣΧ ΣΖ ΜΑΡΗΚΑ 
Θ. ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ 343 ΓΟΜΟ 
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ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΑΠΑΝΣΑ 5 

ΘΡΖΝΟ ΔΗ ΣΟΝ 
ΔΞΑΓΔΛΦΟΝ ΜΟΤ 
ΧΣΖΡΗΟΝ ΑΛ.  
ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 344 ΓΟΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 
 

Πίνακας 2. Σο έργο ηοσ Ανδρέα Καρκαβίηζα 
 
 

 
 
 

σγγραθέας Έργο Σόμος Σίηλος  ελίδ. Δκδόζεις 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ο ΛΟΥΗΑ ΣΖ ΚΟΤΣΡΑ 8 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΥΡΤΑΤΓΖ 18 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ο  ΣΤΦΛΟ ΜΟΝΑΥΟ 27 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΑΖΜΧ 34 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΚΑΠΔΣΑΝ ΒΔΡΓΑ 40 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ο ΠΑΘΟΓΗΑΝΝΟ 48 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΚΡΤΦΟ ΚΑΖΜΟ 64 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΠΑΣΡΗΓΑ 69 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΘΤΗΑ 76 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 
H ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΑ 
ΜΠΟΣΑΡΖ 

86 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΓΡΗΑ ΜΔ ΣΖ  ΡΟΚΑ ΣΖ 87 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΣΟ  ΣΑΛΑΠΑΣΖΜΑ 89 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΦΛΟΓΔΡΑ ΣΟΤ 108 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΓΗΑΝΝΟ …ΚΑΗ Ζ ΜΑΡΧ 129 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ο ΑΦΧΡΔΜΔΝΟ 154 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΝΔΟΗ ΘΔΟΗ 185 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΖΜΔΡΑΗ ΣΖ ΓΡΗΑ 203 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΔΒΤΘΟ 223 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΣΑ ΓΤΟ ΚΔΛΔΘΡΑ 227 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΚΑΚΖ ΑΓΔΡΦΖ 233 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΜΖΣΡΤΗΑ 241 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΜΑΝΝΑ 245 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ 248 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ο ΑΠΟΠΑΜΑΣΑΡΥΖ 252 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΣΑ ΣΤΦΛΟΠΟΝΣΗΚΑ 259 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ζ ΜΤΡΝΗΑ 262 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΖΡΧΧΝ ΣΔΚΝΑ 266 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΣΟ ΠΑΛΑΗΜΑ 279 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΘΔΟ ΑΘΑΝΑΣΟ 283 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΣΕΑΚ 293 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΦΡΑΛΚΑΒΗΛΛΑ 303 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ο ΚΛΔΦΣΟΚΟΣΑ 309 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΣΟ ΣΑΜΜΑ 315 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΑΡΖ ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΟ 320 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΣΟ ΕΟΤΓΗΟ 323 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΣΟ ΤΓΝΔΦΟ 330 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΑΚΑΜΑΣΖ ΑΓΗΟ 334 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΟΗ ΚΑΛΗΚΑΝΣΕΑΡΟΗ 337 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΣΟ ΜΑΓΔΜΔΝΟ ΚΟΤΣΗ 342 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΔΤΑ 347 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 Ο ΚΟΤΡΓΟΚΔΦΑΛΟ 348 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 1 ΔΤΔΛΠΗΓΔ 353 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΠΟΘΟ ΚΑΗ ΠΟΝΟ 375 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΚΟΝΗΜΑ 377 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΟΤ 
ΠΗΣΗΟΤ 

387 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΗ ΓΟΞΔ 391 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΚΤΡΗΑΡΥΟ 404 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΟΤ ΥΧΡΗΟΤ 407 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΚΑΚΖ ΝΤΜΦΖ 416 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΚΑΘΔΝΑ ΣΖ ΓΟΤΛΔΗΑ 
ΣΟΤ 

418 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΡΔΗ ΚΑΗ Ο ΥΑΡΟ 424 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΥΑΛΑΜΟ 431 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΘΑΛΑΑ 444 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΟΗ ΦΡΔΓΑΓΔ 456 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Ζ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΣΖ 
ΘΑΛΑΑ 

461 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ 477 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΒΗΟΠΑΛΑΗΣΖ 480 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΔΚΓΗΚΖΣΖ 486 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΟΗ ΦΟΤΓΓΑΡΑΓΔ 489 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΚΑΒΟΜΑΛΗΑ 500 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΚΑΠΔΣΑΝΗΑ 505 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΘΔΗΟΝ ΟΡΑΜΑ 512 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΚΑΚΟΣΤΥΟ 520 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΚΑΣΧ ΚΟΜΟ 529 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΠΔΗΡΑΓΜΑΣΑ 535 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΓΔΡΑΚΑ 542 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΚΑΚΟΖΜΑΓΗΑ 547 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΓΟΡΓΟΝΑ 557 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΝΑΤΑΓΗΑ 560 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΟΗ ΚΟΤΡΑΡΟΗ 563 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΔΛΧΝΗΑ 568 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΓΗΟΤΟΤΡΗ 576 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΠΑΥΑ ΣΑ ΠΔΛΑΓΑ 583 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΣΗΜΟΝΗ 585 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΓΗΑΒΟΛΟΗ ΣΟ ΓΗΑΛΟ 586 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΦΘΗΝΟΠΧΡΟ 596 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΞΔΝΟ ΑΜΠΔΛΗ 597 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΣΡΤΓΟ 598 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΦΑΔΘΟΝΣΑ 599 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Ο ΠΔΡΔΑ ΚΑΗ Ζ 
ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

604 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 

ΠΧ Ο ΟΦΟ 
ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΑΝΑΘΡΔΦΔ 
ΣΟΤ ΖΡΧΔ 

609 

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Ο ΑΓΡΗΟ ΣΑΤΡΟ ΣΖ 
ΚΡΖΣΖ 

617 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΣΟ ΗΔΡΟ ΔΛΑΦΗ ΣΖ 
ΑΡΣΔΜΗΓΟ 

619 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΑΛΚΖΣΖ 623 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΓΑΗΓΑΛΟ ΚΑΗ ΗΚΑΡΟ 626 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΣΑ ΠΑΗΓΗΚΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΟΤ 
ΘΖΔΑ 

628 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 

Ο ΘΖΔΑ 
ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΣΑΗ ΣΟΝ 
ΠΑΣΔΡΑ ΣΟΤ ΑΗΓΔΑ 

632 

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΑΡΓΟΝΑΤΣΖ ΑΓΚΑΗΟ 637 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΔΡΤΗΥΘΟΝΑ 638 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΜΗΓΑ 641 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Ο ΦΗΛΖΜΟΝΑ ΚΑΗ Ζ 
ΒΑΤΚΗΓΑ 

643 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΘΤΗΑ ΣΖ ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ 646 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ 649 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Ο ΟΓΤΔΑ ΚΑΗ Ο 
ΔΤΡΤΑΛΟ 

653 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΒΟΡΗΑ 654 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΗΣΟΡΗΑ ΜΗΑ ΛΗΜΝΖ 655 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΓΤΝΑΗΚΟΠΔΣΡΑ 657 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΠΑΛΗΟ ΚΑΣΡΟ 658 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΓΟΡΓΟΝΑ 659 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΜΑΡΣΖ 660 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΛΑΓΟ ΚΑΗ Ζ ΥΔΛΧΝΑ 661 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΡΟΓΑΤΓΖ 663 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΓΖΜΟ Ο ΛΔΒΔΝΣΖ 664 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΣΑ ΚΑΡΒΟΤΝΑ ΚΗ Ο 
ΑΒΔΣΖ 

666 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΖ ΣΑΝΖ 668 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 

Ο ΣΤΦΛΟΠΟΝΣΗΚΑ ΚΗ Ο 
ΦΗΛΟ ΣΟΤ 

669 

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΦΗΓΗ ΚΑΗ Ο ΠΗΝΟ 685 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 

Ζ ΑΛΔΠΟΤ ΚΑΗ Ο 
ΚΑΝΣΕΟΥΟΗΡΟ 

687 

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΓΡΤΛΟ 693 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΡΟΕΑΚΗ ΣΑΦΤΛΗ                                    758 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΣΟ ΜΝΖΜΑ ΣΖ ΜΑΝΑ 
ΜΟΤ 

761 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΗΝΗΧ ΜΟΤ 765 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΚΟΣΤΦΑ 767 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΣΔΛΟ ΔΝΟ 770 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΑΡΑΒΗΟΤ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΑΠΡΖ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ 773 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΚΡΗΜΑ ΝΑ ΥΑΘΖ Ζ 
ΜΑΤΡΟΜΑΣΑ 

776 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΟ 778 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΠΑΠΠΟΤ 782 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΑΤΣΟ ΓΔ ΜΟΤ ΣΟ ΔΗΠΔ 
ΚΑΝΔΝΑ 

784 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΚΟΤΝΑΒΗ 787 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΜΑΝΘΟ 792 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΟΤΠΗΑ 796 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΔΗΓΔ ΑΠΡΟ ΚΟΡΑΚΑ 800 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΚΖΠΟ ΣΖΝ ΑΝΟΗΞΖ 802 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΜΔΣΑΞΗ 804 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Α ΑΦΖΧΜΔ ΣΟΤ 
ΓΔΡΟΤ 

808 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΜΗΑ ΓΗΚΖ 812 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΖ ΝΑΤΣΟΠΟΤΛΟ 814 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΟΤΟΤΡΑΓΑ 817 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΛΔΗΦΑΝΟ 820 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΜΠΑΡΜΠΑΓΗΧΡΓΖ 824 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 
ΓΑΥΣΤΛΖΘΡΑ 

827 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ 
ΑΝΣΡΔΗΧΜΔΝΟΤ 

836 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ 845 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΚΤΝΖΓΗ 855 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΑΓΗΟ ΜΑΝΣΖΛΗ 869 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
Ζ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΣΖ 
ΚΡΖΣΖ 

879 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΚΑΣΡΟ ΣΖ ΚΤΡΑ 893 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΟΗ ΑΠΔΛΑΣΔ 910 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 
ΑΡΑΚΖΝΟΗ 
ΚΟΤΡΔΤΟΤΝ 

926 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΧΜΔΝΟ ΛΑΦΗ 937 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ζ ΘΑΛΑΑ 946 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΜΔ ΣΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟ 953 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΚΑΡΑΒΑΝΗ 958 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΜΔΓΑ ΠΖΛΑΗΟ 963 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΟΗ ΜΔΛΗΔ 972 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2  Ζ ΠΔΡΓΗΚΑ 984 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟΤ ΛΗΝΑΡΗΟΤ  ΣΑ ΠΑΘΖ 991 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΖΛΗΟΓΔΡΜΑ 995 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΟΗ ΑΛΗΓΚΑΡΟΗ 997 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 Ο ΓΡΤΟΚΟΛΑΠΣΖ 999 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΑΡΑΒΗΚΟ ΑΛΟΓΟ 1006 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΣΟ ΛΗΟΝΣΑΡΗ 1008 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 2 ΑΛΛΑΓΜΔΝΟΗ ΣΟΠΟΗ 1010 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ζ ΛΤΓΔΡΖ 1022- ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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1129 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
Ο ΕΖΣΗΑΝΟ 

1131-
1252 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
Ο ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 

1253-
1356 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
Ο ΑΡΜΑΣΧΛΟ 

1357-
1375 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3  Ο ΜΑΗΟ 1378 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΥΧΡΗ ΑΓΑΠΖ 1379 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ζ ΑΓΑΠΖ ΜΟΤ 1385 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΚΑΛΟΓΔΡΟ 1389 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΟ ΓΑΨΣΑΝΑΚΗ 1392 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ζ ΚΑΜΖΛΑ 1394 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΑ ΡΟΠΑΛΑ 1398 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΟ ΦΤΥΟΑΒΒΑΣΟ 1402 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΟΗ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ 1404 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΠΧ ΓΔΝ ΔΗΓΑ ΣΖΝ 
ΔΚΛΔΗΦΖ 

1406 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΜΑΡΣΖ 1408 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΦΟΤΚΟΓΔΝΓΡΗΔ 1409 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΜΑΖ 1411 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ζ ΣΤΦΛΖ 1414 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Σ’ ΑΖΓΟΝΗ 1417 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΑΛΚΜΖΝΖ 1420 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΤΡΔ 1423 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΜΔΛΑΓΥΟΛΗΑ 1424 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΑΠΑΡΥΑΗ 1424 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΖΛΗΟ ΔΒΤΔ 1424 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΚΖΠΟ ΣΖΝ ΑΝΟΗΞΖ 1425 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΓΗΣΗΥΑ 1426 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΟΗ ΓΗΓΤΜΟΗ 1430 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΚΑΗ ΠΑΛΗΝ ΟΗ ΓΗΓΤΜΟΗ 1431 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΝΔΟ ΤΜΒΟΛΟ 1434 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΝΑΡΚΗΟ 1436 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΝΔΚΡΑΝΑΣΑΖ 1438 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΥΧΡΗΜΟ ΜΑ 1439 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΕΗΦΟ 1441 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ζ ΚΡΖΣΗΚΖ ΖΜΑΗΑ 1444 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Σ΄ ΑΛΟΓΟ ΜΟΤ 1445 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΓΖ 1446 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο ΝΑΟ ΜΟΤ 1447 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 

ΣΑΥΤΠΗΔΣΖΡΗΑ-
ΣΑΥΤΣΤΦΛΧΣΖΡΗΑ 

1449 

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΠΑΣΔΡ ΝΟΣΡΟ ΚΑΗ ΗΑ 1452 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΝΔΟΠΑΛΑΗΚΟ 1454 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΚΑΣΡΑΠΑΚΗΔ 1456 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ ΖΓΖΧ 1458 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 

ΔΝΑ ΚΟΜΜΑΣΗ ΑΠΟ ΣΟ 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΜΟΤ 

1460 

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
Α ΣΟΝ ΠΡΟΜΔΝΖ 
ΔΣΟΗΜΖ 

1461 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΝΑ ΜΖ ΠΟΤΛΖΘΟΤΝ 1463 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 

ΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΠΑΝΔΛΛΖΝΟΝ- ΚΔΣΑ 
ΝΔΑ 

1467 

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΑΛΖΘΗΝΑ ΛΟΓΗΑ 1469 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΟ ΦΛΑΜΠΟΤΡΟ 1471 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΣΑ ΝΑΤΑΓΗΑ ΣΖ 
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ 

1472 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΔΘΝΗΚΟΗ ΔΤΔΡΓΔΣΑΗ 1474 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΔΝ ΓΔΟΝΣΗ ΥΡΟΝΧ 1476 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΟ ΗΥΤΡΟΝ ΦΤΛΟΝ 1477 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΟΗ ΜΑΝΓΑΡΗΝΟΗ 1480 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3  ΣΑ ΡΧΗΚΑ ΡΟΤΒΛΗΑ 1487 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΓΤΡΧ   ΣΡΗΓΤΡΧ   ΣΑ    
ΑΡΑΒΑΛΑ  

1490 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΜΠΑ! 1493 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΘΛΗΦΖ 1495 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΣΟ   ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΝ   
ΚΗΝΖΜΑ 

1497 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΟΗ    ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ  
ΚΛΑΒΟΗ 

1499 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο  ΗΚΗΟ    ΣΖ    ΤΚΗΑ 1502 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΓΗΑΣΗ    ΠΡΔΠΔΗ  ΝΑ  
ΦΤΓΟΤΝ 

1504 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΠΧ    ΣΟΤ   ΘΔΛΟΤΜΔ 1506 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΑΠΟ  ΣΖΝ    ΑΛΛΖ    ΟΦΖ 1508 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΟ   ΑΝΔΛΔΤΘΔΡΟΝ 1509 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΔΠΗ     ΣΡΗΑΚΟΝΣΑΔΣΗΑΝ 1511 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΑΛΠΗΜΑ 1513 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΥΟΡΟΗ 1515 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 

ΤΓΥΑΗΡΔΗ   ΣΟΝ    
ΦΟΗΣΖΣΖΝ     ΥΑΡΒΑΛΟΝ 

1517 

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΟΑ   ΥΡΟΝΗΑ    ΠΗΧ 1520 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΟΗ     ΦΡΟΝΗΜΟΗ 1523 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
Ο   ΜΑΗΟ   ΔΝ   
ΛΔΥΑΗΝΟΗ 

1528 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΑ   ΡΗΕΗΚΑΡΗΑ 1531 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΑ   ΓΤΟ   ΣΟΗΥΔΗΑ 1534 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΔΗΜΟΦΟΒΗΑ 1536 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΠΡΟΟΥΖ   ΔΗ   ΣΟΤ  
ΓΔΡΟΝΣΑ 

1542 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 

Ζ  ΝΤΞ  ΣΧΝ   
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΧΝ   ΔΝ   
ΣΟΗ   ΥΧΡΗΟΗ 

1545 

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΦΤΥΧΛΟΓΗΑ   
ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ 

1549 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 Ο   ΚΑΒΑΛΑΡΖ 1556 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 

Ο  ΜΑΡΑΘΧΝΗΟ   
ΓΡΟΜΟ  ΚΑΗ  Ζ   
ΖΜΔΡΗΝΖ   ΠΑΡΑΓΟΗ 

1558 

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΟ   ΚΑΛΤΒΑΚΗ 1561 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΠΑΡΟΗΜΗΔ 1562 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΠΑΡΑΓΟΔΗ 1564 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΟ  ΚΟΤΝΟΤΠΔΛΗ 1572 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 
ΣΖ   ΑΓΑΘΖ       ΣΟ   
ΠΖΓΖΜΑ 

1575 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΟΗ ΚΑΠΟΤΛΟΗ 1579 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΓΗΑΚΔΓΑΗ 1583 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΣΑ ΑΝΑΦΗΧΣΗΚΑ 1587 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΜΑΡΗΑ Ζ ΠΔΝΣΑΓΗΧΣΗΑ 1603 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 3 ΚΡΑΒΑΡΑ (Η) 1611 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΚΡΑΒΑΡΑ (ΗΗ) 1655 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΔΟΡΣΖ ΣΖ ΔΞΟΓΟΤ 1682 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΔΣΑΣΑΘΜΔΤΗ 1685 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΑΓΗΟ ΤΜΔΧΝ 1688 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΚΛΔΗΟΒΑ 1693 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΑ ΚΑΡΣΔΡΗΑ 1700 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΥΡΤΖ ΒΡΟΥΖ 1706 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΔΓΑΛΖ  ΠΑΝΖΓΤΡΗ 1710 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΚΔΡΑΣΕΖ 1718 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΗΑΒΟΤ 1726 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΠΑΣΡΗ ΣΟΤ ΡΖΓΑ 1734 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
Ο ΣΔΚΔ ΣΧΝ 
ΜΠΔΚΣΑΖΓΧΝ 

1742 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΓΑΜΟ ΣΖ ΑΖΜΧ 1750 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΗΛΣΗΑΓΖ 1760 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ 1768 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟ ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ 1777 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟ ΜΠΟΤΡΣΕΗ 1787 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΟΗ ΓΔΛΦΟΗ 1793 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΑΗΒΑΕΟΦΚΖ 1801 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΡΑΠΔΕΟΤ 1803 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΟΝΧΝ ΔΡΔΗΠΗΑ 1804 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΚΤΡ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 1807 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΗΚΡΟΝ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟΝ 1814 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΘΑΛΑΗΝΖ ΕΧΖ 1847 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΤΣΡΟΤΚΖ 1958 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΛΤΚΟΓΗΑΝΝΖ 1965 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΠΔΡΗ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΗΑΚΟΤ 1968 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΓΧΓΔΚΑ  
ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΑΗΟΗ 
ΓΔΚΑΣΡΔΗ ΣΑΜΠΡΑΓΔ 1975 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΓΗΑΚΟ ΠΡΟΞΔΝΖΣΖ 1976 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
Ο ΧΣΖΡ ΣΧΝ ΔΝ ΣΧ 
ΓΡΑΒΗΑ 1977 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΓΓΔΛΖ  
ΛΗΜΗΧΣΖ 1978 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΤΣΔΡΟΓΡΑΦΟΝ ΠΔΡΗ 
ΛΗΜΗΧΣΟΤ 1983 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
AI ΑΖΓΟΝΔ ΣΖ 
ΑΡΣΟΣΗΝΑ 1984 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΑ ΣΑΡΟΤΥΗΑ ΣΟΤ 
ΓΔΡΒΔΝΑΓΑ 1985 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 

Ζ ΠΡΟΔΤΛΔΗ ΣΧΝ 
ΚΑΣΑΝΣΧΝΑΗΧΝ 1986 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 

Ζ ΔΥΘΡΟ ΠΔΡΗ 
ΒΛΑΥΟΘΑΝΑΑΚΖ 1989 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟΤ ΓΚΟΤΓΚΑ ΣΟ ΑΘΛΟΝ 1990 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΟΤΛΗΧΣΗΚΖ 
ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ 1992 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΣΑΜΑΣΑΚΖ 
ΑΦΑΚΗΑΝΟ 
ΚΟΤΣΡΟΤΚΖ 1993 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΟΗ ΚΛΔΦΣΑΗ ΣΟΤ ΕΤΓΟΤ 1999 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ο ΚΑΡΑΗΚΑΚΖ 2009 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΔΗ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ(ΚΟΛΟΚ
ΟΣΡΧΝΖ) 

2012 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΟΗ ΓΝΧΜΔ ΣΟΤ 
ΓΔΠΟΣΖ 2013 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΟΤ ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ ΣΑ 
ΠΟΓΑΡΗΑ 2013 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΣΟΠΗΚΗΜΟΗ 2013 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΟΝΑΥΑ Ο ΑΝΣΡΑ ΣΖ 2014 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Ζ ΓΗΚΖ ΣΟΤ 2014 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΟΝΔΗΡΗΑΜΑΣΑ 2015 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΕΖΛΗΑΡΑ ΠΑΛΗ 2015 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 Α ΚΤΡΑ ΒΑΗΛΗΑ 2016 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΣΟ ΚΑΛΟ ΚΤΡΑ 
ΒΑΗΛΗΑ 2017 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΜΑΡΗΓΧ ΡΟΤΔΛΖ 2020 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΜΑΡΗΓΧ ΡΟΤΔΛΖ 
ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ 2021 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΖ 
ΑΠΑΝΣΖΗ ΣΧ 
ΠΗΝΑΚΗΓΟΓΡΑΦΧ ΣΖ 
<<ΔΦΖΜΔΡΗΓΟ>> 2023 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΔΞ ΖΛΔΗΑ 
ΠΔΡΗΔΡΓΟΣΑΣΑ 2024 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΚΑΗ ΔΚ ΣΡΗΣΟΤ ΑΠΑΓΧΓΖ 2025 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΜΑΡΗΓΧ ΡΟΤΔΛΖ ΣΡΗΣΖ 
ΑΡΠΑΓΖ 2025 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΜΑΡΗΓΧ ΡΟΤΔΛΖ ΔΝ 
ΠΤΡΓΧ 2025 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 
ΜΑΡΗΓΧ ΡΟΤΔΛΖ 
ΔΞΑΦΑΝΗΗ 2030 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΕΑΚΤΝΘΟ 2032 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 ΛΖΣΑΗ ΔΝ ΖΛΔΗΑ 2034 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΑΡΚΑΒΗΣΑ ΑΠΑΝΣΑ 4 

ΣΑ ΤΜΒΑΝΣΑ ΑΝΔΤ 
ΜΔΓΔΘΤΝΣΗΚΟΤ ΦΑΚΟΤ 2038 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 
 

Πίνακας 3. Το έπγο του Θέμου Ποταμιάνου 
 

 

 

σγγραθέας Σίηλος ελίδες Δκδόζεις 
 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΜΔ ΣΟ ΓΤΑΛΗ ΣΟΤ ΦΑΡΑ 1 ως 301 
 ''ΔΣΗΑ'' Η.Γ.ΚΟΛΛΑΡΟΤ & 
ΗΑ Α.Δ.   

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ 
ΣΑ ΦΑΡΗΑ ΚΑΗ  
ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ 

1 ως 143 
 ''ΔΣΗΑ'' Η.Γ.ΚΟΛΛΑΡΟΤ & 
ΗΑ Α.Δ.   

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΔΓΏ ΒΤΘΟ 1 ως 236 
 ''ΔΣΗΑ'' Η.Γ.ΚΟΛΛΑΡΟΤ & 
ΗΑ Α.Δ.   

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ 
ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΖ 
ΘΑΛΑΑ 

1 ως 248 
 ''ΔΣΗΑ'' Η.Γ.ΚΟΛΛΑΡΟΤ & 
ΗΑ Α.Δ.   

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΜΑΣΗΔ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 1 ως 191 
 ''ΔΣΗΑ'' Η.Γ.ΚΟΛΛΑΡΟΤ & 
ΗΑ Α.Δ.   

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΓΗΑΛΟ-ΓΗΑΛΟ 1 ως 179 
 ''ΔΣΗΑ'' Η.Γ.ΚΟΛΛΑΡΟΤ & 
ΗΑ Α.Δ.   

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΔΜΔΗ ΚΑΗ Ζ ΘΑΛΑΑ 1 ως 155 
 ''ΔΣΗΑ'' Η.Γ.ΚΟΛΛΑΡΟΤ & 
ΗΑ Α.Δ.   

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΜΗΚΡΟΗ ΦΑΡΑΓΔ 1 ως 163 
 ''ΔΣΗΑ'' Η.Γ.ΚΟΛΛΑΡΟΤ & 
ΗΑ Α.Δ.   

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ Ο ΦΔΤΣΟΘΟΓΧΡΟ 1 ως 111 
 ''ΔΣΗΑ'' Η.Γ.ΚΟΛΛΑΡΟΤ & 
ΗΑ Α.Δ.   

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΔΤΘΤΜΑ ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ 1 ως  95 ΑΣΛΑΝΣΗ  

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΘΑΛΑΗΝΔ ΔΛΗΓΔ 1 ως  60 
ΘΔΟΣΟΚΑΣΟ, ΑΘΖΝΑ, 
1929 

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΔΤΘΤΜΔ ΗΣΟΡΗΔ 1 ως 125 
ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ, ΑΘΖΝΑ, 
1963 

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ 
ΗΣΟΡΗΔ ΑΝΟΗΚΣΖ 
ΘΑΛΑΑ 

1 ως  63 
ΝΑΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑ,ΑΘΖΝΑ,1934 

 

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΔ 1 ως  94 ΘΔΟΣΟΚΑΣΟ  

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ 
ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΣΡΔΛΛΟΤ 
ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ 

1 ως  94 ΕΖΚΑΚΖ,ΑΘΖΝΑ,1926  

ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΣΡΔΛΛΟΗ ΚΑΗ ΦΡΟΝΗΜΟΗ 1 ως 157 ΗΓΔΡΖ,1945  
ΠΟΣΑΜΗΑΝΟ ΘΔΜΟ ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 1 ως 200 ΘΔΟΣΟΚΑΣΟ  


