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I. Το ιστορικό πλαίσιο 
   Στο τέλος του 19ου αι. και στις αρχές του 20ού, η Θεσσαλία ήταν θέατρο των μεγάλων 
κοινωνικών αλλαγών σε ότι αφορά τη γαιοκτησία.  Η περιοχή απελευθερώθηκε το 1881 
αλλά οι κοινωνικές δομές της οθωμανικής κατοχής είχαν παραμείνει. Το αγροτικό ζήτημα 
πήρε εκρηκτικές διαστάσεις. Τα τσιφλίκια πέρασαν   από τους πασάδες, τους αγάδες και 
τους μπέηδες σε  Έλληνες της διασποράς,  οι οποίοι τοποθετούν τα  κεφάλαια που έχουν 
αποκτήσει στο εξωτερικό και  γίνονται γαιοκτήμονες. Οι κολίγοι μάταια περίμεναν  τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους,  οι οποίες όχι μόνον εξακολουθούν να είναι 
άθλιες, αλλά επιδεινώνονται. Αυτό οφειλόταν στην εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου, 
σύμφωνα με το οποίο  οι κολίγοι  έχασαν και τα λίγα δικαιώματα που είχαν, αφού τώρα 
πλέον ήταν απλοί μισθωτές της γης του αφέντη, ο οποίος είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου 
επάνω τους. Η απειλή για έξωση από το τσιφλίκι καθιστά τον κολίγο υποχείριο και σκλάβο 
του ιδιοκτήτη. Οι σχέσεις των κολίγων με τον αφέντη τους, η άγρια εκμετάλλευση του 
μόχθου τους και η κοινωνική τους εξαθλίωση, ο εξευτελισμός της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, η κοινωνική απόρριψη και η αδικία περιγράφονται από τον Καραγάτση στο 
«Μπουρίνι»1, το πιο αντιπροσωπευτικό διήγημα για τα δεινά  του Θεσσαλικού κάμπου. Ο Ι. 
Μ. Παναγιωτόπουλος αναφέρει: «Ο Καραγάτσης ήταν βέρος Θεσσαλός. Η φωνή του 
τόπου του μιλούσε πάντα μέσα του. Γιατί ήταν οι ρίζες του βαθιές,  γιατί τον τόπο του τον 
είχε κατά τα πρώτα του ιδιαίτερα χρόνια καλά γνωρίσει, γιατί έζησε ένα διάστημα 
ανάμεσα στους ντόπιους και στους ξένους,………» .Βαθύς λοιπόν γνώστης  της Ιστορίας2, 
αλλά και του  χώρου στον οποίο κινείται, οξύς παρατηρητής  των κοινωνικών καταστάσεων 
που περιγράφει και  των προσώπων που ζωντανεύει, δίνει μια    λεπτομερή περιγραφή της 
ζωής των κολίγων και  ενός  τσιφλικά στο τέλος του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα 

II. Τα έργα 
     Στο «Μπουρίνι»  πρωταγωνιστεί  η οικογένεια του Γκουντή Ποτούλη, ο οποίος έχει  δύο 
παιδιά, το Νάσο και τη Ζωγράφω. Είναι κολίγοι   στο τσιφλίκι του μεγαλοτσιφλικά Πήτερ 
Χατζηθωμά, ο οποίος  έρχεται από το Λονδίνο για να αναλάβει το τσιφλίκι του στη 
Θεσσαλία. Φέρνει μαζί του τη Φραντζέζα ερωμένη του, την Οντέτ, η οποία ζει στο κονάκι,  
γνωρίζει το Νάσο,  και γίνεται ερωμένη του. Ο Πήτερ Χατζηθωμάς δε διστάζει να  βιάσει τη 
θυγατέρα του κολίγα, η οποία θα πεθάνει αβοήθητη από ακατάσχετη αιμορραγία. Κάποια 
μέρα ο Χατζηθωμάς ανακαλύπτει τη σχέση του Νάσου με την Οντέτ, την  σκοτώνει και 
φορτώνει το έγκλημα στον Νάσο. Όταν ο  Γκουντής Ποτούλης θα κληθεί στο δικαστήριο να 
καταθέσει για το περιστατικό, ενώ γνωρίζει τα γεγονότα, καλύπτει τον τσιφλικά για το 
βιασμό της κόρης του, αλλά και για το φόνο της Οντέτ, από φόβο μήπως  αυτός  τον 
εκδιώξει από το τσιφλίκι του.  Στην δίκη που ακολουθεί, αποδεικνύεται η αθωότητα του 
Νάσου, όμως οι ένορκοι - τσιφλικάδες οι ίδιοι, ή άνθρωποι που συναλλάσσονται με 
αυτούς,  αρνούνται να στείλουν στην φυλακή έναν "δικό τους" και καταδικάζουν σε θάνατο 
τον Νάσο. Έτσι ο νεαρός καραγκούνης όχι μόνο δεν θα αποκαταστήσει την τιμή της 
αδελφής, όχι μόνο δεν θα εκδικηθεί τον θάνατό της, αλλά θα βρεθεί και κατηγορούμενος 
διότι επιχείρησε να σκοτώσει τον βιαστή και δολοφόνο. Ο Νάσος θα δικαστεί και θα 
κηρυχθεί ένοχος δύο σοβαρών αδικημάτων, τιμωρούμενος με εκτέλεση.  

                                                           
1 Μ. Καραγάτση, Το μεγάλο συναξάρι, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα 1999 
2 Ο Καραγάτσης είναι συγγραφέας της γενιάς του ‘30, ερωτευμένος με την Ιστορία. Έχει εκδώσει 
άλλωστε ένα αμιγές ιστορικό έργο « Η Ιστορία των Ελλήνων» 



   Όσο για τον «Κίτρινο Φάκελο»,3 δεν είναι εύκολή η περίληψη. «Οποιοδήποτε 
μυθιστόρημά μου» - έλεγε ο Καραγάτσης - «μπορώ να σας το διηγηθώ αρκετά λεπτομερώς, 
μέσα σε μισή ώρα. Αλλά τον "Κίτρινο Φάκελλο" μου είναι αδύνατον να τον διηγηθώ! Όχι 
επειδή δεν υπάρχει πλοκή. Απεναντίας, τα πολυποίκιλα γεγονότα περιπλέκονται με 
συνέπεια τόσο αρρήκτως αδέκαστη, ώστε οποιαδήποτε από τις αμέτρητες λεπτομέρειες κι 
αν λησμονήσω, η διήγησή μου γίνεται ακατανόητη. Ο "Κίτρινος Φάκελλος" είναι 
μυθιστόρημα που πρέπει να το διαβάζουν, κι όχι παραμύθι που μπορεί να το διηγούνται".  
   Θα μας απασχολήσουν μόνο τρία αποσπάσματα από τον  «Κίτρινο Φάκελο», στα οποία 
περιγράφεται  ο ξεπεσμός  ενός μεγαλογαιοκτήμονα, του οποίου η περιουσία μειώθηκε 
αρκετά, μετά τις απαλλοτριώσεις της γης που έκανε ο Βενιζέλος κατά την Αγροτική 
μεταρρύθμιση του 1917. Πρόκειται για τον   Θανασούλη Πετρόπουλο, ο οποίος συχνάζει 
στο σπίτι του νομπελίστα Κωστή Ρούση, συγγραφέα και διανοούμενου. Ο Θανασούλης 
Πετρόπουλος, φτωχός και ξεπεσμένος, το μόνο που προσδοκεί είναι ο γάμος της κόρης του 
με έναν πλούσιο γαμπρό, ώστε να εξασφαλίσει και ο ίδιος τα απαραίτητα για να ζήσει. 
    Σε ότι αφορά το μάθημα της Ιστορίας, από όπου ξεκίνησε ο προβληματισμός για την 
συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας,  οι έννοιες τσιφλικάς, τσιφλίκι, κολίγος, εξωελλαδικό 
κεφάλαιο, τοποθετήσεις κεφαλαίων, αγροτικό ζήτημα, Κιλελέρ, μεταρρύθμιση Βενιζέλου 
του 1917, απαλλοτριώσεις γης και οι συνέπειες της, παρουσιάζουν  μια ιστορική 
πραγματικότητα άγνωστη και μη βιωμένη από τη σύγχρονη γενιά. Τόσο οι μαθητές της Γ΄ 
Λυκείου όσο και οι μαθητές της  Γ΄ Γυμνασίου στο μάθημα της Ιστορίας αποστηθίζουν τις 
έννοιες μη κατανοώντας τα γεγονότα, με αποτέλεσμα  την αποτυχία στους επιδιωκόμενους 
στόχους.   

Το «Μπουρίνι» λοιπόν  είναι ένα κείμενο κλειδί στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου 
μπορεί να αποδειχθεί ότι η διδασκαλία της Λογοτεχνίας έχει μια πολυδιάστατη  και 
αμφίδρομη σχέση με την Ιστορία.  

III. Το θεωρητικό πλαίσιο 
Το θεωρητικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα αναπτυχθεί η επιχειρηματολογία 

στηρίζεται επιγραμματικά στους παρακάτω άξονες: 
• Κατά τη διδασκαλία τόσο ο πομπός- δάσκαλος όσο και ο δέκτης -μαθητής 

συνιστούν μια τάξη μεταβλητών. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας μπορεί να 
περάσει ή να μην περάσει στον τελικό αποδέκτη, τον μαθητή, διότι η 
μετάδοση ενδέχεται να είναι προβληματική, ή ανύπαρκτη, λόγω έλλειψη 
επικοινωνίας ανάμεσα σε πομπό και δέκτη. Η Λογοτεχνία διαθέτει και 
χρησιμοποιεί κανάλια επικοινωνίας, οπότε είναι απαραίτητη η αναζήτηση 
τους (Greimas 1969)4. 

• Ο δάσκαλος κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ότι πολυτιμότερο έχει να 
προσφέρει δεν είναι οι πληροφορίες ή οι  γνώσεις, αλλά το «πρόσωπό του», 
να δανείσει «το είναι του», να γίνει ο διάμεσος, να μεσιτεύσει ώστε 
προκαλέσει τη συγκίνηση, την απόλαυση, τη μέθεξη, ανοίγοντας κουβέντα με 
το κείμενο, τα πρόσωπα, τα πράγματα, τα γεγονότα, τις καταστάσεις  
βάζοντας στο παιγνίδι τους μαθητές του. Στόχος του να ζωντανέψει τις 
τυπωμένες σελίδες προκαλώντας τες να «μιλήσουν»(Serze Doubrovsky 
1969).Στόχος του επίσης η διερευνητική  μάθηση(Jerome Bruner),σύμφωνα 
με την οποία καθοδηγεί και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται προκειμένου να 
διασφαλίσει την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική οργάνωση της 
διδασκαλίας του. 

• Η θεωρία της Λογοτεχνίας και της Αφηγηματολογίας είναι ένα θέμα που 
προκαλεί αμηχανία στον διδάσκοντα, είτε λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης, 
είτε λόγω της ύπαρξης πολλών και ανταγωνιστικών θεωριών οι οποίες ειδικά 

                                                           
3 Μ. Καραγάτση, Ο κίτρινος φάκελλος, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα 2017, 23η έκδοση 
4 Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας, Συνέδριο του Σεριζί, Εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα 2002 



τον 20 ο αι. έχουν πολλαπλασιαστεί,5  με αποτέλεσμα να  παρατηρείται 
σύγχυση στα σχολικά βιβλία. Στο «δάσος της ανάγνωσης» (Uberto Eco)6 ο 
καθένας χαράζει το δικό του μονοπάτι, κάνοντας τις επιλογές του, με την 
προϋπόθεση ότι η γνώση της θεωρίας της Λογοτεχνίας και  της Αφήγησης 
είναι απαραίτητη στις αποσκευές του καθενός που θα διδάξει τη Λογοτεχνία. 

• Η σχέση Λογοτεχνίας και Ιστορίας είναι πολυδαίδαλη και πολυδιάστατη (Β. 
Αποστολιδου)7, τα δύο γνωστικά πεδία  διασταυρώνονται και διαλέγονται 
μεταξύ τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαβάζω Λογοτεχνία για να μάθω 
την Ιστορία ή  ότι διαβάζω Ιστορία για να καταλάβω τη Λογοτεχνία. Μπορώ 
όμως να χρησιμοποιήσω υποστηρικτικά τη Λογοτεχνία ως πηγή στην Ιστορία. 
Τα ιστορικά γεγονότα που εμπεριέχονται στις σελίδες του, δεν αποτελούν 
αξιόπιστη ιστορική πηγή, ώστε να αναζητήσει ο μαθητής την αλήθεια των 
γεγονότων. Μπορεί να προσφέρει την αληθοφάνεια, όχι όμως την ιστορική 
αλήθεια. 

• Το κάθε λογοτεχνικό κείμενο έχει το δικό του ιστορικό υπόβαθρο, στο οποίο 
ανιχνεύεται ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, με 
συγκεκριμένα πρόσωπα που διακατέχονται από αισθήματα, ιδέες, σκέψεις, 
βιώματα. Η λογοτεχνική γραφή παράλληλα ζωντανεύει την εποχή, 
μετατρέπει τα αόριστα γεγονότα σε συγκεκριμένα, οι ανθρώπινες ιστορίες 
παίρνουν σάρκα και οστά, μια αφηρημένη έννοια γίνεται εικόνα 
συγκεκριμένη. Μπορεί να ζωντανέψει τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας, 
να αναστήσει την ατμόσφαιρα της εποχής στην οποία αναφέρεται το κείμενο, 
μπορεί με την κατεξοχήν συγκινησιακή γλώσσα με την οποία μιλά να πετύχει 
την ενσυναίσθηση (Λεοντσίνης8 ). Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατανόηση 
των άλλων, εστιάζοντας στα συναισθήματα, στα κίνητρα τους, στα σχέδια 
τους, στις συνήθειες τους, στον «πολιτισμικό τους κώδικα». Παράλληλα όμως 
αυτή η εξοικείωση με το παρελθόν βοηθά στην κινητοποίηση του νου και της 
φαντασίας του μαθητή με αποτέλεσμα την  ανασύσταση των  εικόνων,  
απαραίτητων  για την ανάλυση και κατανόηση της προς διερεύνηση   
ιστορικής περιόδου.  

• Επομένως χρησιμοποιώ το λογοτεχνικό κείμενο ως ιστορική πηγή, την οποία 
αντιμετωπίζω ως ένα παιγνίδι λογικής και συναισθηματικής  άσκησης στο  
ιστορικό γεγονός που εξετάζουμε, ώστε να αναπαραστήσω όσο είναι 
δυνατόν την ιστορική εποχή   στοχεύοντας στην  ενεργητική συμμετοχή του 
μαθητή. Ενός μαθητή,  ο οποίος μη έχοντας  βιώματα από το παρελθόν, και 
μη κατανοώντας  τις  έννοιες, τις θεωρεί  κενές  περιεχομένου, με συνέπεια 
είτε να αδιαφορεί, είτε να  δυσανασχετεί, είτε να αποστηθίζει.  

• Ο δάσκαλος λοιπόν που δεν στοχεύει στην απλή διεκπεραίωση της ύλης και 
την  αντιπαραγωγική αποστήθιση και δεν ακολουθεί μια πιο  εύκολή γι αυτόν 
ίσως λύση, μοιράζοντας φωτοτυπικό υλικό με ορισμούς και καθαρά 

                                                           
5 Βαγγέλης Αθανασόπουλος, Αμήχανοι δάσκαλοι, δυσφορούντες μαθητές. Η θεωρία της Λογοτεχνίας 
ως αντικείμενο διδασκαλίας, Σεμινάριο18 Θεωρία της Λογοτεχνίας, ΠΕΦ, Αθήνα 1994 
6 Uberto Eco, « Έξι περιπλανήσεις στο δάσος της ανάγνωσης», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1994, Β’ 
Έκδοση 
7 Αποστολίδου Βενετία, Λογοτεχνία και Ιστορία. Μια σχέση ιδιαίτερα σημαντική για τη 
λογοτεχνική εκπαίδευση, www.greek-language.gr/digitalResources/assets/.../apostolidou-
literature-history.pdf 

 

 
8 Γ. Λεοντσίνης, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα 1996 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/assets/.../apostolidou-literature-history.pdf
http://www.greek-language.gr/digitalResources/assets/.../apostolidou-literature-history.pdf


εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά έχει ως βασικό στόχο την κριτική ικανότητα 
του μαθητή, ώστε αυτός να μπορεί να αναγνωρίζει, να κατανοεί, να 
ερμηνεύει, να είναι δηλαδή ιστορικά εγγράμματος, πρέπει να διαθέτει τα 
κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία. Και εδώ είναι το κομβικό σημείο της 
παρέμβασης του δασκάλου. Πρέπει να ξέρει να  «ρωτάει» τις πηγές, γιατί αν 
δεν ξέρει να ρωτήσει, οι πηγές δεν θα  πουν τίποτα. Εμείς οι δάσκαλοι 
«είμαστε σαν τους ψαράδες: το τι ψάρια θα πιάσουμε, εξαρτάται από το τι  
δίχτυα θα ρίξουμε. Άλλα  τα δίχτυα για τα μικρά και άλλα τα δίχτυα για τα 
μεγάλα ψάρια»9 

• Επιλέγω λοιπόν ως  μέθοδο προσέγγισης το αφηγηματικό μοντέλο του 
Greimas, έτσι όπως αυτό παρατίθεται στα κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνία, 
στο βιβλίο του Καθηγητή10, όπου δίνεται ένα γενικό πλαίσιο της θεωρίας του 
όχι όμως αρκετό για την ανάλυση που θα επιχειρήσω. Φυσικά δεν 
ακολουθείται με λεπτομέρεια κάθε μεθοδολογική του αρχή, παρά μόνον, 
όποια  βοηθά στους στόχους που ετέθησαν.  

Οι Wray & Lewis, (1997) πρότειναν ένα μοντέλο δέκα βημάτων για την προώθηση της 
κριτικής ανάγνωσης ενός κειμένου. Τα βήματα αυτά είναι ένας καλός οδηγός για να τεθούν 
οι  επιμέρους στόχοι. 

Πίνακας: Το μοντέλο των 10 βημάτων για την κριτική ανάγνωση κειμένου των Wray & 
Lewis11 

Στάδιο - Βήμα Ερώτηση 
1. Ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης Tι γνωρίζω ήδη σχετικά με το θέμα του κειμένου; 
2. Καθορισμός αντικειμενικών στόχων της 

ανάγνωσης 
Tι χρειάζεται να βρω στο κείμενο και για ποιο 
λόγο θα το χρησιμοποιήσω; 

3. Εντοπισμός πληροφορίας Που και πως θα βρω την πληροφορία που 
ψάχνω; 

4. Υιοθέτηση κατάλληλης στρατηγικής  Πως θα χρησιμοποιήσω το κείμενο ως πηγή 
πληροφορίας; 

5. Αλληλεπίδραση με το κείμενο Τι μπορώ να κάνω ώστε να κατανοήσω καλύτερα 
το κείμενο; 

6. Παρακολούθηση και κατανόηση Τι μπορώ να κάνω εάν υπάρχουν τμήματα του 
κειμένου που δεν κατανοώ; 

7. Καταγραφή Τι θα πρέπει να καταγράψω από την 
πληροφορία του κειμένου; 

8. Αξιολόγηση της πληροφορίας Θα πρέπει να πιστέψω τις αναφορές του 
κειμένου; 

9. Υποβοήθηση της μνήμης Πώς θα θυμάμαι τα σημαντικότερα σημεία του 
κειμένου; 

10. Επικοινώνηση της πληροφορίας Πώς θα παρουσιάσω το κείμενο σε άλλους; 
 

IV. Επιμέρους στόχοι:   
 Σύνδεση  κάθε νέας γνώσης με την προϋπάρχουσα και ταξινόμηση,  ώστε να 

διευρυνθεί  ο γνωστικός εξοπλισμός του μαθητή.  
 Αναγνώριση και περιγραφή ιστορικού πλαισίου: χρόνος, τόπος, πρόσωπα, γεγονότα 

που καθορίζουν την εξέλιξη της πλοκής. 
 Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους τα ιστορικά γεγονότα επιδρούν και 

διαμορφώνουν τις ατομικές ζωές και τις συνειδήσεις, ώστε να γίνει κατανοητή η 

                                                           
9 9 E.H. Carre, Τι είναι Ιστορία;, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2015 
10 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Τεύχος, Βιβλίο Καθηγητή, Έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα 
2008 

11 Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής- Δημιουργικής Σκέψης, Έκδοση 
ΟΕΠΕΚ, Αθήνα 2007 



πολυπλοκότητα της συγκρουσιακής σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον του  
(Αποστολίδου-Χοντολίδου)12. 

  Διερεύνηση στο επίπεδο των δομών βάθους των  αμοιβαίων  σχέσεων  των 
δρώντων προσώπων . 

 Ανίχνευση και προσδιορισμός του μετασχηματισμού των σχέσεων.   
 Ανακάλυψη του αξιοκρατικού μοντέλου του συγγραφέα.  
 Σύνδεση με το ιστορικό κείμενο της αφήγησης, στο βιβλίο Ιστορίας(Γ΄ Γυμνασίου, Γ΄ 

Λυκείου είτε Γενικής Παιδείας, είτε Θεωρητικής Κατεύθυνσης) 
 

V. Το μοντέλο Greimas 
    Ο Greimas συνεχίζει το έργο των Ρώσων Φορμαλιστών (V.Propp) με πιο θεωρητικό και 
επεξεργασμένο τρόπο και  κάνει ένα βήμα πιο πέρα. Το μοντέλο ανάλυσης που  προτείνει 
για τα  αφηγηματικά  κείμενα θεωρείται λειτουργικό και διδακτικά χρήσιμο γιατί βοηθά να 
περάσουμε από την αφηγηματική επιφάνεια στις δομές βάθους, στο κοσμοθεωρητικό 
υπόστρωμα και το ιδεολογικό μήνυμα του έργου13. Η κύρια θέση του είναι οι δυαδικές 
αντιθέσεις: ζωή- θάνατος, αρσενικό- θηλυκό, άσπρο- μαύρο … Ενδιαφέρεται όχι για τις 
πλευρές της αφήγησης, αλλά για τα δρώμενα, τονίζοντας περισσότερο τις αμοιβαίες 
σχέσεις ανάμεσα στους ποικίλους παράγοντες της πλοκής. Το μοντέλο που  προτείνει 
περιέχει  έξι ρόλους που στηρίζονται σε τρία ζεύγη δυαδικών αντιθέσεων και τρεις άξονες  
διαθέσεων14 
 
 
 
 
 
 
 
 Διερευνώντας τη σφαίρα δράσης των δρώντων προσώπων, σύμφωνα με τη βασική θέση 
των δυαδικών αντιθέσεων, εστιάζουμε στους κολίγους και στους τσιφλικάδες, 
προκειμένου να γίνει σαφής η διαφορά ανάμεσά τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Β. Αποστολίδου-Ε. Χοντολίδου, Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, Εκδόσεις Τυποθήτω, Αθήνα 2006  
13 Ερατοσθένης Καψωμένος, Από την αφηγηματική στην ιδεολογική διάσταση του κειμένου, 
olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6502 
14  Δ. Τζόβας, Μετά την Αισθητική, Εκδ. ΓΝΩΣΗ, Αθήνα 1987 

 

1.Υποκειμενο(ήρωας) /Αντικείμενο                      Άξονας επιθυμίας 
2.Πομπός(Εντολέας) / Δέκτης (εντολοδόχος)       Άξονας επικοινωνίας 
3.Βοηθός  (συμπαραστάτης)  /Αντίπαλος             Άξονας δύναμης                                 
                                                                                                  (Υποστήριξη ή παρεμπόδιση)         

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrq5W8gK3gAhVLyKQKHRAQAP0QFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Folympias.lib.uoi.gr%2Fjspui%2Fhandle%2F123456789%2F6502&usg=AOvVaw3GrN9bjbeJYfNtlPiuuqjI


 
Καραγκούνηδες-Γύφτοι 
(κολίγοι) 

Πήτερ Χατζηθωμάς 
(τσιφλικάς) 

• Δεν έχουν γη δική τους 
• Δεν έχουν μόνιμη κατοικία 
• Εργάζονται  και ζουν στο τσιφλίκι 
• Χαμηλές στέγες, μίζεροι αυλαγάδες 

       
  _____________________________ 

• Μίζερο καραγκουνοχώρι 
• Στερούνται το φαγητό(ψωμί κρίθινο, 

ένα κρομμύδι, δυο σκλίδες σκόρδο) 
• Στερούνται τα υλικά αγαθά(βαριά 

σιγκούνια  ποτισμένα από ιδρώτα ) 
• Στερούνται τις  κοινωνικές σχέσεις  
• Στερούνται την ελευθερία 
•  Ικανοποιούν στοιχειώδεις ανάγκες 
• Χτήνη ανθρώπινα, ξεραμένα κορμιά  

     
  _______________________________ 

• Αποδέχονται τη μοίρα, 
• Αποδέχονται την παντοδυναμία του 

αφέντη, δουλικοί και άψυχοι 
• Βρίσκονται σε πλήρη απραξία αν και 

απελπισμένοι από την ατέλειωτη 
σκυλίσια δουλειά 

• Δεν κάνουν τίποτα για την ανατροπή 
της θέσης τους (θέλημα θεού, 
απαρασάλευτη και προαιώνια η 
υπάρχουσα εξάρτησή τους από τον 
αφέντη 

       
 ________________________________ 

• Έχουν την ψυχολογία της μάζας 
• Χαρακτηρίζονται από εκφυλιστικά 

φαινόμενα στη συμπεριφορά  
• Δουλοπρεπείς (έγιναν χίλια 

κομμάτια να τον περιποιηθούν, 
τσακίστηκε να του φέρει καρέκλα, 
λύγισε το κορμί του ως τη γη για να 
προϋπαντήσει τον αφέντη) 

• Εκτάσεις γης δικές του -αγόρασε το  
τσιφλίκι  στο Θεσσαλικό κάμπο 
(Έλλην κεφαλαιούχος) 

• Κατοικεί στο κονάκι  
    
  ____________________________ 

• Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Αγγλία- πλούσιος 

• Αρχοντομαθημένος, 
λεβεντάνθρωπος, διατηρημένος 
εξαίσια λόγω της υγιεινής ζωής, και 
του  αθλητισμού  

• Έφερε τρία μπαούλα με κοστούμια 
από την Αγγλία 

 
 
__________________________________ 

• Πανίσχυρος αφού επιβάλλει τους 
δικούς του κανόνες 

• Εκμεταλλεύεται τον κόπο των 
κολίγων 

• Δεν είναι ικανοποιημένος από την 
απόδοση του τσιφλικιού 

• Παντοδύναμος,  διαπράττει φόνο 
και δεν τιμωρείται 

 

 
  Σχέσεις αντίθεσης είναι επίσης οι σχέσεις του Νάσου με τους Καραγκούνηδες αλλά και με 
τον πατέρα του, Γκουντή.   
 
 
 
 
 
 



Νάσος Καραγκούνηδες  
 

• Δεν κάνει παρέα με Καραγκούνηδες 
• Δεν αποδέχεται την αδικία (όταν 

διαπιστώνει ότι ο επιστάτης τους 
κλέβει) 

• Αντιδρά  διεκδικώντας το δίκιο του 
• Παραβαίνει τις κοινωνικές 

συμβάσεις (ερωτεύεται την Οντέτ, 
ερωμένη του τσιφλικά) 

• Πόθος του η φυγή, το ταξίδι, η 
διεκδίκηση της ελευθερίας 

 

• Συναντώνται στο καφενείο 
• Αποδέχονται τη μοίρα 
• Αποδέχονται την παντοδυναμία του 

αφέντη, δουλικοί και άψυχοι 
• Βρίσκονται σε πλήρη απραξία αν και 

απελπισμένοι από την ατέλειωτη 
σκυλίσια δουλειά 

• Δεν κάνουν τίποτα για την ανατροπή 
της θέσης τους (θέλημα θεού, 
απαρασάλευτη και προαιώνια η 
υπάρχουσα εξάρτησή τους από τον 
αφέντη) 

•  Εθισμένοι στη σκλαβιά 
 

 

Νάσος Πατέρας -μητέρα -Ζωγράφω 
• Δεν φοβάται τις απειλές του πατέρα 
• Αντιδρά στο βιασμό της αδελφής 

του 
 

• Πατέρας –αφέντης, έχει το δικαίωμα 
ζωής και θανάτου στα γεννήματα 
της σάρκας του 

• Δικτάτορας 
• Υποταγή στον 

αφέντη(παραχωρώντας του την 
κόρη και καλύπτοντας τον τσιφλικά 
για τον βιασμό) 

• Υποταγή στον επιστάτη (κάνει πως 
δεν καταλαβαίνει το κλέψιμο από 
τον επιστάτη) 

• Αναξιοπρεπής και δουλοπρεπής 
βάζει πάνω από την τιμή και 
υπόληψη της οικογένειάς του , την 
τιμή του αφεντικού του 

• Δεν αντιδρά όταν βλέπει την κόρη 
αιμόφυρτη, μένει ασυγκίνητος 

• Και η γυναίκα του παθητική στάση 
• Η Ζωγράφω  πεθαίνει χωρίς να 

αποκαλύψει τον βιασμό της, 
υποταγμένη στον άγραφο νόμο της 
σιωπής  
 

 
   Εστιάζοντας τώρα στους έξι ρόλους  που προτείνει ο Greimas  μπορούμε να 
προχωρήσουμε σε βάθος σε ότι αφορά τις στενότερες σχέσεις που συνδέουν αυτούς τους 
ρόλους. 
 



                   Υποκείμενο  
• Ο Νάσος αναλαμβάνει δράση όταν 

συνάπτει ερωτικό δεσμό με την 
Οντέτ, όταν διεκδικεί το δίκιο από τον 
επιστάτη και όταν συγκρούεται με 
τον Χατζηθωμά. 

• Ήττα –τιμωρία-θάνατος 
                                                                                           

                Αντικείμενο 
• Η επιθυμία για την ελευθερία του 

και την ανεξαρτησία του 
• Η επιθυμία του για την Οντέτ  

                         Πομπός15                                           
 

                    Δέκτης16 

                          Βοηθός 
 
Δεν έχει βοηθό. Δεν υπάρχει   
συμπαραστάτης. Δεν είναι στο πλευρό του 
ούτε οι Καραγκούνηδες, ούτε η οικογένεια 
του, ούτε ο ίδιος του ο πατέρας στο 
δικαστήριο. 

                     Αντίπαλος 
Ο Χατζηθωμάς, πανίσχυρος, 
εκμεταλλευτής, έχει δικαίωμα ζωής και 
θανάτου στους κολίγους. 
Βιάζει και σκοτώνει χωρίς καμιά συνέπεια 
Αντίπαλοι και οι επιστάτες του τσιφλικιού, 
αλλά και οι δώδεκα ένορκοι στο 
δικαστήριο είτε είναι  οι ίδιοι τσιφλικάδες 
είτε εξαρτώμενοι από αυτούς. 

 
VI. Οι αξίες που διαφαίνονται στο διήγημα  του Καραγάτση 

  Υποφέρει βλέποντας φτωχούς, κατατρεγμένους, αδύναμους, βασανισμένους, θύματα της 
κοινωνίας, υποταγμένους στις βουλές των παντοδύναμων αφεντάδων. Το κοινωνικό 
πρόβλημα ως άλυτο πρόβλημα ή ακόμα χειρότερα όταν πάει να λυθεί σύμφωνα με τα 
συμφέροντα των ισχυρών τον απασχολεί συνεχώς. Ο ήρωας του πλασμένος να αγωνίζεται 
και να αγωνιά αναζητώντας το ανέφικτο και την  αλήθεια, στο τέλος ηττάται. Όμως η ήττα 
διαφαίνεται και στην τάξη των τσιφλικάδων, οι οποίοι ενώ παρουσιάζονται υπέρμαχοι του 
δικαίου και της έννομης τάξης, απογυμνώνονται. Δεν διστάζουν να εκτελέσουν φόνο, 
βιασμό, ψεύδονται ενώ ορκίζονται, καταρρακώνουν την έννοια της δικαιοσύνης, και 
απαξιώνουν την ανθρώπινη ζωή. Το διήγημα υφαίνεται πάνω σε ιστορικό καμβά, με 
παρούσα τη μυθοπλασία, η οποία παρουσιάζεται με ιστορική σχολαστική ακριβολογία, με 
αυθεντικές καταστάσεις, ικανές να κινητοποιήσουν νου και συναίσθημα.  

VII. Τα γενικά συμπεράσματα που μπορούμε να εστιάσουμε είναι τα εξής: 
 

1. Μέσα από την δράση και την ήττα ενός ατόμου αποκαλύπτεται η σύγκρουση 
κολίγων και τσιφλικάδων, η σύγκρουση δικαίου και αδίκου 

2. Πλήρης η υποταγή του κολίγα στον τσιφλικά –αφέντη, χωρίς να διαφαίνεται προς 
το παρόν διάθεση σύγκρουσης από τη μάζα των κολίγων. 

3.  Όποια απόπειρα γίνεται για αλλαγή του των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών δεν 
είναι εύκολη, δεν γίνεται από τους πολλούς αλλά από έναν. 

4. Η έννοια της δικαιοσύνης είναι ανύπαρκτη για τους κολίγους.  
5. Διαρκής ο εξευτελισμός της ανθρώπινης υπόστασης και η υποταγή στο πεπρωμένο 

της κολιγικής ζωής. Αποδοχή του εθιμικού δικαίου που θέλει τον τσιφλικά να  

                                                           
15-16 Για  το ρόλο του πομπού και του δέκτη δεν γίνεται κανένα σχόλιο, λόγω έλλειψης 
χρόνου, αλλά και λόγω της αρχικής στοχοθεσίας, σύμφωνα με τη οποία δεν  ακολουθείται 
με λεπτομέρεια κάθε μεθοδολογική αρχή του μοντέλου του Greimas, παρά μόνον, όποια  
βοηθά στους στόχους που ετέθησαν.  
 
 



βιάζει τις γυναίκες και τις κόρες των κολίγων ή να κοιμάται την πρώτη νύχτα του 
γάμου με την γυναίκα του κολιγα. 

6.  Ως πότε όμως; Η συσσώρευση αγανάκτησης και οργής πότε θα σπάσει το φράγμα 
του φόβου;  

VIII. Η σύνδεση με την Ιστορία 
    Με βάση το ερώτημα αυτό, αφού πλέον έχει γίνει σαφείς οι έννοιες τσιφλικάς, τσιφλίκι, 
κολίγος, εξωελλαδικό κεφάλαιο, τοποθετήσεις κεφαλαίων, γίνεται η μετάβαση  στο 
μάθημα της  Ιστορίας, στο κεφάλαιο που παρατίθενται τα γεγονότα του  Κιλελέρ στα 1910 
και η ανάγκη για την Αγροτική Μεταρρύθμιση την οποία ξεκίνησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
στα 1917 και ολοκλήρωσε στα 1924, μετά την έλευση των προσφύγων.  
   Με τα αποσπάσματα17  από τον «Κίτρινο Φάκελο», παρακολουθούμε την κατάληξη ενός 
τσιφλικά, ο οποίος μετά την απαλλοτρίωση του Βενιζέλου στα 1917, βρίσκεται 
εξαθλιωμένος στην Αθήνα, κρατώντας τα προσχήματα της άλλοτε πλούσιας ζωής, 
προσπαθώντας να επιβιώσει. Μέσο για την επιβίωση είναι ο  πλούσιος γάμος στον οποίο 
ωθεί με κάθε τρόπο  την κόρη του 
     Η έλλειψη βιωματικής σχέσης των μαθητών με τα γεγονότα δεν προσφέρει κανένα πλέον 
άλλοθι για τη μη κατανόηση των εννοιών. Μέσα από τη συζήτηση που διεξάγεται και την 
παρουσίαση του κατάλληλου οπτικού18 και ακουστικού υλικού19, έχει ήδη ολοκληρωθεί η 
εικόνα μιας εποχής, απαραίτητη για την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων. 

IX. Παρατηρήσεις 
  Το «Μπουρίνι» ως (απόσπασμα) στα κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου, 
το οποίο συνήθως οι μαθητές έχουν διδαχθεί, για τη πορεία της παραπάνω διδασκαλίας 
πρέπει να διδαχθεί και στην  Γ΄ Λυκείου σε ένα 3ωρο, έστω και αν δεν περιέχεται στην ύλη. 
Μπορεί να διδαχθεί ως παράλληλο του κειμένου «Το φράγμα» του Σπύρου Πλασκοβίτη. 
Συμπληρωματικά αποσπάσματα σε φωτοτυπίες καθώς και περίληψη με αφήγηση του 
διδάσκοντος, δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα του διηγήματος, του οποίου η έκταση (50 
σελίδες) δεν επιτρέπει την ανάγνωση στο σχολικό χρόνο. Οι προβλεπόμενες ώρες 
διδασκαλίας του κεφαλαίου «Το αγροτικό ζήτημα», στην Ιστορία Κατεύθυνσης (Θέματα 
Νεοελληνικής Ιστορίας) και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας (το κεφ. Από τον 19ο στον 20ό 
αιώνα (1871-1914)), είναι πλέον ικανές για την αφομοίωση των ιστορικών εννοιών και την 
κατανόηση των γεγονότων.  
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Θεωρία της αφήγησης, Εκδόσεις Εξάντας Αθήνα 1991 
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πρόταση,  Εκδόσεις τυποθήτω, Αθήνα 2004  
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Massimo Peri, Δοκίμια Αφηγηματολογίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 
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17 Παρατίθενται στη συνέχεια 3 φωτοαντίγραφα.. 
18 Φωτογραφικό υλικό από τα Λευκώματα του Τάκη Τλούπα και η ταινία του 1966 Το χώμα βάφτηκε 
κόκκινο σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη 
19Τραγούδια από το « Θεσσαλικό κύκλο» του  Γ. Μαρκόπουλου ( Ο ντελάλης, Ο δάσκαλος, 
Αλεπούδες και κόρακες, Αν είσαι άντρας Τσιφλικά ……………. ) 
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