
Η λογοτεχνία σε καιρούς κρίσης  

Ελένη Καλογιάννη            

Είμαι η Ελένη Καλογιάννη από το γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου Λήμνου και είμαι 

μαθήτρια της Γ΄ τάξης. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή στο συνέδριο. 

Όπως προκύπτει από τις απόψεις εκδοτών που διάβασα στο διαδίκτυο, είναι κοινός 

τόπος ότι τα λογοτεχνικά βιβλία αποτέλεσαν έναν μοναδικό σύντροφο στις 

πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να βρει 

τρόπους να ξεφύγει από τον εγκλεισμό και τις αρνητικές σκέψεις. Οι προτιμήσεις των 

αναγνωστών στρέφονταν κυρίως σε κλασικούς τίτλους λογοτεχνίας και τίτλους 

μαγειρικής, αυτοβοήθειας, ψυχολογίας και στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Οι τίτλοι που σε 

κανονικές συνθήκες θα πουλούσαν τον διπλάσιο αριθμό αντιτύπων είχαν πτώση έως 

και 70%. Όλοι καταλήγουν στο ότι η φιλαναγνωσία που θα μπορούσε να 

καλλιεργηθεί στα σχολεία και στις δημόσιες βιβλιοθήκες θα βοηθούσε αποφασιστικά 

στην αύξηση της βιβλιοφιλίας. Το βιβλίο άντεξε στην πανδημία αλλά νομίζω ότι πέρα 

από τις απρόβλεπτες καταστάσεις μιας κρίσης , η πολιτεία θα πρέπει να βρει τρόπους 

να ενισχύσει το βιβλίο και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παραγωγή του, 

συγγραφείς και εκδότες. Πέρα από αυτά που γίνονται μέχρι τώρα, οι 

βιβλιοπαρουσιάσεις, τα φεστιβάλ, οι εκθέσεις, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. 

Τι πιστεύετε εσείς, πώς θα μπορούσε να τονώσει την αναγνωστική συμπεριφορά των 

Ελλήνων;  Είναι γνωστό ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι διαβάζουν περισσότερα βιβλία 

από ότι εμείς οι Έλληνες. Πως θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε αυτό?  

 

Άσπρο – μαύρο:  η εποχή των αντιθέσεων                                                                    

Κυβέλη Κωνσταντίνου                                                                        

Η πανδημία μας έκανε απόλυτους, γιατί δεν είχαμε πολλές επιλογές. Ευτυχώς μέσα 

από τη λογοτεχνία μπορούμε να βρούμε πολλές  και διαφορετικές οπτικές και για τα 

κοινωνικά θέματα και για τα προσωπικά, ιδέες, απόψεις, λύσεις. Για οποιοδήποτε 

κοινωνικό πρόβλημα μας παρουσιάζονται επιστημονικά πορίσματα και 

δημοσιογραφικές πληροφορίες. Η λογοτεχνία όμως, μας μαθαίνει να δεχόμαστε το 

διαφορετικό, γιατί δεν επιδιώκει να μας διδάξει κάτι, κατά τη προσωπική μου άποψη, 

αλλά να μας μάθει τον τρόπο με τον οποίο θα εξερευνήσουμε τον εαυτό μας, τον 

άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία γενικά. Δεν θα μας πει το σωστό και το λάθος. 

Γιατί και στην ίδια τη ζωή δεν υπάρχει μόνο το άσπρο και το μαύρο.  

Εμείς διαλέγουμε πού θέλουμε να εστιάσουμε. Μπορούμε να αναζητήσουμε και 

άλλες αποχρώσεις που μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα στη δική μας αλήθεια, γιατί η 

αντικειμενική αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Οι πληροφορίες που παίρνουμε 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σίγουρα μας 

μπερδεύουν αλλά είναι τελικά ή το ένα ή το άλλο; Ή είναι το δικό μου, το δικό σου, 

του άλλου η άποψη για ένα θέμα; Θα τελειώσω με τη διαπίστωση ότι ζούμε στην 

εποχή των αντιθέσεων και αυτός είναι ένας από τους λόγους που εμείς οι έφηβοι 

έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε στην αλήθεια. Ο δογματισμός 

πηγάζει από τον εγωισμό και μας απομακρύνει από την πηγή της αλήθειας. Ο γόνιμος 



διάλογος μέσα από τον οποίο θα μπορούσαν οι αντίθετες απόψεις να γεφυρωθούν 

δυσχεραίνει πολύ στην εποχή μας.  

Η επεξεργασία των αντιθέσεων χρειάζεται χρόνο, προκειμένου με γόνιμη σκέψη να 

τις αποδεχτούμε και να βρούμε έναν κοινό τόπο.  

Τέλος, θα ήθελα να καταθέσω έναν προβληματισμό μου: για εμάς τους νέους τα 

πράγματα θα μπορούσαν να είναι πιο εύκολα και πιο ξεκάθαρα. Αλλά ποιος φταίει 

που δεν είναι; Εμείς; 

 

Ποίηση και επικαιρότητα: σκέψεις και συναισθήματα για την ποίηση                                                                    

της πανδημίας της Covid-19 

Κατερίνα Μαρτσάκη    

Η ασθένεια της φύσης, Βαγγέλης Χρόνης, 21 Μαρτίου 2020 
Οι κουτσουπιές και οι πασχαλιές 

σύντομα θα ανθίσουν 

και το «γλυκύ μου έαρ» θα ψάλλουμε 

για όσους χάνονται 

τούτη την άνοιξη του δύο χιλιάδες είκοσι. 

Ενώ η φύση ασθενεί 

ευχαριστώ τους φόβους μου 

για τις ελπίδες που γεννούν 

 

Τα ποιήματα του Βαγγέλη Χρόνη στην περίοδο της πανδημίας είναι συγκινητικά, 

ανθρώπινα, παγκόσμια. Μοιάζουν με αχτίδες φωτός επάνω σε ένα μικρό παράθυρο. 

Είναι σαν να μας κρατάει σφιχτά το χέρι ο ποιητής σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του 

φόβου που βιώσαμε και βιώνουμε όλοι.  

Σε καιρούς κρίσης περιμένουμε από την ποίηση να δώσει χρώμα στη ζωή μας, να 

ενδυναμώσει τη συνείδησή μας, να αντικαταστήσει τη θλίψη με την ελπίδα, τη 

συννεφιά με λιακάδα, το σκοτάδι με φως, τη μελαγχολία με εξωστρέφεια και το φόβο 

με θάρρος και δύναμη.  

Η άποψή μου είναι ότι τα συγκεκριμένα ποιήματα γράφονται και απευθύνονται στην 

κοινωνία. Γιατί σε καιρούς κρίσης πρέπει να  έχουν την αποδοχή του κόσμου. Ο 

ποιητής γράφει για να βοηθήσει τον αναγνώστη να μην εξοικειωθεί με το φόβο αλλά 

να ανεβάσει ψηλότερα τη συνείδηση του γενικού πληθυσμού.  

 Η ποίηση προϋποθέτει αλήθεια και ειλικρίνεια. Ο αναγνώστης στρέφεται στην 

ποίηση για να βρεθεί πέρα και πάνω από τα γεγονότα και τη σκληρή πραγματικότητα. 

Σε εποχή βαθιάς κρίσης, υγειονομικής, οικονομικής, πολιτιστικής, ο μικρόκοσμος του 

ποιητή αναπαριστά την ιδανική κοινωνία, δηλαδή την κοινωνία που αντέχει. 

Κατά τη γνώμη μου, η κορονοποίηση επιδιώκει να ασκήσει στο κοινό θεραπευτική 

αγωγή με τα μηνύματα ελπίδας, κουράγιου και υπομονής που μας στέλνει. Ο 

εγκλεισμός στο σπίτι έφερε το διαδίκτυο στο προσκήνιο το οποίο διαδραμάτισε 

καθοριστικό ρόλο στο να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας όσο πιο ομαλά 

γίνεται. Όπως αναφέρει και ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, η συνταγή της επιτυχίας 

είναι τα τρία Τα, ταλέντο, τόλμη, τύχη.       



Η μοναξιά πρωταγωνιστής  σε λογοτεχνικά κείμενα 

Χάρις Μεργιά                                                                      

Η μοναξιά συνήθως εκλαμβάνεται ως μια μορφή ανθρώπινης καταδίκης, καθώς 

συνδέεται με τον αποκλεισμό, τη φυλακή, την απουσία. Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται 

ως κοινωνικό ον, που έχει ανάγκη τον συνάνθρωπο για να υπάρξει αλλά και να 

δημιουργήσει. Η λογοτεχνία από την πλευρά της δεν στέκεται θετικά ή αρνητικά 

απέναντι στη μοναξιά, αλλά αναδεικνύει κι άλλες πολλές πλευρές της. Παράδειγμα 

μιας διαφορετικής εκδοχής της έννοιας και της κατάστασης της μοναξιάς, προσφέρει 

ο Αλμπέρ Καμύ με το μυθιστόρημά του Ο Ξένος. Η αρχή του, («Σήμερα πέθανε η 

μαμά. Ίσως και χτες, δεν ξέρω.»), το γνωστότερο ίσως ξεκίνημα λογοτεχνικού 

έργου, μάς εισάγει αμέσως στο ιδιαίτερο σύμπαν που ο Καμύ δημιουργεί γύρω από 

τις εμπειρίες ενός νέου άνδρα, του Μερσώ, και κυρίως γύρω από τον τρόπο με τον 

οποίο ο Μερσώ αντιλαμβάνεται και βιώνει την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο ήρωάς 

του αποτελεί έναν τύπο ανθρώπου που αποκλίνει από το στερεότυπο του κοινωνικού 

προσώπου. Λειτουργεί μηχανικά, αποδέχεται με έντονη αδιαφορία όσα του 

συμβαίνουν, αδυνατεί, να συλλάβει τους μηχανισμούς λειτουργίας της κοινωνίας, των 

συναισθημάτων και των σχέσεων. Συνεχίζει να υπάρχει, να εργάζεται, να σχετίζεται 

χωρίς να συμμετέχει ουσιαστικά στην ίδια του τη ζωή. Κατανοεί τον κόσμο μόνο 

στην κυριολεξία του. Ο θάνατος είναι απλώς θάνατος, χωρίς να σημαίνει 

υποχρεωτικά απώλεια, θρήνο, απουσία. Ο γάμος είναι απλώς γάμος, χωρίς να 

σημαίνει έρωτα, αγάπη, συνύπαρξη. Ο φόνος είναι απλώς φόνος, χωρίς να σημαίνει 

έγκλημα, διαστροφή, ανηθικότητα. Η τιμωρία είναι απλώς τιμωρία, χωρίς να 

σημαίνει θυμό, σωφρονισμό, μεταμέλεια. Ο Μερσώ δε λυπάται αλλά και δε χαίρεται, 

είναι απλώς «ξένος». Ξένος όχι γιατί περιθωριοποιήθηκε ή γιατί επέλεξε την 

μοναχικότητα αλλά γιατί αποτελεί μια μονάδα που υπάρχει μόνο ατομικά κι όχι ως 

κρίκος μιας αλυσίδας. Ο Καμύ μάς συστήνει την έννοια της μοναξιάς όχι ως τιμωρία, 

αλλά ως ατομικότητα, ώστε να τονίσει πως η μοναξιά είναι αμφίσημη και συνορεύει 

ταυτόχρονα με την απομόνωση και την απουσία όσο και με την ηρεμία και την 

απελευθέρωση. 

 

Λογοτεχνία και Ιστορία  σε εποχές κρίσης 

Ασπασία Χαβιά    

Η ιστορία είναι πάντα ελκυστική και η αναζήτηση της αλήθειας συχνά προέρχεται 

από το παρελθόν. Πολλά μυστήρια εξιχνιάστηκαν χάριν σε μια σκοτεινή σελίδα του 

παρελθόντος, που άξαφνα φωτίστηκε. Κάτι παρεμφερές συμβαίνει και με τους 

λογοτέχνες. Για παράδειγμα, λίγοι νέοι γνώριζαν τον Ιωάννη Δεμέστιχα, τον Τέλλο 

Αγαπηνό, τον Παύλο Μελά, γνωστό και ως Μίκη Ζέζα και τον Βασίλειο Β’ τον 

Βουλγαροκτόνο, πριν τους ζωντανέψει η Πηνελόπη Δέλτα στα βιβλία της. Οι 

λογοτέχνες επιθυμούν να ζωντανέψουν τα φαντάσματα του παρελθόντος, περασμένα 

μεγαλεία αλλά και τις συμφορές, που καθόρισαν τον κόσμο σήμερα. 



Μέσα από την ανάγνωση ιστορικών λογοτεχνικών κειμένων ο αναγνώστης 

ανακαλύπτει γεγονότα, παίρνει μια γεύση από τον καφέ της Ιστορίας που άλλοτε 

είναι γλυκιά και άλλοτε πικρή.  

Πολλά ιστορικά μυθιστορήματα είναι αγαπητά στο κοινό και έχουν μεγάλη επιτυχία. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο γραφής τους και στην περιέργεια που αισθάνεται 

η  νεολαία για τα γεγονότα που σημάδεψαν έναν ολόκληρο πλανήτη και επηρέασαν 

τον τρόπο σκέψης του. Για παράδειγμα, κάποια πολύ πετυχημένα ιστορικά 

μυθιστορήματα είναι «ο Μεγάλος περίπατος του Πέτρου»της Άλκης Ζέη, το «Κοντά 

στις ράγιες» της ίδιας συγγραφέως, το «Ε.Π.»της Ζωρζ Σαρή και τα «Ματωμένα 

Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου. 

Τα ιστορικά λογοτεχνήματα πρέπει να διαβάζονται όπως όλα τα βιβλία. Από αυτά, 

μπορούμε να αντλήσουμε εππλέον αρκετές πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα  

όπως: την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, και για την 

κατάσταση που επικρατούσε στην Λήμνο 30 χρόνια αργότερα από την πτώση της 

Βασιλεύουσας από τους Οθωμανούς Για παράδειγμα, εγώ έχω διαβάσει την 

«Δοξανιώ» και την  «Μαρούλα της Λήμνου» που τα έχει γράψει η Λημνιά 

συγγραφέα Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου και έχω μάθει πολλά στοιχεία για την 

τοπική ιστορία του νησιού. 

Το μυθιστόρημα και η αυτοβιογραφική διήγηση δεν είναι παράλληλα, ώστε να μην 

συναντηθούν ποτέ. Αντιθέτως, η ένωσή τους δημιουργεί ένα νέο είδος ιστορικού 

μυθιστορήματος: το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα. Εκεί, ο συγγραφέας αφηγείται τις 

προσωπικές του εμπειρίες με τη μορφή μυθιστορήματος. Εγώ έχω διαβάσει το «Με 

μολύβι φάμπερ νούμερο 2», της Άλκης Ζέη. Πάντως, μία διαφορά ανάμεσα στο 

μυθιστόρημα και στην «μαρτυρία» είναι ότι το μυθιστόρημα δεν είναι περιέχει 

ακριβείς πληροφορίες για ένα ιστορικό γεγονός αλλά περιέχει και μυθοπλασία, ενώ η 

«μαρτυρία» περιλαμβάνει εμπειρίες ενός γεγονότος, ακριβώς όπως το έζησε κάποιος. 

Ο 21ος αιώνας καθορίζεται από την εικόνα. Οπότε, οι περισσότεροι νέοι μπορούν να 

εκτιμήσουν καλύτερα μια ταινία ή ένα ντοκιμαντέρ από ένα βιβλίο, όσο 

καλογραμμένο και να είναι. Μια πολυβραβευμένη ταινία ελληνικής παραγωγής που 

εξιστορεί τα γεγονότα της καταστροφής της Σμύρνης και την πορεία των Ελλήνων 

προσφύγων είναι το «1922», σε σκηνοθεσία του Νίκου Κούνδουρου. 

Ερώτηση προς την Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου 

 Τι σας ώθησε να γράψετε τόσα έργα που ασχολούνται με την εβραϊκή κοινότητα;                                                         

 

         

Οι πανδημίες στη λογοτεχνία                 

Μαρία Ελένη Δωράκη       

Καλησπέρα σας  

Θα σας μιλήσω για το βιβλίο που διάβασα 

Βαρδιάνος στα σπόρκα 

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 

 

Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα νησί όπου ζει η γρια-Σκεύω, σύζυγος ναυτικού που 



είχε ένα γιο στα καράβια, τον Σταύρο. Μια τρομερή είδηση έφθασε για να ταράξει 

όλους τους ανθρώπους γύρω στο 1865, μία φοβερή επιδημία χολέρας. Όσοι 

νοσούσαν αναγκάζονταν να μείνουν καραντίνα. Η γρια-Σκεύω προσευχόταν 

καθημερινά για τον γιο της ο οποίος τελικά νόσησε. Το ένστικτο της μάνας δεν την 

άφησε σε ησυχία και έτσι πήρε την απόφαση να βάλει την αντρική φορεσιά του 

άντρα της και να πάει ως βαρδιάνος στο λοιμοκαθαρτήριο για να τον βοηθήσει. Οι 

βαρδιάνοι ήταν υπεύθυνοι για την καθαριότητα των μολυσμένων πλοίων. Μια μέρα 

που οι άρρωστοι κατέφθαναν στο νησί  με το πλοίο, το πλήθος των χωριανών 

στράφηκε εναντίον τους και τους πετροβολούσε. Στο τέλος, ο μονάκριβος γιος της 

γριας-Σκεύως, ολοκλήρωσε την καραντίνα του και έτσι το αφήγημα κλείνει 

αισιόδοξα. 

Ο Παπαδιαμάντης μέσα από το διήγημά του μας παρουσιάζει την συλλογική και την 

ατομική αντίδραση σε σχέση με την πανδημία. Αυτό που χαρακτηρίζει το πλήθος 

είναι μια αρνητική στάση απέναντι στους νοσούντες και μια απάνθρωπη 

συμπεριφορά που υποδηλώνει πανικό, αδιαφορία και ιδιοτέλεια. Η διοίκηση μάλιστα 

και όλος ο γραφειοκρατικός μηχανισμός παρουσιάζονται κατώτεροι των 

περιστάσεων. Εδώ ακριβώς έρχεται η δυναμική προσωπικότητα της μητέρας, η οποία 

ως γυναίκα μέσα στην κοινωνία της εποχής αισθάνεται αδύναμη να βοηθήσει το παιδί 

της, αλλά ως άνδρας χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να φτάσει στον στόχο της. Τα όπλα 

που χρησιμοποιεί είναι η ανιδιοτελής αγάπη, η αλληλεγγύη, η χριστιανική ηθική αλλά 

και η βοήθεια από τα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου, τον γερμανό γιατρό, τον 

καλόγερο-αναχωρητή Νικόδημο και τον βοηθό του επιστάτη. Επίσης, και η θέση της 

φύσης μέσα στο έργο έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 

στην κοινωνία των ανθρώπων. Δηλαδή, ενώ στη φύση επικρατεί ομορφιά και 

αρμονία στη ζωή των ανθρώπων επικρατεί πανικός, έλλειψη συντονισμού από την 

τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά αντικοινωνικές και επικίνδυνες συμπεριφορές. Οι 

μοναχικοί όμως ήρωες του Παπαδιαμάντη λειτουργούν συντονισμένα, βγαίνουν από 

το αδιέξοδο της πανδημίας με τις δικές τους προσπάθειες, οι οποίες πηγάζουν από την 

μητρότητα, τις ηθικές αρετές και την αλληλεγγύη που τελικά σώζει.  

 


