
ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Προτεινόμενο κείμενο : «η Ιστορία ενός αιχμαλώτου» του Στρατή Δούκα 
Αποσπάσματα «Μεσημέρι δώδεκα…Μα κανένας δε μας άκουγε» και «Εκείνο το βράδυ είχαμε 
ζιαφέτι… κι αρχίσαμε να σιγοτρώμε». 
Ερώτηση 1η  
 Η ιστορία ενός αιχμαλώτου έχει χαρακτηριστεί ως ένα κλασικό έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Να 
δικαιολογήσετε την άποψη αυτή. 
Το έργο του Στρατή Δούκα αποτελεί κλασικό έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όχι με την έννοια 
του υποδειγματικού και αντιπροσωπευτικού αλλά με εκείνη του μετρημένου και ισορροπημένου. Ως 
προς τη δομή, ο συγγραφέας στερέωσε τη σύνθεση με τη διαίρεση της ιστορίας σε τέσσερα 
κεφάλαια, τα οποία έχουν αυτοτέλεια και ενότητα, αξιοποιώντας  ταυτόχρονα  μια άλλη κλασική 
αρχή, της αντίθεσης και της δραματικής κορύφωσης. 
Ο λόγος του αιχμαλώτου, οι λέξεις, οι χειρονομίες, το βλέμμα του αφηγητή φτάνουν πάντα ως εκεί 
που επιβάλλουν ο χρόνος , ο τόπος και η δραματική κατάσταση των συγκεκριμένων προσώπων. Η 
αφήγηση δεν κατατρίβεται σε σχολιασμούς και ακολουθεί τη ροή των γεγονότων χωρίς παρεκβάσεις 
και αναδρομές. Παράλληλα ο βασικός ήρωας δεν αυτοπαρουσιάζεται ούτε ως εξαιρετικά ευαίσθητος 
ούτε όμως και ως ιδιαίτερα γενναίος. Είναι ένας συνηθισμένος λαϊκός άνθρωπος που πασχίζει να 
επιβιώσει μέσα στα τραγικά συμβάντα της μικρασιατικής καταστροφής. 
Παρατηρούμε ακόμα ότι η ισορροπία και το μέτρο εφαρμόζονται ακόμα και στον τρόπο που 
περιγράφονται οι Τούρκοι. Η σκληρότητα των Τούρκων δίνεται αλλά δεν υπερτονίζεται. Το έργο 
δεν αποτελεί μονόπλευρη καταγγελία, ούτε και αποσκοπεί στην απονομή ευθυνών. Απώτερος 
σκοπός του έργου είναι να καταδειχθούν οι οδυνηρές συνέπειες του πολέμου για όλους.  
Τέλος , ο Αιχμάλωτος αν και είναι μια σε πρώτο πρόσωπο  αφήγηση , ωστόσο δεν αποτελεί 
αυτοβιογραφία. Ο συγγραφέας καταγράφει το βίωμα του Νικόλαου Κοζάκογλου, χωρίς όμως τα 
δρώμενα να είναι ξένα προς την εμπειρία του. Ο συγγραφέας λοιπόν προχωρά στην αφήγηση 
έχοντας, αφενός  επαρκή εμπειρία των γεγονότων και του τόπου και αφετέρου διατηρώντας την 
απαραίτητη αποστασιοποίηση, ώστε να δώσει τα γεγονότα χωρίς την παρείσφρηση ατομικών 
συναισθημάτων. 
Ερώτηση 2η  
Ποια ιδιαίτερα γνωρίσματα του κειμένου πιστοποιούν την άποψη ότι το βιβλίο αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα μετάπλασης μιας λαϊκής ιστορίας σε λογοτεχνικό έργο; 
Ο ίδιος ο Δούκας σε μια συνέντευξή του είχε δηλώσει: «η Ιστορία ενός αιχμαλώτου είναι ένα 
ιδιότυπο βιβλίο, ανώτερο από τις δυνάμεις μου, γιατί είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έχω κάνει 
χέρι με χέρι με το λαό». Όπως αναφέρει ο συγγραφέας στο «ιστορικό» του έργου, το κεντρικό θέμα 
της ιστορίας το πληροφορήθηκε  από κάποιον πρόσφυγα  σε ένα χωριό της Πιερίας και σχεδόν 
κατέγραψε φωνογραφικά την αφήγηση του αληθινού πρωταγωνιστή διατηρώντας μάλιστα την 
αφηγηματική του φωνή μέσα στην ιστορία. 
Έτσι η γλώσσα και το ύφος του έργου αναδεικνύονται σαν τα κυριότερα γνωρίσματα που το 
καταξιώνουν διαχρονικά στη συνείδηση του αναγνωστικού κοινού και το τοποθετούν ανάμεσα στα 
κλασικά έργα της αντιπολεμικής πεζογραφίας. Η λιτότητα, η καθαρότητα, ο δωρικός χαρακτήρας 
της αφήγησης , η λιτή παρουσία σχημάτων λόγων και ο περιεκτικός και εν πολλοίς αφαιρετικός 
λόγος  είναι μερικά από τα στοιχεία που καταδεικνύουν  τη λαϊκή καταγωγή του έργου και τη 
γνησιότητά του. 
Η γλώσσα διανθίζεται με πολλές ιδιωματικές φράσεις και τούρκικες λέξεις , εφόσον ο κεντρικός 
πρωταγωνιστής – αφηγητής είναι Μικρασιάτης. Ο μακροπερίοδος λόγος αποφεύγεται και 
προτιμάται η φυσική ροή της ομιλίας – γνωρίσματα που συντελούν στο να διατηρηθεί η αμεσότητα 
και η ζωντάνια του αφηγηματικού προφορικού λόγου. Οι παραστατικοί και στερεότυποι διάλογοι, 
που βρίσκονται σε ισορροπία με τα λιτά αφηγηματικά μέρη, προσδίδουν αμεσότητα που συναντούμε 
σε λαϊκές αφηγήσεις και ιστορίες. Ο ίδιος ο συγγραφέας καταγράφει ότι στην τρίτη έκδοση του 
έργου κράτησε και τόνισε περισσότερο το λαϊκό λόγο, με αποτέλεσμα να εξισορροπήσει  την 
αυθεντικότητα του λαϊκού λόγου με την ορθά δομημένη αφήγηση. 
Ερώτηση 3η  
Πώς προκύπτει ο αντιπολεμικός χαρακτήρας του έργου με βάση το δεύτερο απόσπασμα; 
Η Ιστορία ενός αιχμαλώτου , έργο φιλειρηνικό και βαθιά αντιπολεμικό , αντιμετωπίζει τον πόλεμο 
όχι στην επική , ηρωική του διάσταση , αλλά ως βασικό υπεύθυνο της απώλειας χιλιάδων ατόμων 
και του εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο αφηγητής στην προσπάθειά του να επιβιώσει υποκρίνεται τον 
Τούρκο και προσπαθεί να εξοικειωθεί με τη νέα του ταυτότητα, προδίδοντας τις αξίες και τα 
πιστεύω του. Αναγκάζεται να καταπνίξει τα πραγματικά συναισθήματα της θλίψης , όταν ο 
Χατζημεμέτης με ενθουσιασμό του ανακοινώνει το θάνατο ενός γκιαούρη, του συντρόφου του, και 
αναφωνεί με υποκριτικό μίσος «πώς πιάστηκε το σκυλί;» Για χάρη της σωτηρίας του προδίδει την 

ανθρωπιά του αλλά και τα θρησκευτικά του πιστεύω. Προσπαθεί να πείσει για τη μουσουλμανική 
ταυτότητα  και την ίδια στιγμή αισθάνεται ενοχές και τύψεις «Θεέ μου συγχώρεσέ με , είπα και 
δάκρυσα». 
Στο ίδιο όμως απόσπασμα ανακύπτει και η ιδέα της συναδέλφωσης μεταξύ των λαών , εφόσον  η 
προσωπικότητα του Χατζημεμέτη αποκαλύπτει έναν άνθρωπο δίκαιο , ευσεβή ,έντιμο , ο οποίος δε 
διστάζει να παραδεχθεί την ικανότητα των Ελλήνων παρόλο το μίσος του γι’ αυτούς. Ο τρόπος που 
εμφανίζεται ο Χατζημεμέτης ανατρέπει την αντίληψη των Ελλήνων για τους Τούρκους – προϊόν της 
μακραίωνης έχθρας  και της σύγχρονης πολεμικής τους αντιπαράθεσης. Η μεταμφίεση του Έλληνα 
σε Τούρκο λειτουργεί λυτρωτικά τόσο για τον ίδιο όσο και για τον αναγνώστη. Στη σκέψη του 
αναγνώστη πλέον διαφαίνεται ότι ,αν οι άνθρωποι έβλεπαν πέρα από τον εθνικό φανατισμό και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία  θα μπορούσαν να συνυπάρχουν ειρηνικά . 
Ερώτηση 4η  
Ποια κοινά στοιχεία παρουσιάζει το πρώτο απόσπασμα της Ιστορίας ενός αιχμαλώτου με το απόσπασμα 
από την « Κύρου Ανάβαση» του Ξενοφώντα; 
Παράλληλο κείμενο 
Κύρου Ανάβαση 
Βιβλίο Δ΄ Κεφ. 5, 1-8 
Την άλλη μέρα έκριναν πως έπρεπε να προχωρήσουν όσο γίνεται γρηγορότερα, προτού ξανασυγκεντρωθεί ο 
εχθρικός στρατός και πιάσει τα στενά. Γι’ αυτό ετοίμασαν τις αποσκευές στη στιγμή κι άρχισαν να προχωρούν 
ανάμεσα στο άφθονο χιόνι, έχοντας τώρα πολλούς οδηγούς. Την ίδια μέρα πέρασαν τη βουνοκορφή, όπου είχε 
σκοπό να τους επιτεθεί ο Τιρίβαζος, και ύστερα στρατοπέδεψαν. Από κει βάδισαν τρεις σταθμούς σε ακατοίκητη 
χώρα, προχώρησαν δεκαπέντε παρασάγγες κι έφτασαν στον Ευφράτη ποταμό που, καθώς τον περνούσαν, τα 
νερά τους έβρεχαν ως τον αφαλό. Έλεγαν μάλιστα πως και οι πηγές του ήταν κοντά. Απ’ αυτό το μέρος 
προχωρούσαν ανάμεσα στο άφθονο χιόνι του κάμπου και, βαδίζοντας τρεις σταθμούς, πέρασαν πέντε 
παρασάγγες. Τον τρίτο σταθμό όμως τον βάδισαν δύσκολα, γιατί φυσούσε βοριάς που τους χτυπούσε στο 
πρόσωπο κι έκαιγε ολότελα τα πάντα και ξεπάγιαζε τους ανθρώπους. Τότε ένας μάντης είπε να κάμουν θυσία 
στον άνεμο. Πραγματικά έγινε η θυσία, και ολοφάνερα είδαν όλοι πως έπαψε η σφοδρότητα του αέρα. Μα και το 
χιόνι είχε βάθος μια οργιά. Γι’ αυτό χάθηκαν και υποζύγια και πολλοί αιχμάλωτοι και καμιά τριανταριά 
στρατιώτες. Πάντως εκείνη τη νύχτα την πέρασαν ανάβοντας φωτιές, μια και υπήρχαν άφθονα ξύλα στο σταθμό. 
Όσοι όμως έρχονταν αργά, δεν είχαν ξύλα. Γι’ αυτό εκείνοι που είχαν φτάσει πρωτύτερα κι άναβαν τη φωτιά, δεν 
άφηναν να την πλησιάσουν όσοι έρχονταν αργότερα, εκτός αν τους έδιναν σιτάρι ή κάτι άλλο φαγώσιμο απ’ αυτά 
που τους βρίσκονταν. Έτσι έδιναν ο ένας στον άλλο ό,τι είχαν. Τότε σε όποιο μέρος άναβαν φωτιά, έλιωνε το 
χιόνι και σχηματίζονταν μεγάλοι λάκκοι, που πήγαιναν ως το έδαφος. Εκεί μπορούσε κανείς να μετρήσει το 
βάθος του χιονιού. 
Απάντηση 
Το ύφος και το ήθος της Ιστορίας ενός αιχμαλώτου παρουσιάζει αρκετές αναλογίες ως προς τη 
γλώσσα και το θέμα με το ιστορικό κλασικό έργο του Ξενοφώντα «Κύρου Ανάβαση» . Ειδικότερα 
στο έργο του Ξενοφώντα περιγράφεται με τρόπο γλαφυρό και άμεσο η πεισματική προσπάθεια 
Ελλήνων να ξεμπλέξουν από την πολυδαίδαλη Μικρά Ασία  και να φτάσουν στα παράλια  και από 
εκεί στην Ελλάδα.  
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από την Κύρου ανάβαση περιγράφεται αυτή η  εξαντλητική πορεία 
των Ελλήνων στρατιωτών σε εχθρικό έδαφος, οι οποίοι εκτός από τη σωματική εξαθλίωση είχαν να 
αντιμετωπίσουν και τις αντίξοες συνθήκες του τόπου και του καιρού «άρχισαν να προχωρούν  
ανάμεσα στο άφθονο χιόνι, πέρασαν τη βουνοκορφή , τα νερά τους έφταναν ως τον αφαλό, φυσούσε 
βοριάς …και ξεπάγιαζε τους ανθρώπους». Μέσα σε όλες αυτές τις κακουχίες ο φόβος και η αγωνία  
να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού τους βασάνιζε. Έπρεπε να προχωρήσουν όσο γίνεται 
γρηγορότερα , προτού ξανασυγκεντρωθεί ο εχθρικός στρατός.  
Μια πανομοιότυπη πορεία είναι αυτή που διαβάζουμε στην ιστορία  του Δούκα , όταν αυτή τη φορά, 
αιχμάλωτοι Έλληνες στα χέρια των Τούρκων υφίστανται κάθε σωματικό και ηθικό εξευτελισμό σε 
μια πορεία συστηματικής εξόντωσης. Οι Τούρκοι στρατιώτες τους οδηγούν μέσα από τα βουνά , 
τους αφήνουν στα χέρια του φανατισμένου όχλου για να τους διαπομπεύσουν αλλά και να τους 
τρομοκρατήσουν. Προχωρούν μαρτυρικά γεμάτοι αγωνία και φόβο για την άδηλη τύχη τους. Μέσα 
σε όλα αυτά έρχονται αντιμέτωποι με το βασανιστικό μαρτύριο της πείνας  και της  δίψας που τους 
εξαντλεί όχι μόνο σωματικά αλλά τους ευτελίζει και ηθικά «Ήπια , ήπια …και το νερό χύθηκε» Το 
ένστικτο της αυτοσυντήρησης και η ανάγκη της επιβίωσης κάνει τους ανθρώπους απάνθρωπους. 
Στον Ξενοφώντα μάλιστα παρατηρούμε μια παρόμοια μορφή  αλλοτρίωσης , όταν  οι Έλληνες που 
ακολουθούσαν τελευταίοι στην  πορεία έπρεπε να εξαγοράσουν το δικαίωμα στη ζεστασιά 
,προσφέροντας σιτάρι ή ό,τι άλλο φαγώσιμο τους είχε απομείνει.  

Όσον αφορά τη γλώσσα και το ύφος τόσο στον αιχμάλωτο όσο και στον Ξενοφώντα η 
αφήγηση είναι λιτή με μικροπερίοδο λόγο, στοιχεία που εξασφαλίζουν αμεσότητα και 
παραστατικότητα στην αφήγηση. 
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