
1.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Μάριος Χάκκας: Το ψαράκι της γυάλας 
(Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου, σσ. 182-186) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
2.1.  Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

µατολογικά στοιχεία: 
1.  Το κείµενο του Μ. Χάκκα Το ψαράκι της γυάλας δηµοσιεύτηκε το 1971. 

Ποια στοιχεία του κειµένου, που σηµατοδοτούν την έναρξη της δικτατορίας, 
µας µεταφέρουν σ’ εκείνη την περίοδο της ιστορίας µας;  

2.  Πώς παρουσιάζεται στο κείµενο η κοινωνία εκείνης της εποχής; Ποια είναι 
τα στοιχεία που θα τη χαρακτήριζαν µικροαστική; 

3.  Το διήγηµα “Το ψαράκι της γυάλας” θεωρείται αντιπροσωπευτικό κείµενο 
της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς λογοτεχνών. Ποια είναι κατά τη γνώµη 
σας τα χαρακτηριστικά που το εντάσσουν σ’ αυτή τη συγκεκριµένη 
λογοτεχνική περίοδο1; 

 
2.2.  ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, 

εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµα-
τικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής 
ανάλυσης):  

1.  Η δοµή του πεζογραφήµατος στηρίζεται σε δύο επίπεδα, το ατοµικό και το 
κοινωνικό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά κάθε επιπέδου και πώς συνδέονται 
µε τη ζωή του ήρωα;  

2.  Η γλώσσα της αφήγησης του δηµιουργού χαρακτηρίζεται από χιούµορ, 
πίκρα, ειρωνεία και σαρκασµό2. Να γράψετε παραδείγµατα από το κείµενο 
που δικαιολογούν την παραπάνω άποψη. 

3.  ∆ύο από τα θέµατα που προβάλλονται είναι ο µικροαστισµός και η µαζο-
ποίηση. Ποια σηµεία της αφήγησης συνδέονται µε τα θέµατα αυτά και πώς; 

                                                 
1 Βλ. εισαγωγή σχολικού βιβλίου, Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου, σσ. 79-80. 
2 Χρ. Μηλιώνης, “Το ψαράκι της γυάλας”, π. ∆ιαβάζω, τχ. 297, σ. 37. 
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4.  Με ποιες αφηγηµατικές τεχνικές εκφράζεται η σταδιακή αλλαγή της 
νοοτροπίας του ήρωα3; 

5.  Σε πόσα και ποια χρονικά επίπεδα κινείται το κείµενο; Εντοπίστε µερικά 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα στο διήγηµα και σχολιάστε τα. 

6.  Να βρείτε τις ενότητες του πεζογραφήµατος και να επισηµάνετε τα θέµατά 
τους. 

7.  Ποια είναι η σχέση του τίτλου µε το διήγηµα; Ποιον άλλο τίτλο προτείνετε 
και γιατί;  

8.  Με ποιους τρόπους πετυχαίνει ο συγγραφέας να δείξει τη µετατροπή ενός 
αγωνιστικού ατόµου σε “φιλήσυχο” πολίτη; 

9.  Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς γράφει πως ένα από τα θέµατα του Χάκκα είναι “η 
ιδεολογία που ναυάγησε”.4 Να εξηγήσετε την άποψη αυτή µε βάση το κείµενο. 

 
2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1. “Ο παλιός αγωνιστής τώρα πια έχει ξεπέσει στο περιθώριο. Πάντα µε κάποια 
κάλυψη - πότε κρατάει ένα καρπούζι, πότε µια φρατζόλα - πηγαίνει στην άκρη 
των πολιτικών συγκεντρώσεων”. Να σχολιάσετε τον όρο παραλλακτική αξία 
που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας προκειµένου να περιγράψει ό,τι αναφέρεται 
στο παραπάνω χωρίο. 

2.  Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποίησε ο ήρωας το νόµο της παραλλαγής και 
γιατί; 

3.  Τι συµβολίζει η Καπούη στην οποία αναφέρεται ο συγγραφέας και πώς 
συνδέεται µε την καθηµερινότητα του µικροαστικού τρόπου ζωής; 

4.  Πού οφείλεται, κατά τη γνώµη σας, η µειωµένη αγωνιστικότητα που 
παρουσιάζει την περίοδο της δικτατορίας ο πρωταγωνιστής της ιστορίας; 

                                                 
3 Η περιγραφή, ο εσωτερικός µονόλογος, οι παρεµβάσεις και οι αναδροµικές αφηγήσεις είναι οι 
σπουδαιότερες τεχνικές αφήγησης που χρησιµοποιούνται και αποδίδουν τη σταδιακή αλλαγή 
στη συµπεριφορά του ήρωα. 

4 Αλ. Κοτζιάς, Μεταπολεµικοί πεζογράφοι, εκδ. Κέρδος, Αθήνα 1982, σ. 302. Για το ίδιο θέµα ο  
Γ. Ρεπούσης σηµειώνει: “Περιγράφει κυριολεκτικά το ναυάγιο µιας ιδεολογίας, το θέµα του αν-
θρώπου που συµβιβάζεται στα καινούρια πολιτικά γεγονότα που διαδραµατίζονται, που κλείνεται 
στον εαυτό του και αφήνει τους άλλους να λύσουν τα φλέγοντα ζητήµατα”. Ρεπούσης Γ., “Το 
ψαράκι της γυάλας”, π. Εκπαιδευτικά, τχ. 37-38, Απρίλιος-Ιούνιος 1995, σ. 41-42. 
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5.  “-Τι µας βρήκε! Τι µας βρήκε! έκανε απελπισµένος ο άλλος κι έπιασε το µέτωπό 
του. Έχεις και το ραδιόφωνο, µόνο εµβατήρια παίζει. Για τα γήπεδα τίποτε”. 
Ποια είναι η κοινωνική πραγµατικότητα που αναδεικνύει το παραπάνω χωρίο; 

6.  “Παρατήρησε ότι κι ένας άλλος άνθρωπος που βάδιζε µπρος που πήγαινε µε 
τον ίδιο ρυθµό, τον ίδιο βηµατισµό, λες και µικροσκοπικά µεγάφωνα κολληµέ-
να εκεί δίπλα στ’ αυτιά του µετέδιδαν το γνωστό εµβατήριο”. Να σχολιάσετε 
το φαινόµενο της µαζοποίησης, όπως προκύπτει από το χωρίο του κειµένου 
και να εντοπίσετε τις αιτίες προέλευσής του. 

7.  Ο παλιός αγωνιστής και βασικός ήρωας του διηγήµατος προβληµατίζεται για 
το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ή θα παραµείνει ένας φιλήσυχος πολίτης. 
Ποιο ρόλο παίζει “το ψαράκι της γυάλας” σ’ αυτόν τον προβληµατισµό του; 

8.  Για ποιους λόγους τελικά ο ήρωας αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι του; 
9.  Στο τέλος του διηγήµατος ο συγγραφέας λέει: “Για τ’ άλλα, τα µικρά και τα 

µεγάλα, δεν είχε τη δύναµη”. Να σχολιάσετε το παραπάνω χωρίο. 
 
2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 

Μ. Χάκκα: Το νερό 5 

Λευτεριά της αυλής, του ούζου και του ταβλιού, παρέα µε τον µπατζανάκι 
µου, εσένα προσκυνάω. Λευτεριά της βδοµαδιάτικης δουλειάς και της 
κυριακάτικης εκδροµής, εσένα λατρεύω. Λευτεριά µ’ ένα οικοπεδάκι  
σ’ εξαγόρασα κι ένα βιβλιάριο καταθέσεων. Λευτεριά, τ’ αυτοκίνητό µου 
τρέχει µ’ εκατόν είκοσι την ώρα, µεγάλη ταχύτητα, ούτε τα δέντρα δεν 
προλαβαίνω να κοιτάξω, που να διακρίνω χέρια κι αλυσίδες. Λευτεριά, 
πώς σου φαίνεται η καινούρια µου γραβάτα και το πουκάµισο µε τα 
µοντέρνα γιακαδάκια; 

1.  Ποια σηµασία έχει η “Λευτεριά” στο παραπάνω κείµενο; Ποια είναι η 
διαφορά από εκείνη για την οποία αγωνίστηκαν οι Έλληνες π.χ. ενάντια στο 
Γερµανό κατακτητή; 

2.  Ποια σηµασία έχουν τα υλικά αγαθά για τον ήρωα του παραπάνω 
αποσπάσµατος και ποια για τον ήρωα στο διήγηµα του Χάκκα; 

                                                 
5 Απόσπασµα από τη συλλογή “Ο µπιντές και άλλες ιστορίες”. 

 183



Γ. Ιωάννου: Εφήβων και µη 6 
Στις 21 Απριλίου 1967 το πρωί στη Θεσσαλονίκη ήταν ήλιος και ωραίος 
καιρός. Όµως δεν ξέραµε ακόµα τι µας γινότανε, ώστε να ψάλλουµε τον 
παλιό µας ύµνο “Γιατί χαίρεται ο κόσµος και χαµογελάει, πατέρα;”. Κι 
έτσι αποδίδαµε τον καλό καιρό στην εποχή του και στο ότι - άλλη λογική 
αυτή - σε εννιά µέρες ήτανε Πάσχα. Αυτή η µέρα, δηλαδή η Παρασκευή, κι 
ακόµα µία, το Σάββατο των Βαΐων, απόµνεισκε για τα σχολεία. Μετά 
κλείνανε για τις διακοπές και για δεκαπέντε µέρες ησυχάζαµε. 
Ντυνόµουνα, σινιαριζόµουνα, µε την ησυχία µου, δεν είχα µάθηµα τις δύο 
πρώτες ώρες, µπορούσα να πάω λίγο αργότερα. Τώρα, καθώς ετοιµάζοµαι 
το πρωί βάζω το τρανζιστοράκι, για ν’ ακούω τις ειδήσεις και να µαθαίνω 
τα νέα τραγούδια, να είµαι µέσα σ’ όλα, να µη µου διαφεύγει τίποτα. Είναι, 
βέβαια, και η ευχαρίστηση. Τότε δεν έβαζα - δεν βάζαµε, µάλλον - τίποτα. 
Θα πήγαινε πολύ να εξιστορούσα για ποιους λόγους αντιδρούσαµε ακόµα 
στα τρανζιστοράκια, αλλά µπορώ µε συντοµία να πω γιατί µισούσαµε το 
ραδιόφωνο. Ήταν η εποχή των “αποστατών”, που ακόµα και η σκέψη 
τους µας έφερνε αναγούλα. ∆εν µπορούσαµε, λοιπόν, να βάζουµε το 
ραδιόφωνο, γιατί διόλου απίθανο να ακούγαµε ακόµα και τους ίδιους, που 
ήταν, ως γνωστό, λαλίστατοι. Άλλωστε, περιµέναµε σε δυό τρεις µέρες και 
τον Παπανδρέου και λέγαµε πως θα τους δίναµε ένα αλησµόνητο µάθηµα. 
Ανύποπτος, λοιπόν, ετοιµάστηκα. Κατέβηκα από ένα στενοσόκακο, βγαίνω 
στην Καµάρα. Βλέπω στην Εγνατία µια σειρά θωρακισµένα, από αυτά που 
έχουν ρόδες όχι ερπύστριες, σταµατηµένα από τη µεριά της Καµάρας. Οι 
φαντάροι απάνω, ξεσκέπαστοι και όρθιοι. Μερικοί τους κοιτάζουν από 
απόσταση. ∆εν κατάλαβα τίποτε. Προχωρώ για να περάσω απέναντι. Εκεί 
που είναι τα αποµεινάρια από τα τείχη του Θεοδοσίου, ένα τανκ µε λυµένες 
τις ερπύστριες, απλωµένες, και οι στρατιώτες δήθεν να τις επισκευάζουν 
µες στο δρόµο. Κόσµος αρκετός κοίταζε, χωρίς να βγάζει άχνα. 

(απόσπασµα) 
 

Πώς παρουσιάζεται η πρώτη µέρα της δικτατορίας στο παραπάνω κείµενο και 
πώς στο εξεταζόµενο; 

 

                                                 
6 Ιωάννου Γ., Εφήβων και µη, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1982, σ. 46. 
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3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1.  Υποστηρίζεται ότι η λογοτεχνία συµβάλλει στην ερµηνεία της κοινωνικής 

πραγµατικότητας µιας συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου. Να προσπαθήσετε 
να βρείτε µέσα στο κείµενο στοιχεία που θεµελιώνουν αυτή την άποψη. 

2.  Πιστεύετε ότι τα υλικά αγαθά συµβάλλουν αρνητικά στην ανάπτυξη 
ενδιαφέροντος για τα κοινωνικά προβλήµατα και γιατί; (Να γράψετε ένα 
κείµενο που να µην υπερβαίνει τις δύο σελίδες αντλώντας στοιχεία από τις 
προσωπικές σας εµπειρίες).  

3.  Ποια είναι η πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα, όπως περιγράφεται την 
πρώτη µέρα της επιβολής της δικτατορίας; 

4.  Πώς αντιµετωπίζεται από το συγγραφέα, κατά τη γνώµη σας, ο παλιός 
αγωνιστής που στο εξεταζόµενο διήγηµα παρουσιάζεται ως συµβιβασµένος;   

5. Να σχολιάσετε τις δύο ιδεολογίες που προβάλλονται µέσα από την αφήγηση 
και χαρακτηρίζουν την εποχή της δικτατορίας. 
 
 


