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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΠΟΥΣΚΙΝ 

 
Ο Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς Πούσκιν, ο κορυφαίος, Ρώσος συγγραφέας και 
ποιητής  γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1799 στη Μόσχα και τραυματίστηκε 
θανάσιμα σε μονομαχία από τον Γάλλο αξιωματικό Ζορζ Ντ' Αντές στις 10 
Φεβρουαρίου 1837, στην Αγία Πετρούπολη, και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο 
της μονής της Κοιμήσεως. Το 1831, παντρεύτηκε τη Ναταλία Κοντσάροβα, οι 
φήμες όμως για τις απιστίες της, προκάλεσαν τη μονομαχία και το θανάσιμο 
τραυματισμό του.  
 

 
 

Αλέξανδρος Πούσκιν 

  

Βιογραφία  

Αριστοκράτης στην καταγωγή, πατέρας του ήταν ο Σεργκέι Λβόβιτς Πούσκιν, 
αξιωματικός του Τσαρικού στρατού και μητέρα του η Ναντέζντα (Νάντια) 
Οσσίποβνα Χάννιμπαλ, εγγονή του Αβησσυνού πρίγκιπα Αννίβα, μεγάλωσε 
σε περιβάλλον που τον βοήθησε να αποκτήσει πλούσια μόρφωση. Είχε δύο 
ακόμη αδέλφια την μεγαλύτερη αδελφή του Όλγα και τον γεννημένο το 1805, 
μικρότερο αδελφό του Λεβ (Λέων).  

Οι Γάλλοι δάσκαλοί του του μάθαιναν ως κύρια τη γαλλική γλώσσα, η 
κουλτούρα που του πρόσφεραν ήταν γαλλική και μόνο χάρη στα παραμύθια 
της τροφού του άρχισε να έρχεται σε επαφή με τη ρωσική γλώσσα και τη 
ρωσική ψυχή.  

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A6%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Σπουδές 

Σπούδασε από το 1811, στο αυτοκρατορικό Λύκειο Τσάρσκογιε Σόλο και το 
1817 διορίστηκε υπάλληλος στο υπουργείο Εξωτερικών ως διπλωματικός 
ακόλουθος, ήδη όμως από το 1814, με το πρώτο του ποίημα "Αναμνήσεις του 
Τσάρκογιε-Σέλο" ενθουσίασε τον ποιητή Ντερζάβιν.  

Τα πρώτα του ποιήματα εμπνέονται από φιλελεύθερα αισθήματα και γι' αυτό 
εξορίζεται. Το 1826 παίρνει άδεια να επιστρέψει στη Μόσχα και το 1827 στην 
Πετρούπολη, ενώ το 1833 εκλέγεται μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας. Άτακτη 
ζωή, ποιήματα ποτισμένα από επαναστατική διάθεση, σατιρικά επιγράμματα 
που έθιγαν πρόσωπα "υψηλά ιστάμενα" στη διοίκηση και στην κοινωνία 
γενικά, έστρεφαν εναντίον του την εχθρότητα των ισχυρών. Τέλος, με το 
αντιθρησκευτικό του ποίημα "Η Γαβριηλίς" ξεπέρασε τα όρια ανοχής του 
συστήματος, με αποτέλεσμα να εξοριστεί από τον τσάρο στη μεσημβρινή 
Ρωσία.  

Η εξορία κλόνισε την υγεία του, όμως τον λύτρωσε ο στρατηγός Ραγιέφσκι 
παίρνοντάς τον μαζί του στον Καύκασο. Βαθιά εντυπωσιασμένος από το 
τοπίο, τα έθιμα και τον τρόπο ζωής των λαών του Καύκασου και της Κριμαίας, 
όπου συχνά ταξίδευε, και κάτω από την πολύτιμη επίδραση του γιου του 
Ραγιέφσκι, άρχισε να απαλλάσσεται επιτέλους από την κηδεμονία της ξένης 
κουλτούρας και να μυείται στο πνεύμα του λαού του. Στην Οδησσό, 
μαθαίνοντας για τον αγώνα των Ελλήνων, συγκινήθηκε βαθιά και έγραψε 
ποίημα για την Ελλάδα.  

Διάβαζε και έγραφε συνεχώς, φανερώνοντας για πρώτη φορά το πραγματικό 
μέγεθος της φαντασίας και του ταλέντου του. Παράλληλα όμως συνέχισε την 
παλιά θορυβώδη (σκανδαλώδη για τα μέτρα της εποχής) ζωή του και 
εξακολούθησε να γράφει τα ενοχλητικά για τους ισχυρούς επιγράμματά του. Ο 
διοικητής της Οδησσού Βοροντζόφ τον έδιωξε. Ο τσάρος τον διέγραψε από 
την υπαλληλική του θέση στο υπουργείο Εξωτερικών και τον έστειλε στο 
πατρικό του κτήμα στο Πσκοφ. Εκεί έφερε μαζί του και όλα τα έργα που 
γεννήθηκαν μέσα από την προηγούμενη εμπειρία του.  

Στο Πσκοφ του δόθηκε η μεγάλη ευκαιρία να ζήσει από πολύ κοντά τη ζωή 
του ρωσικού λαού και να μάθει σωστά τη λαϊκή γλώσσα και σε βάθος τη λαϊκή 
φιλοσοφία. Οι λαϊκοί μύθοι και η άγραφη λαϊκή ποίηση αποτέλεσαν πλούσια 
πηγή έμπνευσης για το έργο του. Συμπλήρωσε τα έξι άσματα του 
αριστουργήματός του "Ευγένιος Ονέγκιν" και το περίφημο δράμα του "Μπόρις 
Γκοντουνόφ".  

Τον Αύγουστο του 1826 ο νέος τσάρος Νικόλαος ο Α΄ του επέτρεψε να 
γυρίσει στην Πετρούπολη, όπου παρουσίασε δημόσια τα έργα του. Διάβασε 
τον "Μπόρις Γκοντουνόφ" και προκάλεσε παραλήρημα ενθουσιασμού. 
Γρήγορα όμως ο θόρυβος γύρω από το όνομά του τον κούρασε και 
προτίμησε να συνοδεύσει το ρωσικό στρατό που βάδιζε εναντίον των 
Τούρκων στον Καύκασο.  
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Το τέλος του  

Το Νοέμβριο του 1836, ο ίδιος και μερικοί ακόμη οικείοι του έλαβαν 
ταχυδρομικά, προσβλητικό ανώνυμο λίβελο, για την τιμή της συζύγου του. Με 
αφορμή το λίβελο αυτό, προκλήθηκε μονομαχία του με ένα θαυμαστή της 
συζύγου του, το Γάλλο εμιγκρέ Ζορζ Ντ' Αντές. Στις 27 Ιανουαρίου 1837 στη 
μονομαχία τους στα περίχωρα της Πετρούπολης, κοντά στον ποταμό 
Τσερνάγια τραυματίστηκε στην κοιλιά και πέθανε στο σπίτι του ύστερα από 
δύο μέρες, μέσα σε φοβερούς πόνους.  

Προκειμένου να αποφύγει επεισόδια η Ρωσική κυβέρνηση, άλλαξε την ημέρα 
της κηδείας του και η σορός μεταφέρθηκε κρυφά τη νύχτα και τάφηκε στη 
μονή Σβιατογκόρσκι, στο χωριό Πουσκίνσκιε Γκόρι της περιοχής του Πσκόφ.  

Εργογραφία  

Το έργο του αποτελείται από λυρικά και επικά ποιήματα, μυθιστορήματα 
(πεζά και σε στίχους), διηγήματα, ιστορικές πραγματείες και κριτικές, ενώ 
μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και μπορεί να θεωρηθεί ως ο ιδρυτής της 
σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας. Πνεύμα με παγκόσμια ακτινοβολία, έδωσε 
έργα με σπάνια τελειότητα και καλαισθησία.  

Τα σπουδαιότερα είναι  

 "Γαβριηλίς",  
 "Ο δεσμώτης του Καυκάσου",  
 "Ρουσλάν και Λιουντμίλα",  

έργο εμπνευσμένο από την επίδραση των έργων του Οσιανού και του 
Αριόστο, όπου συνδύαζε την απλότητα με την έμπνευση με τρόπο θαυμαστό 
και όπου, όπως και στ` άλλα του έργα, χρησιμοποιούσε μια γλώσσα ελαφριά 
και ολοζώντανη.  

 "Οι Ατσίγγανοι",  
 "Μπόρις Γκοντούνωφ",  
 "Η Ντάμα Πίκα",  
 "Η κόρη του λοχαγού",  
 "Οι αδερφοί κακούργοι",  
 "Η βρύση του Μπαξέ-Σαράι",  
 "Οι τσιγγάνοι".  

Το ποίημα που ακολουθεί το έγραψε τον Απρίλη του 1821, αφιερωμένο στην 
Ελληνική επανάσταση.  
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Εμπρός, Ελλάδα αντάρτισσα, στυλώσου 
κράτα με τ' άρματα γερά τη δύναμή σου. 
Δεν ξεσηκώθηκε ένας Όλυμπος του κάκου 
η Πίνδος σου κι οι Θερμοπύλες, η τιμή σου. 

Ξεπήδησε απ' των σπλάχνων σου τα βάθη 
η λευτεριά σου δυνατή, φωτός πυρήνας  
κι απ' του Θησέα και του Περικλή τους τάφους 
και τα ιερά τα πάντα νέα της Αθήνας. 

Τσάκισε τώρα, γη θεών κι ηρώων 
τις αλυσίδες της σκλαβιάς, τη μαύρη μοίρα 
με τις γλυκόλαλες ωδές απ' του Τυρταίου 
κι από του Ρήγα και του Βύρωνα τη λύρα. 

Αφιέρωσε μερικά ακόμη ποιήματα στον ελληνικό λαό που πολεμούσε για την 
απελευθέρωσή του από τους Τούρκους, όπως το «Συ, Ελληνίδα μου, μην 
κλαις, ο σύζυγός σου έπεσε στη μάχη... και ήταν ήρωας», το 1821.  

 

Κριτική  

Στη χώρα του τον αποκαλούν «Ήλιο της ρωσικής ποίησης». Βαθιά Ρώσος και 
οδυνηρά απροσάρμοστος, ξεπερνώντας τις δυτικές επιδράσεις, υλοποίησε για 
λογαριασμό ολόκληρης της έντεχνης ρωσικής ποίησης το πρώτο ποιοτικό 
άλμα της. Ο Ντοστογιέφσκι έλεγε γι` αυτόν ότι δέθηκε με τον πόνο και τη ζωή 
του λαού όσο κανένας άλλος πριν από αυτόν. Το έργο του μπήκε στη λαϊκή 
συνείδηση, θέτοντας συγχρόνως τις βάσεις της νεότερης ρωσικής 
λογοτεχνίας.  

Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και από τα νεανικά του χρόνια διάβαζε την 
ποίηση των αρχαίων Ελλήνων. Αργότερα στο Κισινιόφ όπου ήταν εξόριστος, 
γνώρισε τους αδελφούς Υψηλάντη και με πάθος παρακολουθούσε τη δράση 
της Φιλικής Εταιρείας και την Ελληνική επανάσταση.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΝΕΓΚΙΝ»’ 

 

Ο Ευγένιος Ονέγκιν, Ρώσος ξεπεσμένος αριστοκράτης περνάει τον καιρό του 

σε γιορτές, θεάματα και φιλολογικές συζητήσεις στα αριστοκρατικά σαλόνια 

της Αγίας Πετρούπολης. Είναι μορφωμένος, γνωρίζει γαλλικά, χορεύει ωραία 

ενώ είναι και εξαιρετικός ομιλητής. Συναρπάζει τις γυναίκες με ένα χαμόγελο 

και με επιγραμματικές σκέψεις.   

Πέρασε όμως ο καιρός και βαρέθηκε αυτή τη ζωή. Δεν ενδιαφέρεται πλέον για 

τις κοσμικότητες και τις γυναίκες. Τα ωραία γεύματα, οι σαμπάνιες, η έξαλλη 

ζωή ακόμα και οι καυγάδες δεν είναι πια του γούστου του. Για όλα αυτά η αιτία 

είναι αυτό που λένε spleen στην Αγγλία, η μελαγχολία. Το κέφι για τη ζωή του 

έχει περάσει. 

Και ενώ η πατρική περιουσία έχει πουληθεί ή υποθηκευθεί, πεθαίνει ο 

πλούσιος γαιοκτήμονας θείος του ο οποίος του αφήνει μεγάλη αγροτική 

περιουσία στο χωριό. Ο Ευγένιος Ονέγκιν αποφασίζει πια να αφήσει την Αγία 

Πετρούπολη και εγκαθίσταται στην επαρχία. Γείτονάς του είναι ο νεαρός 

ποιητής Βλαδίμηρος Λένσκι με τον οποίο γίνονται αμέσως φίλοι. Οι δυο 

άνδρες κάνουν παρέα, αφού στο αγροτικό επαρχιακό περιβάλλον που ζουν 

έχουν κοινά ενδιαφέροντα την ποίηση, την πρόζα και τις πνευματώδεις 

συζητήσεις. 

Συναναστρέφονται τις αδελφές Όλγα και Τατιάνα Λαρίνα. Η Όλγα είναι μια 

όμορφη, όλο ζωή κοπέλα που ενδιαφέρεται για τον Βλαδίμηρο Λένσκι. Οι δυο 

νέοι ερωτεύονται. Η μεγαλύτερη αδελφή, η Τατιάνα, μελαγχολική, 

εσωστρεφής και λιγομίλητη, ερωτεύεται βαθειά τον Ευγένιο Ονέγκιν και 

παραδίνεται στην αγάπη της. Αποφασίζει να γράψει γράμμα στον Ευγένιο στο 

οποίο του εξομολογείται τον έρωτά της. Υποφέρει από την αγωνία της 

απάντησης του Ευγένιου. 

Ύστερα από λίγες ημέρες ο Ευγένιος διαβάζει το γράμμα το οποίο τον 

συγκινεί. Όταν συνάντησε την Τατιάνα της εξήγησε πως αν ποτέ 

παντρευόταν, αυτήν θα διάλεγε για γυναίκα του. Όμως δεν θα το κάνει γιατί η 

οικογενειακή ευτυχία δεν του ταιριάζει. Μόλις θα σας συνήθιζα, της εξηγεί, 

αμέσως μετά θα σας αντιπαθούσα. Σας αγαπώ αδελφικά, της λέει, και την 

παρηγορεί λέγοντάς της ότι θα ερωτευθεί και πάλι. 

Ο Βλαδίμηρος, αντίθετα, είναι ευτυχισμένος με την αγάπη της Όλγας και σε 

λίγο ετοιμάζονται γιορτές για τους γάμους τους στις οποίες προσκαλεσμένος 

είναι και ο  Ευγένιος Ονέγκιν.  

Την προηγούμενη νύχτα της γιορτής η Τατιάνα βλέπει ένα εφιαλτικό αλλά και 

προφητικό όνειρο. Είναι ένα όνειρο καταδίωξης στο οποίο μπλέκονται 

αλλόκοτα πλάσματα αλλά και ο Ονέγκιν μαζί με τον Λένσκι. Το όνειρο 



 8 

τελειώνει με το θάνατο του Λένσκι που πέφτει νεκρός από το χέρι του 

Ευγένιου. Την άλλη μέρα, ημέρα της γιορτής, οι καλεσμένοι άρχισαν να 

καταφθάνουν στο σπίτι νωρίς. Όταν το κέφι έχει φτάσει στα ύψη μπαίνουν 

μαζί ο Λένσκι με τον Ονέγκιν. Κάθονται απέναντι από την Τάνια η οποία 

κατάχλωμη και τρέμοντας ίσα που καταφέρνει να μην ξεσπάσει σε κλάματα. 

Μόλις την είδε ο Ευγένιος έγινε έξαλλος από θυμό αφού δεν μπορούσε να 

αντέξει τις γυναικείες κρίσεις νεύρων, πόνου και τις λιποθυμίες. Του ήταν 

αδύνατο να ανεχτεί αυτή τη σκηνή. Μέσα του φούντωσε ο θυμός. Για τα όσα 

περνάει θεωρεί υπεύθυνο τον Λένσκι που τον έπεισε να έρθει στη γιορτή. 

Αποφασίζει τότε να τον εκδικηθεί μονοπωλώντας τους χορούς με την Όλγα. 

Πράγματι χορεύει με την κοπέλα τον ένα χορό μετά τον άλλο. Όλοι απορούν 

με τη συμπεριφορά του Ευγένιου. Ο Λένσκι προσβεβλημένος φεύγει από το 

σπίτι αποφασισμένος να καλέσει τον Ονέγκιν σε μονομαχία ώστε να ξεπλύνει 

την προσβολή προς το πρόσωπό του. Την άλλη κιόλας μέρα κανονίζεται η 

μονομαχία. Τελικά ο ποιητής πέφτει νεκρός από το πιστόλι του Ονέγκιν. Με 

αβάσταχτες τύψεις  ο Ευγένιος Ονέγκιν αποφασίζει να αφήσει το σπίτι του στο 

χωριό και να πάει να ζήσει στη Μόσχα. Λίγο καιρό μετά το θάνατο του Λένσκι 

η Όλγα ερωτεύθηκε έναν στρατιωτικό και έφυγε μαζί του. Η Τάνια έμεινε πια 

μόνη με τη μητέρα της. Περνούσε τον καιρό της με μακρινές βόλτες και σε μια 

από αυτές έφτασε ως το σπίτι του Ονέγκιν το οποίο συγκινημένη εξερεύνησε.  

Πριν μπει ο χειμώνας αποφάσισε η μητέρα της να πάνε στη Μόσχα. Θα 

έμεναν στη εξαδέλφη της που ήταν πριγκίπισσα. Η εξαδέλφη  ανήκε στην 

καλή κοινωνία της Μόσχας και η μητέρα της Τατιάνας έλπιζε ότι θα μπορούσε 

να βρει ένα γαμπρό για την κόρη της. Πράγματι η Τάνια πηγαίνει σε κοσμικές 

συγκεντρώσεις και τραπέζια συγγενικά. Σε κάποιο από αυτά γνώρισε τον 

άνδρα της ένα στρατηγό. 

Η ζωή που κάνει πια η Τατιάνα είναι ανάλογη της κοινωνικής και οικονομικής 

θέσης του άνδρα της. Δίνει χορούς και πηγαίνει τις κοσμικές γιορτές που 

διοργανώνονται στη Μόσχα. Σε μια από αυτές είναι καλεσμένος και ο Ονέγκιν 

ο οποίος σαστισμένος από την ομορφιά της μη πιστεύοντας ότι αυτή που 

βλέπει είναι η δικιά του Τατιάνα ρωτάει τον πρίγκιπα σύζυγό της να του πει 

ποια είναι. Ο πρίγκιπας γεμάτος υπερηφάνεια του συστήνει την Τάνια η οποία 

δεν έδειξε ότι τον γνωρίζει αφού του απάντησε με μια ελαφρά υπόκλιση. 

Από εκείνη τη στιγμή φούντωσε ο έρωτας στην καρδιά του Ευγένιου ο οποίος 

στο εξής δεν έχανε γιορτή για να βλέπει την Τατιάνα. Αυτή με τη σειρά της 

κάνει ότι δεν τον προσέχει και αποκρούει το ενδιαφέρον του. Απελπισμένος ο 

Ευγένιος της γράφει γράμμα στο οποίο της αναφέρει ότι μετανιώνει πικρά που 

παλαιότερα δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά της . Στη συνέχεια της μιλά για το 

θάνατο του Λένσκι ο οποίος τους χώρισε και της εκμυστηρεύεται τον έρωτά 

του και την αγάπη του. Γι’ αυτή την αγάπη της λέει σέρνεται μπροστά της και 

παραδίδει στη θέλησή της τη μοίρα του. Δεν παίρνει καμιά απάντηση και 
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αναγκάζεται να της στείλει άλλες δυο φορές το γράμμα. Τελικά η Τατιάνα του 

στέλνει επίσημη πρόσκληση.   

Όταν συναντιώνται η Τατιάνα του εξηγεί ότι κάποτε τον αγαπούσε αλλά βρήκε 

κρύο μες την καρδιά του. Ωστόσο πράξατε σωστά εφόσον δεν με 

αγαπούσατε, ήσασταν τίμιος μαζί μου του λέει. Τώρα τι επιζητείτε; Προτιμώ 

την παγερή σας αδιαφορία από την προσβλητικότητα του πάθους σας, του 

υπογραμμίζει. Του ζητά να της φερθεί με λεπτότητα, αλλά στο τέλος ξεσπά ο 

έρωτά της για τον Ονέγκιν. Ξεπηδά μέσα από την καρδιά της και τα λόγια της. 

Του μιλά για τη πίεση που δέχθηκε από τη μητέρα της για να παντρευτεί και 

ότι αν και τον αγαπά ακόμη θα μείνει αιώνια πιστή στον άντρα της. Έτσι η 

Τάνια βάζει οριστικό τέλος στις ελπίδες του Ονέγκιν ο οποίος συνέχισε από 

εκεί και πέρα μόνος το δρόμο της ζωής του.     
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Ρομαντικά στοιχεία στο «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΝΕΓΚΙΝ» του Α. Πούσκιν 

 

Κεφάλαιο Πρώτο 

α) …. Αλλά, θεέ μου, τι ανία…(στ. 6, σ. 21) 

….. Με ύφος πένθιμο να φέρνεις το ζωμό….(στ.12, σ.21) 

Ο ποιητής εκφράζει την ψυχική του κατάσταση   

β) Όπως πετούσε με την άμαξα πάν’, απ΄ τη σκόνη …. (ΙΙ, στ.2, σ.22) 

Το αγόρι είναι λίγο άτακτο, αλλά αρέσει…..(ΙΙΙ, στ.8, σ.22) 

Τέλεια κουρεμένα μαλλιά (ΙV, στ. 7 σ. 23) 

Φτιάχνει σκηνές ονειρικές και εκφράζει την προτίμησή του  

γ) Τα γαλλικά του χωρίς ψεγάδι…..πανέξυπνος και γιομάτος γοητεία (IV, 

στ.10-16, σ.23) 

Εξι στίχοι στους οποίους ταυτόχρονα βρίσκουμε στοιχεία ρομαντισμού στην 

περιγραφή του Ονέγκιν αλλά και την ρεαλιστική απεικόνιση των συνηθειών 

της καλής κοινωνίας. 

Ομοίως στους στίχους Να συνομιλεί …..επιγραμματικές σοφίες περιγράφεται 

με ρομαντική διάθεση ο Ονέγκιν (V,στ. 9 -15, σ.23) 

δ) …Ηξερε κείνος τόσα λατινικά …., …. Ένα δυο στίχους απ’ την Αινειάδα…., 

Απ’ τα χρόνια του Ρωμύλου.. πολύ καλά, Όλα όσα ήξερε ο Ευγένιος ….Ιταλία 

μακριά. (VI,στ3 – 11, σ. 24) 

Ο ποιητής με αφορμή την περιγραφή των γνώσεων του Ευγένιου κάνει 

αναφορά σε σημαντικά έργα και πρόσωπα της κλασσικής λογοτεχνίας, ενώ 

στο τέλος προχωρά σε μια συναισθηματική αποτίμηση της προσωπικότητας 

του Ευγένιου. 

ε) Γεμάτες ρομαντισμό είναι σχεδόν ολόκληρες οι στροφές ΧΙ και ΧΙΙ (σ. 26, 

27) του Α’ κεφαλαίου στις οποίες ο Πούσκιν αναφέρεται στον ερωτισμό του 

Ονέγκιν και στον τρόπο με τον οποίο γοήτευε τις γυναίκες. 

ζ) ..πρωινή φορεσιά…, ….γοητευτικών θεατρίνων…, Στο θέατρο έτρεξε … Τη 

Μόινα να ξαναβγάλει στη σκηνή, Πρόσωπα γνωστά … ή θα θυμάμαι καλά. 

Αιθέρια, λάμπει με τόση χάρη… το άλλο χτυπάει στη στιγμή, (όλες οι στροφές 

ΧΧΙ και ΧΧΙΙ, σ. 31) 

Στις σελίδες 28 – 31 ο ποιητής παρουσιάζει την ζωή του Ευγένιου στην πόλη 

με τους έρωτες και τα θέατρα. Είναι φανερό ότι τον θέλγουν οι γοητευτικές 
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θεατρίνες για τις οποίες μας δίδει και μια περιγραφή γεμάτη χαρακτηρισμούς 

και ενθουσιασμό, <αιθέρια>, <λάμπει>, <πετάει σαν πούπουλο απ΄ του 

Αιόλου το στόμα> ενώ αφήνει να φανεί η πλήξη και το ανικανοποίητο του 

Ονέγκιν. 

η) Στην παράγραφο ΧΧV, στους τελευταίους 8 στίχους, ο ποιητής περιγράφει 

με ρομαντική διάθεση, κάνοντας μάλιστα και αναφορά στη θεά της ομορφιάς 

Αφροδίτη, την σχολαστική προετοιμασία του Ονέγκιν προκειμένου να πάει σε 

γιορτή. Στην παράγραφο XXVII στους στίχους Μπροστά σε σπίτια …. νεαρών 

(στ. 5 – 14, σ.34) με στυλ δίνει μια ονειρική εικόνα της βραδινής 

Πετρούπολης. 

ζ) Αν σ΄ όλη τη Ρωσία … παιδεύομαι (ΧΧΧ, στ. 9 – 15, σ.35) 

Που μαραίνεστε …χάθηκαν στα λιβάδια (ΧΧΧΙ, στ.4 – τέλος, σ.36) 

Το στήθος της Άρτεμης … κατρακυλάει (ΧΧΧΙΙ, όλοι οι στίχοι, σ.36) 

Ν΄ αγγίξω με τα χείλη μου …έτσι την ψυχή μου (ΧΧΧΙΙΙ, στ.5 – τέλος, σ.37) 

Και το ποδαράκι της …τα ποδαράκια τους (ΧΧΧΙV, στ. 4 – τέλος, σ. 37) 

Ο ποιητής εκφράζει το θαυμασμό του για τη γυναικεία ομορφιά την υμνεί και 

ονειροπολεί 

θ) Μέρα ομοιόμορφα …νιότης τις φάσεις; (XXXVI, στ. 7 – τέλος, σ. 38) 

Περιγραφή της όμορφης φανταχτερής πλευράς της ζωής του Ευγένιου 

Όχι: γρήγορα του κρύωσ’ …. Μονομαχία (XXXVIΙ, όλη η στροφή σ. 39) 

Ο ποιητής εμβαθύνει στα βαθύτερα αισθήματα και στον ψυχισμό του Ονέγκιν 

Και σας μικρούλες … ανήκω κι εγώ (ΧLIII, ολόκληρη η παράγραφος σ. 41) 

Περιγράφει την πληγή που ματώνει τον ήρωα και τον κρατά μακριά από τις 

εφήμερες απολαύσεις και την παλιά του ζωή. 

Στο ίδιο μοτίβο και οι επόμενοι στίχοι: 

(ΧLΙV, στ. 6 – 8, στ.14) 

Πως στ’ όνειρο …την αρχή (ΧLΙV, στ. 5 – 14, σ. 42) 

Και των νερών … που λατρεύουμε (ΧLΙVΙΙ, στ. 4 – 10 σ. 43) 

Ρομαντική αναπόληση παλαιών ερώτων  

Της Αδριατικής κύματα … μιλά η αγάπη (ΧLΙΧ, όλη η στροφή σ. 44) 

Αναφορά του ποιητή σε ρομαντικό Ιταλικό ειδύλλιο 
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ι)  Να ερωτευτώ .. την κοπελιά (LVII, στ.4 – 8, σ. 48)  

Καμιά  .. έχω δοκιμάσει (LVIIΙ, στ.5 – 7, σ. 48) 

Η σβησμένη στάχτη … έπος Ομηρικό (LΙΧ, στ. 8 – 14, σ. 49) 

Ο ποιητής αναφέρεται στις χαρές αλλά και στα βάσανα του έρωτα και της 

αγάπης  

 

Κεφάλαιο Δεύτερο 

α) Το χωριό … συλλογισμένες (Ι, όλη η στροφή σ. 51) 

Ειδυλλιακή περιγραφή της εξοχής, του χωριού στο οποίο πάει να ζήσει ο 

Ονέγκιν  

Μόνος πια .. αναδιοργανώσει (IV, στ. 1 – 5, σ. 53 ) 

Εκφράζει την ανία και την πλήξη του Ευγένιου 

Στο χωριό … ώμους (VI, όλη η στροφή σ. 54) 

Παρουσίαση του ποιητή Λένσκι, συνδυάζει πνεύμα και εξωτερική ομορφιά  

Πίστευε, .. σπάσει (VIΙ, στ. 5 – 10, σ. 55), περιγραφή της ιδανικής φιλίας, 

εξιδανίκευση 

Για το καλό αγάπη … μηνύματα (ΙΧ, στ. 2 – 9 σ. 55), αναφορά στον γερμανικό 

ρομαντισμό με τους ποιητές Γκαίτε και Σίλλερ  

Τραγουδούσε … δεκαοχτώ χρονών ακόμα ( Χ, στ. 7 – τέλος σ. 56) 

Περιγραφή του Λένσκι, της νιότης, του αυθορμητισμού του και της 

ευαισθησίας του. Ρομαντικά στοιχεία  

Στα γλέντια … σκυλί (ΧΙ στ. 4 – 8, σ. 56) Τους προκαλούσε … κολλητοί (ΧΙΙΙ, 

στ. 9 – 12 σ. 57), Κι ο Ευγένιος .. τέλος (ΧVI, στ. 12 – 14 σ. 59), Αλλά τα πάθη 

… αναστεναγμό (ΧVIΙ, στ. 1 – 5, σ. 59), Της σύνεσης .. γελοία (ΧVIΙΙ, στ. 2 – 4, 

σ. 60) και στίχοι 12 – 14 καθώς και 3 – 7 των δυο επόμενων παραγράφων ΧΙΧ 

και ΧΧ 

Ο ποιητής παρουσιάζει την φιλία και την συμπάθεια που συνδέει τους δυο 

καλλιεργημένους και ευαίσθητους άνδρες με αναφορές στον έρωτα και στη 

θλίψη  
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β) Από μικρό .. μαγεμένος και Ξεχυλίζοντας .. τέλος (ΧΧΙ, στ. 1 και στ. 9 - 14 

σ. 61)  

Όλη η στροφή ΧΧΙΙ (στίχοι 1 – 14, σ. 62) και η στροφή ΧΧΙΙΙ στ. 4 – 7 και στ. 

12. Στροφή ΧΧV στίχοι 3 -  6, στροφή ΧΧVΙΙ στίχοι 13 – 14, στροφή ΧΧΧΙ στ. 

13 – 14., όλη η στροφή ΧΧΧV σ. 68  

Παρουσίαση των δυο γυναικών της Όλγας και της Τατιάνας καθώς και της 

μητέρας τους. Ο ποιητής χρησιμοποιεί ρομαντικά στοιχεία για να περιγράψει 

τις δυο αδελφές και τη διαφορά στην ομορφιά αλλά και στον χαρακτήρα τους.  

 

Κεφάλαιο Τρίτο 

α) Άθελά της … τον έρωτα νοιώσει (VII, στ. 4 – 6, σ. 76) 

Καιγόταν από θλίψη … να ΄ρθει (VII, στ. 10 – 14, σ. 76) 

Τώρα με πόση προσοχή .. τα φτιαχτά (VIIΙ, στ. 1 – 4, σ. 77) 

Ο ποιητής περιγράφει την Τατιάνα να πέφτει στα δίχτυα του μοιραίου έρωτα  

β) Με ψυχή ..έξαρση μεγαλειώδη (ΧΙ, στ. 6 – 11 σ. 78) 

Ο ποιητής με αφορμή την αναφορά σε συγγραφείς του παρελθόντος βρίσκει 

την ευκαιρία να πλάσει ένα έμμεσο ρομαντικό πορτραίτο της Τατιάνας 

γ) Τη δυστυχία … παθιασμένης (ΧΙV στ. 5 – 9 σ. 80) 

Ότι μες σε μια … γουλιές γουλιές  (ΧV στ. 6 – 9 σ. 80) 

Στροφή ΧVI όλη σ. 81 

Ερωτεύτηκες ποτέ … αιώνια (ΧVΙΙ στ. 14 σ. 81) 

Αχ, νταντά μου … ξανά και ξανά (ΧΙΧ στ. 3 - 5 σ. 82), στίχος 11 στην ίδια 

στροφή, στίχος 1 και 4 στην στροφή ΧΧ. Στίχοι 13 και 14 στη στροφή ΧΧ και οι 

στίχοι 1 και 2 στην στροφή ΧΧΙ. 

Ο ποιητής περιγράφει τα συναισθήματα της ηρωίδας, τον φλογερό έρωτά της. 

Σε τρεις διαφορετικούς στίχους η Τατιάνα ομολογεί στην νταντά της ότι είναι 

ερωτευμένη. Απελπισμένη αποφασίζει να στείλει γράμμα στον αγαπημένο 

της.  

Γνώρισα … η τόσο φυσική (ΧΧΙΙ στ. 1 – 6 σ. 84), οι δυο πρώτοι στίχοι της 

στροφής ΧΧΙΙ, όλη η στροφή ΧΧΙV, στίχοι 5 – 14 στροφή ΧΧVς. 85, στίχοι 5 – 

10 στροφή ΧΧΧΙ σ. 88 
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Ο ποιητής αναφέρεται στην αγνή καθαρή φύση της ηρωίδας που δεν 

χρησιμοποιεί πλάγια μέσα ή ‘γυναικείες πονηριές’ προκειμένου να γοητεύσει 

τον Ονέγκιν 

δ) Το γράμμα της Τατιάνας είναι γεμάτο από ρομαντικά στοιχεία όπως τα 

επόμενα: 

...Ή ήταν θέλημα Θεού .. κοντά μου να βρεθώ σ. 90,  στ. 4 – 6, ...Μόλις 

μπήκες, …είν’ αυτός  στ. 15 -17, …Που έλαμπες … ξανά και ξανά στ. 25 – 29. 

Σ. 90 και …Σε περιμένω . ..αρκετή στ. 8 – 11 σ. 91  

ε) Η Τατιάνα στέκεται … κρυφό  (ΧΧΧVΙΙ στ.96 – 14 σ. 94), στροφή ΧΧΧVΙΙΙ στ 

1 – 2, 8 – 9, 14, στροφή ΧΧΧΙΧ στ. 3 – 4 

Η ηρωίδα περιμένει με αγωνία την απάντηση του Ονέγκιν και μια κρυφή 

ελπίδα φωλιάζει στην καρδιά της  

ζ) Το Τραγούδι των Κοριτσιών διαπνέεται εξ ολοκλήρου από ρομαντισμό  

η) Περίμενε …καημός, (ΧL στ. 3 – 8 σ. 96), στροφή XLI στ. 1,7 

Κορυφώνεται η αγωνία της Τατιάνας η οποία χάνει σιγά σιγά τις ελπίδες της. 

 

Κεφάλαιο Τέταρτο 

α) Στροφή VIII στ. 1 – 12, στροφή ΙΧ στ. 7 – 12 σ. 100 

Ο ποιητής αναφέρεται στη ψυχοσύνθεση του Ονέγκιν  

Στροφή ΧΙ στ. 2 – 8, σ. 101, στροφή ΧΙΙ την ομολογία  …είχα ξεχάσει, στ. 4 – 

6, στροφή ΧΙV σ. 103 στ. 1 4 και στ. 10 – 12, στροφή ΧV ολόκληρη σ. 103, 

στροφή XVΙ στ. 6 – 7 σ. 104  

Ο Ονέγκιν συγκλονίζεται από την εξομολόγηση της νεαρής κοπέλας αλλά δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στα αισθήματά της. Αισθήματα θλίψης και συγκίνησης 

είναι διάσπαρτα στους ανωτέρω στίχους. 

Τα αισθήματα της Τατιάνας φαίνονται στους στίχους 6 – 8 της ΧΧΙΙΙ στροφής 

σ. 107 και στους στίχους 1 – 4 και 13 – 14 της στροφής ΧΧΙV. 

β) Στη στροφή ΧΧV ο ποιητής μας δίνει μια ρομαντική περιγραφή του έρωτα 

του Βλαδίμηρου για την Όλγα (στ. 1- 3 και 9 -12, σ. 108). Ομοίως στροφή 

ΧΧΧΙ στ. 1 – 3 και στ. 12 – 14, στροφή ΧΧΧΙV στ. 5 – 12.  

Ο Λένσκι ευαίσθητος ποιητής ονειρεύεται να διαβάζει τα δημιουργήματά του 

στην Όλγα. 
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γ ) Βόλτες, διάβασμα …οργανώνει γιορτές (ΧΧΧVΙΙ, ΧΧΧΙΧ όλη η στροφή 

σ.114),  όλη η στροφή ΧL και XLI  

Ρομαντική περιγραφή της ζωής στην εξοχή    

 

 Κεφάλαιο ΠΕΜΠΤΟ 

α) Η αυλή, η στέγη…το χιόνι το λευκό (Ι, στ. 8 – 14, σ. 121), Βόλτες μυστικές 

…παρθένα στροφή ΙΙΙ, στ. 11 – 14, σ. 122 ομοίως στ. 4 – 8 στρ. IV σ. 123 

Ρομαντική περιγραφή του χειμώνα με αναφορά στο χειμώνα της Φινλανδίας 

του Μπαρατίνσκι 

β) Νύχτα παγωμένη … ΑΓΑΘΟΣ, όλη η στροφή ΙΧ. Ονειρική περιγραφή της 

Τατιάνας που βγαίνει τη νύχτα για να βρει την απάντηση στον έρωτά της 

 Το όνειρο της Τατιάνας. Στην περιγραφή του ονείρου ο Πούσκιν συνδυάζει 

πολλά ρομαντικά στοιχεία: συναισθήματα της ηρωίδας και περιγραφή τοπίων  

Π.χ (χωρισμό γεμάτο οδύνη, τρεμάμενο χέρι, κυκλωμένη από σύννεφα 

μελαγχολικά, πευκώνες ακίνητοι, σκοτεινή ομορφιά, αφράτο χιόνι τα’ ουρανού, 

αχτίδα πορφυρή της χαραυγής) 

γ)Στροφή ΧΧV στ. 1 – 4 σ. 133 Όμως να που με χέρι …ήλιο τον λαμπρό   

Περιγραφή χειμωνιάτικου πρωινού    

δ) Τις κρίσεις …συνδαιτημόνων (ΧΧΧΙ, στ. 1 – 14 σ. 136) 

Συναισθηματική κατάσταση του Ονέγκιν 

Στην αρχή …πια δε θ΄ αφεθώ (ΧL, στ. 3 – 10 σ. 140) 

Περιγραφή της γυναικείας ομορφιάς, αναφορά στο ζωγράφο Αλμπάνι, 

συναισθηματική κατάσταση Ονέγκιν 

ε) Τα χρώματα της αιδούς …καλεσμένη (στροφή ΧLΙΙΙ, στ. 10 -14. Σ. 141) και 

όλη η στροφή XLV σελ. 142 

Ο ποιητής παρουσιάζει τα συναισθήματα του Λένσκι, τη ζήλεια του που 

μετατρέπεται σε θυμό και απόφαση για εκδίκηση και αίμα.   

 

Κεφάλαιο ΕΚΤΟ 

α) Στροφή ΙΙ, Μόνη …χωράφι (στ.11 – 14 σ. 144, στροφή ΙΙΙ στ. 7 – 14 σ. 144  

Συναισθηματικό πορτραίτο της Τάνιας 
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β)  Εσύ … που το νέο αγαπούσες …τιμής και με μυαλό (ΧΙ, στ. 10 – 14, σ. 

148) 

Βράζοντας …από μίσος και ανυπομονησία (ΧΙΙ, στ. 1, σ. 149) και στ. 5,  

Αποφασισμένος ..συναντήσει (ΧΙΙΙ, στ 1 – 3, σ. 149) 

Στροφή ΧV, XVI, XVII όλη 

Στροφή ΧΧ όλη , Στροφή ΧΧΙΙ όλη  

Ο Ποιητής περιγράφει τα συναισθήματα των δυο ηρώων πριν από τη 

μονομαχία. Συναισθήματα που ποικίλουν από τις αμφιβολίες που έχει ο 

Ονέγκιν μέχρι το μίσος του Λένσκι που τροφοδοτείται από τον έρωτά του για 

την Όλγα και την ζήλεια του. 

γ) Κόπασ’ η καταιγίδα … η φωτιά (ΧΧΧΙ, στ. 12 – 14,σ. 157), Μαράθηκε 

…ποίησης πανάγιας (ΧΧΧVΙ, στ. 5 – 14,σ. 160) 

Θρήνος για το θάνατο του νεαρού ποιητή  

 

Κεφάλαιο ΕΒΔΟΜΟ 

Στροφή Ι σελ. 165 Περιγραφή της φύσης 

Στροφή ΙΙ στ. 1 – 14. Ύμνος στην Άνοιξη και συναισθήματα του ποιητή   

Όμοια στροφή VΙ, στ.1 – 9 περιγραφή ειδυλλιακού τοπίου στο οποίο είναι 

θαμμένος ο Λένσκι. 

Στη μοναξιά … κλαίει, (στρ. ΧΙV, στ. 1- 4, σ. 171) συναισθήματα Τάνιας 

Σηκώθηκε …μοίρα τι; (στρ. ΧΧVΙΙΙ, στ. 1- 14, σ. 178)., αποχαιρετισμός 

Τατιάνας στο χωριό, αναρωτιέται για την μοίρα που την περιμένει, ομοίως 

στροφή ΧΧΧΙΙ στ. 11 – 14, σ.180 

Με τι ουράνια ….τη δική σου οφειλή (LII, στ. 9 – 14, σ. 189) ύμνος στην 

γυναικεία ομορφιά 

Για να μην ξεχάσουμε …αρχή (LV, στ. 4 – 14, σ. 191), αναφορά στον Όμηρο 

και στην αρχαία Ελληνική ποίηση 

 

Κεφάλαιο ΟΓΔΟΟ 

Στροφές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Αναφορά του ποιητή στα φοιτητικά νεανικά του χρόνια  
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Όμως τον Ονέγκιν … κι αγαθή (ΧΧVΙΙ, στ.1 – 4, σ. 206). Ανάμνηση της 

Τατιάνας  

Και στο φεγγάρι …ειρηνικά (ΧΧVΙΙΙ, στ.12 – 14, σ. 207). Ο ποιητής αναφέρεται 

στα παλαιά όνειρα αγάπης της Τατιάνας 

Όλη η στροφή ΧΧΧ σ. 208. Περιγραφή του έρωτα του Ευγένιου προς την 

Τατιάνα  

Εκείνη ...μπαίνει (ΧΧΧΙ, στ. 1 – 3 σ. 208), συμπεριφορά της Τατιάνας 

Όλο το γράμμα του Ονέγκιν προς την Τατιάνα. Ερωτική εξομολόγηση του 

Ονέγκιν 

Στροφή ΧΧΧV στ. 1 – 10, στροφή ΧΧΧVΙ στ. 3 – 6, αγωνία του Ευγένιου 

Στροφή XLIV, στροφή XLV, η απάντηση της Τατιάνας και τα αισθήματά της  

Στροφή XLVII στ. 12 – 14. Η Τατιάνα αποκαλύπτει την αγάπη της για τον 

Ευγένιο 
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Στοιχεία ρεαλισμού στο «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΝΕΓΚΙΝ» του Α. Πούσκιν 

Στροφή Στίχοι  Σελίδα  Σχόλια 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ    

ΙΙΙ, Έχοντας  …χρόνο 1 - 3 22 Παρουσίαση οικογενειακής 

κατάστασης 

VI, Απ’ τα χρόνια …πολύ 

καλά  

12 - 14 24 Σημερινή κατάσταση  

VII, Το κράτος …τρόπο έχει 9 24 Πραγματική κατάσταση 

XV, Και με πλατύγυρο … 10 28 Μόδα εποχής  

XVI, Το κρασί … ανανά  8 - 14 28 Διατροφικές συνήθειες υψηλής 

κοινωνίας 

ΧVIII ολόκληρη  1 - 14 29 Αναφορά στους καλλιτέχνες της 

εποχής 

ΧΧΙΙΙ ολόκληρη 1 - 14 32 Μόδα εποχής  

ΧΧΙV, Απ’ τη …τριάντα 

ειδών 

1 – 7  32  Πολυτελείς συνήθειες 

πλουσίων 

ΧΧVI, Όπως παντελόνι …τα 

λεξικά  

7 - 14 33 Ξενικά στοιχεία στο τρόπο 

ζωής περασμένα στη ρωσική 

λογοτεχνία 

XXXVIII, Μπαίνει …η κακιά  5 - 14 34 Χοροί εποχής  

ΧΧΙΧ, Κι εσείς μαμάδες 

…πια  

9 - 14 35 Εγκληματικότητα  

ΧΧΧV, Ξυπνάει .. κασελάκι  4 - 14 38  Σκηνές καθημερινότητας στην 

πόλη 

XXXVII, Να κατεβάζει 

…εξυπνάδες 

8 - 10 39 Συνήθειες πλουσίων 

ΧΧΧVΙΙΙ, Ηταν …ρωσικά  3 - 4 39 Πραγματική ψυχική διάθεση 

ΧΧΧVΙΙΙ 9  39  Σύγχρονη λογοτεχνική 

αναφορά 

ΧLII, Η αλήθεια …μαντάμ 3 – 5  40  Αντικειμενική, σύγχρονη 

κατάσταση 

XLVI, Του Ονέγκιν 

…σφάζανε 

10 - 14 41 Αποκάλυψη της ψυχολογίας 

του Ονέγκιν  
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XLVIII, Που απ’ την οδό 

…καθαρός  

8 43 Ακριβής απόδοση της 

πραγματικότητας 

LI, Ο πατέρας του ..ξαφνικά  

Οι δανειστές του…έβαλε  

5 

7 - 14 

45 Πραγματική κατάσταση του 

ήρωα 

LVI, Όπως ο Μπάιρον… 11 47 Ρεαλιστική αναφορά στο 

μεγάλο σύγχρονό του ποιητή  

LX, Πήγαινε τώρα … 11 49 Αναφορά στο ποτάμι Νέβα  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ    

ΙΙ, Με την έξυπνη …ζωηρά  4 - 8 52 Λεπτομερής περιγραφή του 

εσωτερικού του πύργου  

ΙΙΙ, Ολα ήταν …πουθενά, 

Στο ένα …διαβάζει  

4 - 14 52  Καταγραφή των ευρημάτων 

στον πύργο 

V, Είναι ..κόκκινο 10 -11 53 Παρουσίαση ανθρώπινου 

τύπου 

ΧΙΙ, Τον Βλαδίμηρο 

…γαμπρό 

1-2 57 Παρουσίαση Βλαδίμηρου και 

του τρόπου που τον έβλεπαν οι 

ντόπιοι 

ΧVΙ, Οι ξεχασμένες …σειρά 

τους 

3 - 7 59 Θέματα συζητήσεων και 

απορίες 

ΧΧΧΙΧ, Του Ριτσαρντσον… 

καθυστερημένος 

4 - 7 65 Αναφορά σε σύγχρονους 

λογοτέχνες και στη μόδα της 

εποχής  

ΧΧΧ, Ούτε γιατι … ταίριαζε  3 – 5  66 Αναφορά σε λογοτέχνες 

ΧΧΧΙ, Όπως αυτός … 

τελευταία 

1 - 2 66  Αναφορά στη σύγχρονη μόδα 

ΧΧΧΙΙΙ, Και το Ν … 

προφορά 

6 – 7  67  Συνήθεια της ανώτερης τάξης 

ΧΧΧVΙΙ, Έπαιζα με το … 9 69 Αναφορά σε σύγχρονο 

πραγματικό γεγονός 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ    

Ι, Μια απλή … ποιο ν’ 

αφήσεις 

11 – 14  73 Καθημερινές συνήθειες σε 

συγκεντρώσεις και επισκέψεις 

ΙΙΙ, Με τη γνωστή … 

βυσσινάδα 

5 - 8 74 Καθημερινές συνήθειες 
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V, Φτυστή του …. 9 75 Αναφορά σε έργο του Βαν 

Νταικ 

VI, Όλοι … 

κουτσομπολέψουν 

Όσο για το γάμο … 

αποφασίσει 

5 – 6  

 

13 - 14 

 

76 

 

Πραγματικές ανθρώπινες 

αντιδράσεις 

VII. Όλα ….η μιλιά 7 – 8  77 Πραγματικές ανθρώπινες 

αντιδράσεις 

ΙΧ, Όπως ο εραστής … μ’ 

άλλο 

7 - 10 77 Αναφορά σε ήρωες σύγχρονων 

λογοτεχνών 

Χ  13 - 14  78 Αναφορά σε ήρωες συγχρόνων 

λογοτεχνών 

ΧVIII, όλη η στροφή  1 – 14  82 Παρουσιάζει την αληθινή 

διαδικασία του γάμου της 

εποχής και τα αισθήματα της 

νύφης  

ΧΧVΙ, Δε διάβαζε  ... η 

πρόζα  

6 - 14 86 Συνήθεια της υψηλής κοινωνίας 

να χρησιμοποιούν ως κύρια 

γλώσσα τη γαλλική 

περιφρονώντας τη ρώσικη, π 

ποιητής εναντιώνεται στο 

γεγονός 

ΧΧΧVII, Να κρατάνε … 4 86  Αναφορά σε περιοδικό της 

εποχής 

ΧΧΧVIIΙ, Με κανέναν 

…ακαδημαικό  

4 – 5  87 Περιγραφή του στυλ του 

θεολόγου και του ακαδημαϊκού 

ΧΧΙΧ, Το όλο λάθη … 

προφορά, Και στου … 

1 – 2  

8 

87 Απόδοση της τάσης 

γαλλικισμού και αναφορά στον 

ποιητή Μπογντάνοβιτς 

ΧΧΧΙΙ, Ασημαστράφτει .. 

χωριά 

11 - 12 91 Ρεαλιστική σκηνή του 

τσοπάνου 

ΧΧΧΙΙΙ, Κι η γκριζομάλλα … 6 92 Πραγματική περιγραφή  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ    

VΙΙ, Πάει .. . οι 

μεγαλοπρεπείς 

13 – 14  99  Αναφορά στη μόδα της εποχής  

ΙΧ, Απογοητευόταν … 

κουραστεί 

7 – 8  100  Αποκάλυψη της ψυχολογίας 

του ήρωα 

ΧΙΙΙ. Αν ποτέ … πιστός  1 – 3  102 Αποκάλυψη της ψυχολογίας 

του ήρωα 

ΧVΙΙΙ, Αν και …, Εχθρούς … 

αδίκως  

6, 11 – 14  105 Πραγματικά συναισθήματα 

ανθρώπων 

ΧΧ, Τα Χριστούγεννα … του 

κόσμου όλου 

10 - 14 106 Πραγματικά συναισθήματα, 

αποκάλυψη της ψυχολογίας και 

της συμπεριφοράς των 

ανθρώπων χωρίς 

ωραιοποιήσεις 

ΧΧVIII, Σίγουρα .. σωρό 1 – 4  110 Πραγματικές συνήθειες των 

κυριών της εποχής 

ΧΧΙΧ, Εκεί … δάδα  1 – 2  110 Πραγματικές συνήθειες των 

κυριών της εποχής 

XLII, Παρέες … όλο χαρά  7 - 12 116 Χειμωνιάτικη καθημερινή εικόνα 

ΧLΙΙΙ, Να τα βιβλία .. 10  116  Αναφορά στο σύγχρονο Γάλλο 

λογοτέχνη  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ    

ΙΙ, Ο αμαξάς …ζωνάρι 7 – 8  122 Περιγραφή του αμαξά 

V, Η Τατιάνα … 

προμηνύματα 

1 - 5  123 Αναφορά στις λαϊκές δοξασίες 

ΧΧΙΙΙ, Αυτή τη  …δρόμο 1 - 2 132 Περιγραφή της σκηνής του 

πλανόδιου έμπορου 

ΧΧVII, Μαζί με την 

οικογένεια …κουβαλά 

1 – 5  134 Περιγραφή του Γάλλου Τρικέ 

ΧΧΧΙΙ, Μια λιπαρότατη 

…λιγνά  

4 – 9  137 Περιγραφή φαγητού και ποτών 

σε ρωσικό γλέντι της καλής 

κοινωνίας 

ΧΧΧV, όλη η στροφή 1 -14  138 Περιγραφή γιορτής  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ    

ΙV,  O Ζαρέτσκι .. αιώνας 7 - 14 145 Περιγραφή του μικροαπατεώνα 

ΧΧΧV, Χλιμιντρίζουν … 11 159 Πραγματικό στοιχείο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ    

ΙV, Εσείς … 4 167 Αναφορά στον οικονομολόγο 

Λέβσιν 

ΧΧΧΙ Κατσαρόλες … λοιπά  7 – 10  179 Καταγραφή των πραγμάτων 

ενός νοικοκυριού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ    

VIII, Τον Λόρδο Βύρωνα … 7  197  Αναφορά στον σύγχρονό του 

Άγγλο ποιητή 

ΧΙΙΙ, Όπως ο Τσάτσκι … 14 199 Αναφορά σε ήρωα έργου  

ΧΧVI 4 206 Αναφορά στον σκιτσογράφο 
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