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Α’ΜΕΡΟΣ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Η Ζωή και το Έργο 

Του 
Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν 

 

Ο Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν (στη ρωσική 

γραφή: Александр Сергеевич Пушкин), γεννήθηκε στη Μόσχα, από 

γονείς ευγενείς, στα τέλη του 18ου αιώνα, στις 26 Mαΐου του 1799, την ημέρα 

της Μεγάλης Παρασκευής και πέθανε στις 27 Ιανουαρίου του 1837. Ήταν ο 

μεγαλύτερος Ρώσος ποιητής, συγγραφέας, γενάρχης της σύγχρονης ρωσικής 

λογοτεχνίας και γνωστός φιλέλληνας.  Θεωρείτο και θεωρείται ο πιο 

κορυφαίος ποιητής της Ρωσίας, για αυτό αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους 

υπόλοιπους ποιητές.       
                                                                        

 
 

Η Ζωή του Γενικότερα  
 

Από την παιδική ηλικία του στην εφηβική: 

Οι γονείς του ήταν, ο Σεργκέι Λβόβιτς Πούσκιν και η 

Ναντέζντα (Νάντια) Οσσίποβνα Χάννιμπαλ. Επίσης, είχε 
δύο αδέρφια την Όλγα, που ήταν μεγαλύτερή του και τον Λέβ 
(Λέων), που ήταν μικρότερος και των δύο. Και τα τρία αδέρφια 

ήταν παραμελημένα από τους γονείς τους, με τον πατέρα να 

διαθέτει πολύ λίγο χρόνο γι' αυτά και τη μητέρα να είναι πολύ 

ιδιότροπη στην έκφραση της αγάπης της, γεγονός που επηρέασε 

τον ψυχισμό των παιδιών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82


Ο Αλεξάντρ σαν παιδί, ήταν το ασχημόπαπο της οικογένειας, χοντρός 

και αδέξιος στις κινήσεις του και τα μελαχρινά, άξεστα χαρακτηριστικά του  

πρόδιδαν το αβησσυνιακό (αφρικανικό) αίμα του. (Ο προπάππους του 

Αμπραάμ Γκάνιμπαλ, ήταν γιός  ενός Αβησσυνού υποτελή πρίγκιπα). 

Μάλιστα, η μητέρα του επινοούσε διάφορες τιμωρίες για να τον κάνει να 

αποβάλει τις κακές συνήθειες και την αδεξιότητά του, στο τέλος όμως η 

υπομονή της εξαντλήθηκε αφού, ήταν ανυπάκουος. Έτσι, ξόδευε όλη την 
τρυφερότητά της στην Όλγα και ιδιαιτέρως στον μικρότερο αδελφό του 
ποιητή, τον Λεβ. Αυτό τον έκανε να στερηθεί τη μητρική στοργή και κλείστηκε 

γρήγορα στον εαυτό του, κατάσταση που έμοιαζε να προτιμά και ο ίδιος με 

τον καιρό. 
Μία συνήθεια των ευγενών εκείνου του καιρού ήταν να μιλάνε 

γαλλικά, το ίδιο γινόταν μεταξύ του Αλεξάντρ και των γονιών του. Η γιαγιά 

του από την πλευρά της μητέρας του και οι δουλοπάροικοι που υπηρετούσαν 

στο σπίτι του, τού έμαθαν τη ρωσική γλώσσα. Δύο δουλοπάροικοι που έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στη ζωή του, ήταν: Ο Νικολάι Κοζλόφ, που έμεινε κοντά 

του πιστός, ακόμα και όταν μεγάλωσε και η Αρίνα Ροντιόνοβνα, η τροφός 

του, που του χάρισε μητρική αγάπη και τον σύστησε στον κόσμο της λαϊκής 

ρωσικής ποίησης. Χάρις στις επιρροές της ταπεινής αυτής γυναίκας, ο 

Πούσκιν, παρά τη μονόπλευρα προσανατολισμένη μόρφωσή του (τη γαλλική 

μόρφωση, την οποία χρωστούσε στους οικοδιδάσκαλους και στη βιβλιοθήκη 

του πατέρα του), άνοιξε την καρδιά του και τη ματιά του στη σλάβικη 

παράδοση, έγινε ο μέγιστος ποιητής του έθνους και ο ιδρυτής της μοντέρνας 

ρωσικής λογοτεχνικής γλώσσας.  

Ένα ακόμη πρόσωπο που τον βοήθησε στα πρώιμη καλλιτεχνικά του 

βήματα και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον μικρό Αλέξανδρο, ήταν ο θείος του 
και ποιητής Βασίλι Πούσκιν (αδελφός του πατέρα του). 
 

Σε ηλικία 12 ετών, το 1811 φεύγει από τη Μόσχα για την Αγία 

Πετρούπολη (πρωτεύουσα της τότε Ρωσίας) και μπαίνει υπότροφος στο  
Λύκειο του Τσάρκογιε Σελό, το 

οποίο ιδρύθηκε από 

τον Αλέξανδρο Α' ο οποίος 

μόλις είχε εγκαινιάσει τη 
λειτουργία του. Το Λύκειο αυτό 

αποτέλεσε τόπο καταγωγής 

ελεύθερων πνευμάτων και 
επαναστατών, πολλοί νέοι ήταν 

τέκνα ευγενών, οι οποίοι 
περιτριγυρίζονταν από 

φιλελεύθερες ιδέες. Εκεί, η 

ποίηση αποτελούσε μάθημα με μεγάλη σπουδαιότητα, με τους μισούς μαθητές 

να γράφουν ποιήματα. 

 Δύο εγκάρδιους φίλους που έκανε ο Αλεξάντερ σε αυτό το Λύκειο, 

ήταν: 

 ο γερμανικής καταγωγής, Βίλχελμ Κάρλοβιτς Κύχελμπέκερ (1797-1846), 

που διακρίθηκε μετέπειτα ως ποιητής και αφού εισήλθε στον κύκλο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%B7%CF%83%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%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://el.wikipedia.org/wiki/%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://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B5_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_%CE%9A%CF%8D%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B5%CF%81


των Δεκεμβριστών, έλαβε μέρος στην εξέγερση του Δεκεμβρίου του 1825. Και 
ο στενός φίλος του, τέκνο ευγενών βαλτικής καταγωγής Αντόν Αντόνοβιτς 

Ντέλβιγκ (1798-1831), που επίσης διακρίθηκε ως ποιητής και κριτικός 

λογοτεχνίας. 

 

          Αργότερα… 
 
Από το Τσάρκογιε- Σέλο στη Μολδαβία: 
 

Σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, οι νέοι που έβγαιναν από το Λύκειο 

του Τσάρκογιε-Σελό διορίζονταν συνήθως, είτε σε στρατιωτικά συντάγματα, 

είτε στις κεντρικές πολιτικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια, οι περισσότεροι 
παραμελούσαν τα καθήκοντά τους και χαίρονταν τη ζωή. Ο Πούσκιν, 

αποφοιτώντας και διοριζόμενος στο Υπουργείο των Εξωτερικών, παραδόθηκε 

στις χαρές της ζωής, αθώες και αμαρτωλές. Σύχναζε στα σαλόνια, στους πιο 

διαλεχτούς λογοτεχνικούς κύκλους, στα θέατρα, αλλά και σε λιγότερο 

φωτεινούς χώρους, όπου το καπρίτσιο διαχειριζόταν την εφηβική του ζωή. 

Παρέδωσε την άστατη καρδιά του και το κορμί του στις χαρές της ζωής, το 

πνεύμα του όμως ωρίμασε με τρόπο δυσανάλογο προς την ηλικία του. Οι 
λέξεις ακολουθούσαν μαγεμένες τα καπρίτσια του, αποθεώνοντας το 

δημιουργικό του οίστρο.  

  Στα χρόνια 1817-1820, ο Πούσκιν έγραψε πολλά ποιήματα που 

συντίθενται από παιχνιδιάρικους στίχους, εκφράζοντας, άλλα από αυτά ήρεμα 

αισθήματα και άλλα ισχυρά αισθησιακά πάθη, όπως το ποίημα «Ο θρίαμβος 
του Βάκχου». Την ίδια περίοδο ο ποιητής γράφει το πρώτο μεγάλο ποιητικό 

του έργο, ένα κωμικοηρωικό έπος τριών χιλιάδων στίχων, το «Ρουσλάν και 
Λιουντμίλλα». Συνέχισε όμως την καυστική του κριτική μέσω των γραπτών του 

κατά της κοινωνικής κατάστασης στην τσαρική Ρωσία και της έντονης 
δεσποτικής φύσης της, προκαλώντας τελικά την οργή του 

τσάρου Αλέξανδρου Α', ο οποίος αποφασίζει να τον στείλει εξόριστο 

στη Σιβηρία ή στον ακόμα πιο παγωμένο Βορρά, σε ένα μοναστήρι σε ένα 

νησί της Λευκής Θάλασσας.  

Για καλή του όμως τύχη, από πνευματική στοργή και συγκίνηση για το 

νέο ποιητικό άστρο που είχε ανατείλει, έσπευσαν να τον βοηθήσουν τρεις 

κορυφαίοι τότε εκπρόσωποι των ρωσικών γραμμάτων: ο λογοτέχνης και 
ιστορικός Νικολάι Μιχάιλοβιτς Καραμζίν, ο ποιητής Βασίλι Αντρέγεβιτς 

Ζουκόφσκι και ο πρόεδρος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Αλεξέι 
Νικολάγιεβιτς Ολένιν. Με την βοήθεια των γνωριμιών τους αλλά και της 

τσαρίνας έσπευσαν  για να τον σώσουν από την οργή του τσάρου. Την 

πλάστιγγα όμως οριστικά υπέρ του έκρινε ο Ιωάννης Καποδίστριας, 

(άμεσος προϊστάμενος του Πούσκιν στο Υπουργείο Εξωτερικών), αφού πρώτα 

τού υποσχέθηκε ο Πούσκιν να μείνει μακριά από την πολιτική για ένα χρόνο.       

Έτσι, ο Καποδίστριας απότρεψε την έγκριση του τσάρου για μετάθεση του 

αντιδραστικού Πούσκιν στη Νότια Ρωσία. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD_%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B6%CE%AF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%B9_%CE%9F%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%B9_%CE%9F%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82


Από τη Μολδαβία στον Δεκέμβρη του 1825, γενικότερα:  

Στο τότε ρωσικό Κισινιόφ, την σήμερα πρωτεύουσα της Μολδαβίας, 

στη Βεσσαραβία της νότιας Ρωσίας, μετατέθηκε ο Πούσκιν όπου τέθηκε υπό 

την επίβλεψη του στρατηγού Ιβάν Νίκιτιτς Ίνζοφ, ο οποίος ήταν ένας 

γενναίος και καλλιεργημένος άνθρωπος, διακεκριμένος πολεμιστής 

των ναπολεόντειων πολέμων. Έπειτα από επιθυμία του Καποδίστρια, ο 

οποίος με επιστολή του στον στρατηγό τού ζητάει να δείξει φροντίδα στον 

νεαρό ποιητή, συμπληρώνοντας: «Δεν υπάρχει ακρότητα στην οποία να μην 

υπέπεσε ο ατυχής αυτός νέος, όπως δεν υπάρχει και τελειότητα που δεν θα 

μπορούσε να επιτύχει με την υψηλή ποιότητα των χαρισμάτων του». 

Το 1821 στο Κισινιόφ, ο Πούσκιν ήρθε πιο κοντά στην υπόθεση της 

προσπάθειας των Ελλήνων για ανεξαρτησία, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η 

Ελλάδα θα θριάμβευε, εκθειάζοντας την ανδρεία του Αλέξανδρου 

Υψηλάντη. Όμως αυτός ο ενθουσιασμός του Πούσκιν, δεν κράτησε πολύ. 

Απογοητεύτηκε με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη αποδίδοντάς του 

ανικανότητα στον ηγετικό ρόλο που είχε αναλάβει. Η εκτίμηση αυτή του 

ποιητή βασίστηκε σε εσφαλμένες και ανεπαρκείς πληροφορίες. Θεωρούσε 

ακόμα γενναίο τον Υψηλάντη, ο οποίος μπορούσε να αρνηθεί τη γενναιότητα 

ενός άνδρα που πολέμησε στη μάχη της Δρέσδης στις 26-27 Αυγούστου 

1813, μια μάχη φοβερή των ναπολεόντειων πολέμων, όπου ο νεαρός 

αξιωματικός του ρωσικού ιππικού Υψηλάντης, έχασε το ένα του χέρι-

δυσφόρησε όμως που μετά την άτυχη μάχη στο Δραγατσάνι (7 Ιουνίου 1821), 

ο Υψηλάντης κατέφυγε στην Αυστρία, αφήνοντας στη θέση του, τον ήρωα 

Γεωργάκη Ολύμπιο να τιναχθεί μαζί με τα πιστά παλικάρια του στον αέρα 

στη Μονή Σέκου της Μολδοβλαχίας, κυκλωμένος από τους Τούρκους. 

Όλη αυτή η απογοήτευση του Πούσκιν από την αναβλητικότητα, τη 

διχόνοια και την αδιαφορία πολλών Ελλήνων για την εθνική υπόθεση, τον 

έκανε να νιώσει εξοργισμένος και αγανακτισμένος για τους Έλληνες ως έναν 

άθλιο λαό λήσταρχων και μπακάληδων, σπεύδοντας όμως μετανιωμένος και 

έχοντας πικράνει κάποιους φίλους του, να δηλώσει ότι η καρδιά του δεν θα 

μπορούσε να νιώσει εχθρότητα στις ευγενικές προσπάθειες ενός 

αναγεννώμενου λαού. 

 

Μια από τις καλύτερες μπαλάντες του γράφει. την ίδια εποχή, «Το 

τραγούδι του σοφού Ολέγκ», βασισμένο σε σκανδιναβικό και ρωσικό μύθο. 

Στη μπαλάντα αυτή στρέφει το μάτι του στους περασμένους καιρούς, τους 

καιρούς του Ολέγκ και του Ίγκορ, πρώτων ηγεμόνων του Κιέβου. Όπου ένας 

παγανιστής ιερέας-μάγος λέει στον Ολέγκ, ότι θα φτάσει μέχρι τις πύλες 

της Κωνσταντινούπολης, θα βρει όμως το θάνατο από το γενναίο άτι του. Ο 

Ολέγκ σίγουρος για τις ικανότητές του, πνίγει το ατρόμητο στις μάχες άτι και 

πιστό του σύντροφο στα νερά μιας πηγής. Χρόνια αργότερα, κι αφού 

βρέθηκε μπροστά στις πύλες της Κωνσταντινούπολης το 911 με τους Ρώσους 

του ως πολιορκητής, επιθυμεί να ξαναβρεθεί κοντά στο άλογό του, έστω 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B4%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B2%CE%AC%CE%BD_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%8A%CE%BD%CE%B6%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A._%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A._%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B4%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B9
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
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κοντά στα απομεινάρια του. Ακούγοντας μια φωνή τα βρίσκει σε ένα λόφο. 

Δαγκωμένος όμως από ένα φίδι που βγήκε από το κρανίο του αλόγου και 

παρείσφρησε στην τρύπια μπότα του, πεθαίνει μπροστά στα μάτια του 

διαδόχου του Ίγκορ. Η μπαλάντα αυτή, ακολουθούσε το καλλιτεχνικό ρεύμα 

του Ρομαντισμού και μιλούσε για την αξία της συντροφικότητας, τους φίλους 

που αφήσαμε πίσω, την αλαζονεία, την τιμή, τις αρχέγονες ιδέες της 

συλλογικότητας που προδώσαμε και τη νέμεση. Ποίημα σαφώς επηρεασμένο 

από την καλλιτεχνική σκιά που είχε απλώσει στην Ευρώπη ο κορυφαίος 

ρομαντικός ποιητής Τζορτζ Γκόρντον Μπάιρον (Λόρδος Μπάιρον). 

 

  Μέχρι τα τέλη του 1822, γράφει τα ποιήματα «Ο αιχμάλωτος του 
Καυκάσου», «Οι αδελφοί λήσταρχο»ι (που δεν το ολοκλήρωσε), «Η πηγή του 
Μπαχτσε-σαράι». Ήταν ακόμα τα χρόνια του Κισινιόφ, όπου ζώντας υπό την 
προστασία του στρατηγού Ίνζοφ, χαιρόταν τη ζωή. Είχε κάνει τότε και αρκετά 
ταξίδια, στο Κίεβο, στο Αικατερίνοσλαβ (το σημερινό Ντνιπροπετρόφσκ στην 
ανατολική Ουκρανία) και ένα μεγάλο ταξίδι στον Καύκασο.   
 

Ο κρυφός έρωτας του Πούσκιν:  
Θέμα χαρακτηριστικό των ποιημάτων: «Ο αιχμάλωτος του 

Καυκάσου» και  «Η πηγή του Μπαχτσε-σαράι», είναι ο ανεκπλήρωτος, 
άφταστος και αδύνατος έρωτας. Από τα γράμματα του ποιητή διαφαίνεται 
πως το ποίημα «Η πηγή του Μπαχτσε-σαράι», είναι στενά δεμένο με ένα 
δυνατό προσωπικό αίσθημα, τον ένα από τους δύο πιο αγνούς έρωτες της 
ζωής του Πούσκιν. Οι μελετητές του δεν είναι σύμφωνοι ως προς το όνομα 
της κοπέλας που αγαπούσε, αλλά πιθανό είναι, αυτή να ήταν η Σοφία 
Ποτόσκαγια, μία συνομήλική του, την οποία αγαπούσε από μικρός από τα 
χρόνια της Αγίας Πετρούπολης, κόρη ενός στρατηγού Πολωνορώσου και μιας 
Ελληνίδας Κωνσταντινουπολίτισσας. Η Σοφία τού είχε διηγηθεί την περιπέτεια 
της γιαγιάς της, που αρχηγός των Τατάρων της Κριμαίας την είχε πάρει 
αιχμάλωτη στο Μπαχτσέ-σαράι, έτσι συμπεραίνουμε ότι μάλλον εκείνη ήταν η 
αγαπημένη του Πούσκιν. 

 
 
 

Τον Δεκέμβρη του 1825: 

Τον τελευταίο μήνα του 1825 σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη και τη 

Μόσχα εξέγερση κατά του τσάρου, εξέγερση με διαφορετικό αίτημα στις δυο 

πόλεις. Στη μεν Αγία Πετρούπολη το αίτημα ήταν η παροχή Συντάγματος, στη 

δε Μόσχα η εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας. Όμως, κοινό αίτημα και των δυο 

κινημάτων στο Βορρά και στο Νότο, ήταν η απελευθέρωση των χωρικών από 

τη δουλοπαροικία και του λαού από το δεσποτισμό. Η εξέγερση απέτυχε υπό 

το βάρος των κανονιών και αργότερα ακολούθησαν τα μαρτύρια 

των Δεκεμβριστών. Ξεκίνησαν ανακρίσεις με συμμετοχή και του ίδιου του 

αυτοκράτορα, Νικολάου Α', στην ανακριτική επιτροπή. Καταδικάστηκαν σε 

θάνατο και εκτελέστηκαν δια απαγχονισμού οι θεωρούμενοι ως πρωταίτιοι, 

οι Πιοτρ Γκριγκόρεβιτς Κακόφσκι, Σεργκέι Ιβάνοβιτς Μουράβιοφ-

Αποστόλ, Μιχαήλ Παύλοβιτς Μπεστούσεφ-Ριουμίν, ο έξοχος 
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ποιητής Κοντράτι Φιοντόροβιτς Ρυλέγιεφ και ο γενναίος συνταγματάρχης 

και ιδεολογικό μυαλό του κινήματος Πάβελ Ιβάνοβιτς Πέστελ, βετεράνος των 

πολέμων ‘12-‘13. 

 Με εξαίρεση τον πρώτο, όλοι τους ήταν πολύ καλοί φίλοι του Πούσκιν. 

Και άλλοι πολλοί εξορίστηκαν σε καταναγκαστικά έργα στα βάθη της Σιβηρίας,  

πέθαναν από τις κακουχίες ή επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά από πολλά 

χρόνια. Ακόμα, πολλοί από τους Δεκεμβριστές που μαρτύρησαν στους 

τόπους εξορίας ήταν από το Λύκειο του Τσάρκογιε-Σελό, παλιοί συμμαθητές 

του ποιητή.  

Τέλος, ο Δεκέμβρης του 1825, όχι μόνο δεν αποθάρρυνε αυτούς που 

επιθυμούσαν μια πιο δημοκρατική Ρωσία, αντιθέτως έβαλε τις βάσεις για την 

κοσμοϊστορική αλλαγή που συνέβη στη Ρωσία έναν αιώνα σχεδόν αργότερα, 

πυκνώνοντας τις γραμμές των ρεφορμιστών με πνεύματα φωτεινά και 

γενναία. 

Επιπλέον,  ο Πούσκιν έγινε κι αυτός στόχος των 

ανακριτικών Αρχών. Ο τσάρος όμως Νικόλαος Ά, 

σκέφθηκε ότι η σύλληψη του πιο φημισμένου 

ποιητή της Ρωσίας θα έβλαπτε το θρόνο του, ιδίως 

μάλιστα από τη στιγμή που δεν υπήρχαν στοιχεία 

ούτε καν ηθικής συνέργειάς του στο κίνημα των 

Δεκεμβριστών.  

Παράλληλα, ο καλός φίλος του Πούσκιν, 

Ζουκόφσκι, παρέδωσε επιστολή του ποιητή στον 

τσάρο στην οποία επικαλείται τη μεγαλοψυχία του 

αυτοκράτορα και υπόσχεται ότι δεν θα εκδηλώσει 

από εδώ και πέρα γνώμες αντίθετες προς την καθιερωμένη τάξη. Η 

κατηγορία ότι συμβιβάσθηκε με τον τσάρο πίκρανε τον ποιητή που γράφει 

αλληγορικά στο ποίημά του «Αρίων», «ότι μέσα στο φοβερό στρόβιλο των 

κυμάτων καταποντίσθηκε όλο το πλήρωμα, εκτός από τον τραγουδιστή. 

Εκείνον τον πέταξε στα βράχια η θάλασσα όπου τους ίδιους τραγουδάω 

σκοπούς και τώρα/τη μουσκεμένη μου χλαμύδα απλώνοντας/στα βράχια να 

στεγνώσει». 

 Ως τις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1826 βρισκόταν υπό την επιτήρηση των 

τοπικών Αρχών, στο Μιχαηλόφσκογιε, παραθεριστικό μέρος της οικογένειάς 

του στην Περιφέρεια του Πσκοφ. Τη νύχτα της 3ης Σεπτέμβρη οδηγείται 

στη Μόσχα όπου στις 8 του μήνα, νύχτα παγερή, παρουσιάζεται ενώπιον του 

τσάρου στο Κρεμλίνο. Σε αυτή τη συνάντηση ο ποιητής, με βρώμικα 

πολυφορεμένα ρούχα, στεκόταν με την πλάτη στραμμένη προς τη 

θερμάστρα, ζεσταίνοντας τα πόδια του, όσο μιλούσε με τον αυτοκράτορα, 

στάση που βάναυσα προσέβαλλε την εθιμοτυπία και έδειχνε να ενοχλεί τον 

Νικόλαο. Ο τσάρος τού είπε ότι παρόλο που γνωρίζει ότι τον μισεί επειδή 

τσάκισε τη μερίδα στην οποία ανήκε και εξόντωσε πολλούς φίλους του, τού 

επισήμανε ότι κι αυτός νοιάζεται για το ρωσικό λαό, τον εκτιμά και του 

ζήτησε να γίνει ο αυλικός του ποιητής, θέση πολύ τιμητική. Στη συνέχεια τον 

ρώτησε τι θα έκανε αν τον Δεκέμβρη βρισκόταν στην Αγία Πετρούπολη, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CE%A6%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%A1%CF%85%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%86&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%BB_%CE%A0%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB
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ερώτηση στην οποία ο Πούσκιν απάντησε λέγοντας «Θα βρισκόμουν στις 

γραμμές των στασιαστών, απάντηση που κανένας εκ των δυο ανδρών δεν 

διέψευσε μεταγενέστερα». 

Ο τσάρος συνέχισε ρωτώντας τον αν θα μπορούσε να του δώσει την 

υπόσχεση ότι θα δρα στο μέλλον διαφορετικά. Ο Πούσκιν, ύστερα από 

μακρά σιωπή, τού έδωσε το χέρι, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα 

συμπεριφέρεται διαφορετικά. Λήγοντας η ακρόαση, ο τσάρος τον 

πληροφόρησε ότι είναι ελεύθερος, πως θα μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί, 

εκτός από την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, για την οποία θα χρειάζεται 

ειδική άδεια και τον οδήγησε σε μια αίθουσα γεμάτη αυλικούς όπου 

είπε Κύριοι, εδώ βρίσκεται για σας ο νέος Πούσκιν, ας ξεχάσουμε τον παλαιό 

Πούσκιν. Ο ποιητής εξήλθε του ανακτόρου με δάκρυα στα μάτια. 

 

  

Μερικά από τα έργα του Πούσκιν είναι: 

 Μύθοι – Πολτάβα 

 Η κόρη του λοχαγού 

 Η Ντάμα Πίκα 

 Μότσαρτ και Σαλιέρι - Ο πέτρινος επισκέπτης 

 Ο χάλκινος καβαλάρης 

 Τσιγγάνοι 

 Ευγένιος Ονέγκιν* 

 Διηγήματα της φωτιάς 

 Ντουμπρόφσκι 

 Άλλη, καλύτερη, ζητώ ελευθερία... 

 Τα τρία παραμύθια 

 Μικρές τραγωδίες 

 Διηγήματα 

 Μυστικό ημερολόγιο 

 Ρωσικές ιστορίες μυστηρίου 

 Μπορίς Γκοντουνόφ 

 Δον Ζουάν 

 Ταξίδι στο Ερζερούμ 

 Η Πεντάμορφη και οι κύκνοι 

 Η Χιονάτη και οι επτά ιππότες 

 Ο Τσάρος Σαλτάν 

 Τα διηγήματα της φωτιάς 

 

 

 

 

 

 



Β’ ΜΕΡΟΣ 

Περίληψη του Έργου 

 
           Αυτό το έμμετρο μυθιστόρημα, του ποιητή Αλεξάντρ Πούσκιν, 

ξεκινάει με την εμφάνιση του βασικού ήρωα, Ευγένιου Ονέγκιν. Ο 

Ευγένιος, είναι  ένας ξεπεσμένος αριστοκράτης από  την Πετρούπολη, 

ντυμένος σαν Λονδρέζος δανδής, εγωιστής, επιπόλαιος, αδιάφορος 

ακόμα και υπερόπτης. Ο ίδιος κληρονομεί έναν θείο του και αποσύρεται 

στα κτήματά του, όπου εκεί γίνεται φίλος με τον Βλαδίμηρο Λένσκι. 

Ένας νεαρός ποιητής, κτηματίας, ευαίσθητος, ρομαντικός και αξιοπρεπής 

σε αντίθεση με τον Ευγένιο. Ο Βλαδίμηρος, ήταν αρραβωνιασμένος και 

πολύ ερωτευμένος με μία νεαρή κοπέλα, την Όλγα. Είναι μια όμορφη, 

γλυκιά και χαρούμενη κοπέλα, σωστή κοκέτα και έχει μια μεγαλύτερη 

αδερφή την Τατιάνα. Η οποία είναι ντροπαλή, κλεισμένη στον εαυτό της, 

ήσυχη, με εσωτερικό πάθος και  αγαπάει πολύ το διάβασμα. 

Στην συνέχεια, ο Ευγένιος επισκέπτεται το σπίτι των δύο κοριτσιών, με 

τον Βλαδίμηρο. Αργότερα η Τατιάνα συνειδητοποιεί πως είναι 

ερωτευμένη μαζί του. Μη μπορώντας να κρύψει αυτό που αισθάνεται 

αποκαλύπτει στην νταντά της τον έρωτά της. Μετά από αυτό, έχοντας 

τόσα έντονα συναισθήματα, του γράφει ένα γράμμα, όπου του 

εξομολογείται τον έρωτά της και τον αφήνει να σκεφτεί εκείνος τι θα 

κάνει. Λίγες μέρες μετά, ο Ευγένιος βρίσκει την Τατιάνα και όσο πιο 

ευγενικά μπορεί την απορρίπτει. Ο ποιητής περιγράφει ρομαντικές 

σκηνές του έρωτα του Λένσκι για την Όλγα και της Τατιάνας που 

ονειρεύεται και ανησυχεί για τον Ευγένιο. Φθάνοντας η ημέρα της 

γιορτής της Τατιάνας, ο Λένσκι πείθει τον Ονέγκιν να πάει μαζί του. 

Εξαιτίας της παρουσίας του Ονέκιν, η Τατιάνα αναστατώνεται και ο 

Ευγένιος θυμωμένος με τον Βλαδίμηρο που τον έφερε, τον εκδικείται 

χορεύοντας με την Όλγα. Ο Λένσκι φεύγει νευριασμένος, ενώ η Τατιάνα 

κοιτώντας τους από μακριά ζηλεύει. Την επόμενη μέρα, ο Λένσκι 

προσκαλεί σε μονομαχία τον Ονέγκιν, ο οποίος τελικά δέχεται. Ο 

Βλαδίμηρος συναντά λίγο πριν την μονομαχία την Όλγα και βλέπει πως 

παρά τα όσα έγιναν εκείνη τον αγαπάει, αλλά δεν κάνει πίσω. Και έτσι, 

πέφτει νεκρός από το όπλο του Ευγένιου. Ο Ευγένιος φεύγει και η Όλγα 

θρηνεί πολύ για τον Λένσκι, αλλά σαν ήρθε η άνοιξη τον ξέχασε και 

τώρα είναι παντρεμένη με έναν στρατιωτικό. Εμφανίστηκαν  πολλοί 

άνδρες ενδιαφερόμενοι για την Τατιάνα, αλλά εκείνη τους απέρριπτε, 

μέχρι αποφάσισε να επισκεφτεί την Μόσχα. Εκεί η Τατιάνα εμφανίζεται 

σε διάφορες εκδηλώσεις της «καλής κοινωνίας», όπου εκεί γνωρίζει έναν 

στρατηγό – Πρίγκιπα, τον οποίο και παντρεύεται . Πολύ καιρό μετά, ο 

Ευγένιος συναντιέται με έναν μακρινό του ξάδερφο και μένει έκπληκτος 

όταν μαθαίνει πώς η Τατιάνα είναι γυναίκα του. Μπορεί να έχει 



καταφέρει να κρύψει το πόσο ταραγμένος είναι, άλλα δεν αντέχει και της 

γράφει γράμματα στα οποία δεν παίρνει καμία απάντηση από εκείνη. Στο 

τέλος, η Τατιάνα του αποκαλύπτει πώς δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά και 

πώς ποτέ δεν την ένοιαξαν οι πολυτέλειες της καινούργιας της ζωής, 

αλλά παρόλα αυτά δεν θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί και έτσι 

παραμένει πιστή στο σύζυγό της. 
 

 

 

 

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ 
Στοιχεία Ρομαντισμού και Ρεαλισμού 

 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 
Σελίδα: 19 

 «Να ταιριάζει καλύτερα στην πανέμορφή σου την ψυχή... σκέψεις υψηλές κι απλά  

νοήματα»  

Στοιχείο ρομαντισμού: δίνει στοιχεία του ψυχικού και συναισθηματικού κόσμου 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

 

Σελίδα: 21 

«Θεέ μου, τι ανία» 

Στοιχείο ρομαντισμού: έκφραση ρομαντικού συναισθήματος  

 

«Ο θείος μου...μωρέ!» 

 Στοιχείο ρεαλισμού: ιδεολογία  σεβασμός προς τους αρρώστους  

 

Σελίδα: 22 

«Ο πατέρας του… τέλεια καταστραμμένος»  

Στοιχείο ρεαλισμού: οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές υποχρεώσεις  

 

Σελίδα: 23 

«Κι όταν... ονειροφαντασιάς» 

Στοιχείο ρομαντισμού: ιδιαίτερη σημασία της νεότητας, εποχής έντασης και 

έκφρασης συναισθημάτων  

 

«Και να...γοητεία» 

Στοιχείο ρεαλισμού: στοιχεία αποδοχής και ένταξης των ανθρώπων στο κοινωνικό 

σύνολο 

 



Σελίδα: 24 

Στα VI και VII αποσπάσματα κυριαρχεί το ρεαλιστικό στοιχείο. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στην αναφορά σε ποιητές της αρχαιότητας, όπως ο Όμηρος, αλλά και στη 

σημασία των οικονομικών αντιλήψεων για την εποχή εκείνη. Κάνει αναφορά στον 

οικονομολόγο Άνταμ Σμιθ, τον οποίο ο Ευγένιος Ονέγκιν είχε μελετήσει με μεγάλη 

προσοχή.  

 

Σελίδα: 25 

«Ήταν η επιστήμη του πάθους του τρυφερού»:  

Στοιχείο ρομαντισμού: Το πάθος συνδέεται με ένταση συναισθημάτων  

 

 

Σελίδες: 26, 27 

Στοιχεία Ρομαντισμού: γίνεται η ανάλυση των ικανοτήτων και των συναισθημάτων 

του Ονέγκιν  

 

Σελίδες: 30, 31 

«Ή η μελαγχολική ματιά μου δε θα βρει» , «Πάλι έρωτες, διάβολοι, φίδια»  

Στοιχεία ρομαντισμού: έρωτας και μελαγχολία  

 

Σελίδα: 34 

«Τα ίχνη κινήσεων...κακιά» 

Στοιχείο ρομαντισμού: διέγερση συναισθήματα  

 

Σελίδα: 37 

Στοιχεία ρομαντισμού: συναισθήματα πάθους σε σχέση με τον έρωτα, στα οποία ο 

ποιητής δίνει έμφαση 

 

Σελίδα: 38 

Στοιχείο ρεαλισμού: Στο απόσπασμα XXXV, γίνεται περιγραφή των καθημερινών 

ασχολιών των ανθρώπων του χωριού 

 

Σελίδα: 40 

Το κομμάτι XLII περιλαμβάνει ρεαλιστικά χαρακτηριστικά. Γενικότερα, αναλύει το 

ζήτημα της ανόδου των γυναικών στην κοινωνία της εποχής, δίνοντας έμφαση στις 

γνώσεις τους και τα θετικά στοιχεία των προσωπικοτήτων τους.  

 

Σελίδα: 41 

 «Τις έντονες ηδονές παράτησε» 

«...αφέθηκε στην απάθεια, Στο μαράζι μιας άδειας ψυχής»                                         

«...ένιωθε ανία» 

Στοιχεία ρομαντισμού: δηλώνουν συναισθήματα ατονίας, οκνηρίας και θλίψης 

 

«Και τους νέους το παλιό τους παλαβώνει» 

Στοιχείο ρομαντισμού και ρεαλισμού: σε αυτόν τον στοίχο ο ποιητής θίγει το 

γεγονός ότι ο ψυχικός κόσμος των νέων επηρεάζεται από μία άλλη εποχή 

 

 

 

 



Σελίδες: 42 - 44 

Οι στίχοι στις σελίδες αυτές, περιλαμβάνουν πληθώρα ρομαντικών στοιχείων, επειδή 

επικεντρώνονται στο αίσθημα της νοσταλγίας και τη διαδικασία του συνεχούς 

στοχασμού που αφορούν στον ψυχολογικό και ψυχικό κόσμο.  

 

Σελίδα: 46 

 «Αυτοί που ως και στις κηδείες παν για να γραπώσουν» 

Στοιχείο ρεαλισμού: δίνει την πραγματική έννοια της απληστίας και της 

απανθρωπιάς  

 

Σελίδα: 47 

«Κι ότι τάχα εμείς… περιγράψουμε» 

Στοιχείο ρεαλισμού: ο Πούσκιν απαξιεί, μία αδυναμία σχετικά με τους ποιητές να 

αναλύσουν ένα άλλο άτομο εκτός του εαυτού τους  

 

Σελίδες: 48, 49 

Στοιχείο ρομαντισμού: ο ποιητής εγκωμιάζει τον έρωτα και τις επιδράσεις τις οποίες 

επέφερε σε εκείνον   

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

 
Σελίδα: 52 

«Σύγχρονο ή παλιό – το ίδιο χασμουριόταν» 

Στοιχείο ρομαντισμού: δηλώνει ανία 

 

Σελίδα: 53 

«Ελάφρυνε… επικίνδυνος πολύ» 

Στοιχείο ρεαλισμού: με τη κίνηση αυτή του Ονέγκιν ο ποιητής, μας δείχνει τις 

κοινωνικές συνθήκες.   

 

«Των κυριών… Και όλοι συμφώνησαν σ’ αυτό.» 

Στοιχείο ρεαλισμού:  Αναφορά στην συμπεριφορά πρέπει να έχει μπροστά σε έναν 

ευρύ κοινωνικό, κοσμικό κύκλο  

 

Σελίδες: 54 - 56 

Στοιχεία ρομαντισμού: Στους στίχους των σελίδων ο ποιητής περιγράφει τον 

χαρακτήρα του ρομαντικού νέου ποιητή Βλαδίμηρου Λένσκι, αλλά και το πόσο 

μοναχικός είναι Ευγένιος Ονέγκιν 

 

Σελίδα: 57 

«Τον Βλαδίμηρο… του χωριού ο νόμος» 

«Πού η κουβέντα… την άχαρη ζωή» 

«Έτσι οι άνθρωποι… το καθισιό.» 

Στοιχεία ρεαλισμού: σε όλα τα παραπάνω δίνει έμφαση στον γάμο  

 

 



Σελίδες: 58 - 62 

Στοιχεία ρομαντισμού: ο ποιητής συγκρίνει τον Ονέγκιν και τον Λένσκι σχετικά με 

το πώς αντιμετωπίζουν τον έρωτα και τα πάθη. Ακόμα, στους παρακάτω στοίχους 

περιγράφει τον έρωτα του Λένσκι για την Όλγα  

 

Σελίδα: 63  

«Η μόρφωση… σνομπισμό μεγάλο» 

Στοιχείο ρεαλισμού: σχολιασμός του Πούσκιν για την γνώση 

 

Σελίδα: 65 

Στο XXVIII απόσπασμα 

Στοιχείο ρομαντικό: η περιγραφή του τοπίου και τα συναισθήματα όπου συνδέονται 

με αυτό αποτελεί μία ρομαντική ατμόσφαιρα 

 

Σελίδα: 66 

«Από ψηλά… η αλήθεια.» 

Στοιχείο ρεαλισμού: σε αυτούς τους στίχους επικρατεί μία ιδεολογία  

 

Σελίδα: 68 

Στο XXXV απόσπασμα 

Στοιχείο ρεαλισμού: Περιγραφή των παραδοσιακών δραστηριοτήτων  

 

 

Σελίδα: 70 

Στο XXXVIII απόσπασμα 

Στοιχείο ρεαλισμού: ο ποιητής δηλώνει το γεγονός πως οι άνθρωποι μεγαλώνουν και 

επιπλέον, διακρίνει την αλλαγή των κοινωνικών ρόλων 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

 

Σελίδα: 73 

«Ήταν μικρή, ήταν ερωτευμένη» 

Μότο που χρησιμοποιεί, ο Πούσκιν για να μας προειδοποιήσει για τα έντονα 

ρομαντικά στοιχεία τα οποία θα συναντήσουμε  

 

Σελίδες: 76 – 81 

Στα VII και XVI αποσπάσματα 

Στοιχείο ρομαντισμού: σε αυτούς τους στίχους περιγράφει τα 

συναισθήματα που νιώθει η Τατιάνα εξαιτίας του έρωτα που 

έχει για τον Ονέγκιν  

 

Σελίδα: 81 

 «-Νταντά μου…» 

Στοιχείο ρεαλισμού: η ύπαρξη, η παρουσία της Νταντάς 

 

«Ερωτεύτηκες ποτέ σου να πούμε έτσι… αιώνια;» 

Στοιχείο ρομαντισμού: ερώτηση σε σχέση με τον έρωτα 



 

Σελίδα: 82 

«Κείνο τον καιρό… η πεθερά.» 

Στοιχείο ρεαλισμού: εκείνη την εποχή δεν λάμβαναν υπόψη τα συναισθήματα που 

έτρεφαν ο ένας για τον άλλο, για να παντρευτούν  

 

Σελίδες: 82 απόσπασμα XIX – 83 

Στοιχεία ρομαντισμού: η Τατιάνα αποκαλύπτει στην Νταντά της πως είναι 

ερωτευμένη 

 

Σελίδες: 86 - 87  

Στοιχείο ρεαλισμού: Σε αυτούς τους στίχους ο Πούσκιν κάνει θέμα για την ανία της 

Ρώσικης γλώσσας 

 

Σελίδες: 89 - 91 

Στοιχείο ρομαντισμού: σε αυτό το σημείο η Τατιάνα γράφει γράμμα Ευγένιο 

Ονέγκιν, στο οποίο εκφράζει τα συναισθήματα, τα οποία νιώθει για εκείνον 

 

Σελίδες: 94 – 96 

«Το παγωμένο τζάμι… κρυφό» 

«Στην καρδιά… της»  

«Το χτυποκάρδι… φλόγα» 

Στοιχείο ρομαντισμού: αυτές οι φράσεις που χρησιμοποιεί η Τατιάνα στο γράμμα της 

εκφράζουν τον έρωτα που τρέφει για τον Ευγένιο, αλλά και αγωνία για το τι, θα 

απαντήσει 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

 
Σελίδες: 100 – 102 XII 

Στοιχεία ρομαντισμού: σε αυτούς τους στίχους ο Ευγένιος αναπολεί και θυμάται 

τους παλιούς έρωτες και τα πάθη του, μέσα σε αυτούς σκέφτεται την Τατιάνα, το 

πόσο αγνή και αγαθή είναι   

 

Σελίδες: 102 XIII – 104 XVI 

Στοιχεία ρομαντισμού: εδώ ο Ευγένιος απορρίπτει την Τατιάνα όσο πιο ευγενικά και 

ανώδυνα μπορεί, επιπλέον της λέει πως αν σκεφτόταν να παντρευτεί θα ήταν η πιο 

κατάλληλη 

 

Σελίδα: 106 

«Όμως, θες… νόμος ιερός» 

Στοιχείο ρεαλισμού: η θέση της γυναίκας είναι υποβαθμισμένη (υποταγή στον 

σύζυγο) 

 

«Αν όμως… ο σατανάς» 

Στοιχείο ρομαντισμού: ο αυθορμητισμός στον έρωτα οδηγεί σε μεγάλα ζητήματα  

 

 



 

Σελίδα: 107 

«Όλοι το… κυριεύει» 

Στοιχείο ρομαντισμού: η απογοήτευση, η λύπη, η θλίψη και η στεναχώρια που περνά 

η Τατιάνα εξαιτίας του Ευγένιου, αφού την απέρριψε 

 

Σελίδες: 108 XXV - 111 

Στοιχείο ρομαντισμού: ο Πούσκιν θέλοντας να αναδείξει τον έρωτα που έχει ο 

Λένσκι με την Όλγα, περιγράφει διάφορες ρομαντικές τους στιγμές 

 

Σελίδα: 112 

Στοιχείο ρεαλισμού: ο ποιητής κάνει αναφορά στην ιστορία της ποιητικής τέχνης, 

σκεπτόμενος γνωστούς - σημαντικούς ποιητές  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 
Σελίδες: 123 - 124  
«Τον παλιό καιρό… εκστρατείες» 

Στοιχείο ρεαλισμού: συνήθειες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο  

 

Σελίδα: 129 

«Όταν μέσα… τον ήρωα!» 

Στοιχείο ρομαντισμού: ο φόβος της Τατιάνας για την παρουσία του Ονέγκιν, της 

θυμίζει τον έρωτά της για εκείνον (στο όνειρό της) 

 

Σελίδα: 138 

«Η όψη της… ζωηράδα!» 

Στοιχείο ρομαντισμού: Ο Ευγένιος με τη συμπεριφορά του προκαλεί και πάλι έντονα 

συναισθήματα στην Τατιάνα  

 

Σελίδα: 141 

XLII: Στοιχείο ρεαλισμού: κάνει αναφορά στην Ρωσία, σχετικά με τη μουσική και 

τη μόδα  

 

XLIII, XLIV: «Και με υποκλίσεις… της αιδούς! » 

Στοιχείο ρομαντισμού: Ο Ευγένιος φλερτάρει την Όλγα, συνοδεύοντας τη στον χορό 

και ψιθυρίζοντάς της, με αποτέλεσμα να φέρει τον Λένσκι στα όρια της ζήλιας  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

 
Σελίδα: 143 

«Ο Ονέγκιν πάλι απ’ την πλήξη έχει πλαντάξει» 

Στοιχείο ρομαντισμού: ανία, βασικό χαρακτηριστικό του ρομαντισμού   

 



 

Σελίδα: 144 

III: Στοιχείο ρομαντισμού: και η Τατιάνα ζηλεύει βλέποντας τον με την Όλγα  

 

Σελίδα: 145 

«Της σπείρας των τζογαδόρων αρχηγός» 

Στοιχείο ρεαλισμού: η λέξη αρχηγός χρησιμοποιήθηκε ως μετάφραση για την αρχική 

λέξη του κειμένου, αταμάνος. Η λέξη αταμάνος αποτέλεσε γλωσσικό δάνειο, καθώς 

χρησιμοποιούνταν από τους κοζάκους 

 

Σελίδα: 148 

«Όταν έναν… ελαφρότητα» 

Στοιχείο ρομαντισμού: ο Ευγένιος κάνει αυτοκριτική και βλέπει πόσο ανόητα 

συμπεριφέρθηκε απέναντι στην ειλικρινή αγάπη της Τατιάνας 

 

«Θα’ πρεπε… δικός μας!» 

Στοιχείο ρεαλισμού: αυτοί οι στίχοι έχουν διδακτική μορφή  

 

Σελίδες: 150-153 

Στοιχεία ρομαντισμού: σε αυτές τις σελίδες τα ρομαντικά στοιχεία κυριαρχούν, 

καθώς ο Λένσκι καταλαμβάνει από θλίψη και στενοχώρια, αντίθετα όμως τονίζεται 

και ο έρωτάς του με την Όλγα. 

 

Σελίδα: 155 

«Αλλά σύμφωνα… αυτή» 

Στοιχείο ρεαλισμού: ακόμα και στις μονομαχίες εκείνη την εποχή οι παραδόσεις 

τηρούνταν  

 

Σελίδα: 156 XXVIII: 

Στοιχεία ρεαλισμού: η πραγματοποίηση της μονομαχίας και η μεταβολή τους από 

φίλους, σε εχθρούς   

 

Σελίδα: 161 XXXVIII, XXXIX: 

Στοιχείο ρεαλισμού: ο ποιητής αφηγείται μια πιθανή μοίρα, όπου ο Λένσκι θα είχε 

εάν ζούσε  

 

«Αλίμονο… χέρι φιλικό!»: 

Στοιχείο ρομαντισμού: Ο Λένσκι, οραματιστής, ερωτευμένος, ευαίσθητος και 

ποιητής σκοτώνεται με αξιοπρέπεια από τον Ονέγκιν 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

 

 
Σελίδα: 166 

«Άνοιξη!... είναι σκοτεινό;» 

Στοιχείο ρομαντισμού: ο Πούσκιν παρουσιάζει την άνοιξη ως εποχή του έρωτα 

 

 



 

Σελίδα: 169 

«Στη θλίψη… θείο στόμα.» 

Στοιχείο ρομαντισμού: η Όλγα ξεχνά την θλίψη της για τον Βλαδίμηρο Λένσκι και 

παντρεύεται κάποιον άλλο που την εντυπωσίασε 

 

«Μόνο για… με τρόπο βδελυρό» 

Στοιχείο ρεαλισμού: ο τσακωμός των συγγενών για την κληρονομιά 

 

Σελίδες: 171 - 174 

«Ακόμη… και κλαίει.» 

«Νιώθει… θλιμμένη» 

«Επιτέλους… μια νέα οπτική» 

Στοιχείο ρομαντισμού: η Τατιάνα αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από το 

πάθος της  για τον Ευγένιο, νιώθει θλιμμένη και κλαίει   

 

Σελίδα: 175 

«Και μαζί… σύγχρονος» 

Στοιχείο ρεαλισμού: ο ποιητής μετράει τον χρόνο μέσα από τα μυθιστορήματα, το 

οποίο αποτελεί διαχρονική πραγματικότητα 

 

Σελίδα: 177 

«Στης ακατάδεκτης… εκτός μόδας ειπωμένους.» 

Στοιχείο ρεαλισμού: ασκείται κοινωνική κριτική στην Τατιάνα 

 

Σελίδες: 182 – 183 

Στοιχείο ρεαλισμού:  περιγραφή της Μόσχας από τον Πούσκιν 

 

Σελίδα: 184 

«Για τίποτα πια… η καημένη» 

Στοιχείο ρομαντισμού: αναφέρει πως η ζωή σαν γεράσεις είναι «απαίσια», σημασία 

έχει η νιότη 

 

Σελίδα: 187 XLVII: 

Στοιχείο ρομαντισμού: η Τατιάνα αποφασίζοντας να μην εκμυστηρευτεί τα μυστικά 

της στις φίλες τις και τα  κρατάει για τον εαυτό της  

 

Σελίδα: 191 

«Ξεπλήρωσα… μια αρχή» 

Στοιχείο ρεαλισμού: ο Πούσκιν μαζί με άλλους ποιητές και λογοτέχνες συνέθεσαν 

έργα κλασσικής λογοτεχνίας  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

 
Σελίδα: 193 

«Άρχισε… τα τρεμουλιαστά» 

Στοιχείο ρομαντισμού: αναφορά στη νεότητα και στα όνειρα της 

καρδιάς  

 



Σελίδα: 197 

«Γιατί όλοι… μας  πάει κουτί;» 

Στοιχείο ρεαλισμού: ο ποιητής κάνει αναπάντητες ερωτήσεις για την αντιμετώπιση 

διαφόρων συναισθημάτων και καταστάσεων από κοινωνικά ανώτερους ανθρώπους 

 

Σελίδα: 199 

«Το να σε κρίνουν… ο δικός μου.» 

Στοιχείο ρεαλισμού: Ο Πούσκιν κρίνει μια κατάσταση ανθρώπων με κανένα 

περιεχόμενο οι οποίοι κριτικάρουν τους άλλους  

 

Σελίδες: 202 - 203 

«Η πριγκίπισσα… μόνο» 

«Γράμμα… βιοπάλη;» 

 

Στοιχεία ρομαντισμού: Στα χωρία αυτά παρουσιάζεται η ψυχική ταραχή της 

Τατιάνας, όταν εμφανίζεται ο Ευγένιος και την πρόκληση έντονων συναισθημάτων 

στον Ονέγκιν 

 

Σελίδα: 205 XXIV: 

Στοιχείο ρεαλισμού: Περιγράφεται ο κόσμος που συγκεντρώνεται σε δεξιώσεις 

εκείνης της εποχής 

 

 

 

 

Σελίδες: 206 - 211 

Στοιχεία ρομαντισμού:  σε αυτό το σημείο ο Ευγένιος δεν παύει να σκέφτεται 

συνεχώς την Τατιάνα και συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. Για αυτό 

στέλνει ένα γράμμα στην Τατιάνα στο οποίο της εξομολογείται τα συναισθήματά του, 

αλλά και τον έρωτά του για εκείνη.  

 

Σελίδα: 214 

«Η δύναμη και… μαθητή.» 

Στοιχείο ρεαλισμού και ρομαντισμού: δείχνει την δύναμη της ρωσικής ποίηση, με 

συνδυασμό τον  ψυχικό κόσμο 

 

Σελίδες: 215 - 219 

«Α! Ποιος… αναστήθηκε ξανά.» 

«Και θαρρώ… ο έρωτας μιας κοπέλας ταπεινής» 

«Παντρεύτηκα… αιώνια.» 

«Εκείνη έφυγε… ωκεανός!» 

Στοιχεία ρομαντισμού: στις σελίδες αυτές υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες αφορούν 

τον Ευγένιου και τη Τατιάνα 

 

 

 

Τέλος, τα παραπάνω στοιχεία που σχετίζονται με τη λύπη, τη θλίψη, την ανία και τη 

νεότητα είναι Στοιχεία ρομαντισμού. 

 

 



 

 

Δ’ ΜΕΡΟΣ 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 Αλεξάντρ Σερκέγιεβιτς Πούσκιν-Βικιπαίδεια  

 Google (λέξεις κλειδιά) 

 http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=2546489&publDate 

 

 
 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα: 
 

 Α’ Μέρος: Βιογραφία του Πούσκιν 

 Β’ Μέρος: Περίληψη έργου 

 Γ’ Μέρος: Στοιχεία Ρομαντισμού και Ρεαλισμού 

 Δ’ Μέρος: Βιβλιογραφία 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=2546489&publDate

