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BΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  Ο Αλεξάντερ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν, 6 Iουνίου 1799 – 10 Φεβρουαρίου 1837, 

ήταν μέγιστος Ρώσος ποιητής, συγγραφέας, γενάρχης της σύγχρονης ρωσικής 

λογοτεχνίας και γνωστός φιλέλληνας. Θεωρείται ο κορυφαίος Ρώσος ποιητής όλων 

των εποχών. Μορφή συγκλονιστική, με έργο πανανθρώπινο, γέννησε σε μια δύσκολη 

και αφιλόξενη γη αληθινά θαύματα. Με φωτεινό του φάρο την ασύγκριτη πένα του, το 

ποτάμι της ρωσικής λογοτεχνίας ξεχύθηκε σαν λάβα, εκφράζοντας την περίφημη 

«ρωσική ψυχή» και τοποθετώντας τη Ρωσία οριστικά και αμετάκλητα στις μεγάλες 

πνευματικές δυνάμεις. Ξεπροβόδισε τη ρωσική λογοτεχνία, με ανελέητη ειλικρίνεια 

και τόλμη, στα ερέβη του μεγάλου ερωτήματος: τον αέναο διάλογο ανάμεσα στη ζωή 

και τον θάνατο. Το θάνατο όχι μόνον-κι εδώ είναι το μεγαλείο του-στα επέκεινα της 

ύπαρξης, αλλά στις μορφές που λαμβάνει εντός της. Ο Νικολάι Γκόγκολ έγραψε για 

τον Πούσκιν : «Ο Πούσκιν ήταν για όλους τους ποιητές σαν μια ποιητική φλόγα που 

έπεσε απ’ τα ουράνια και από την οποία σαν κεράκια άναψαν άλλοι αυτοφυείς 

ποιητές. Γύρω του διαμορφώθηκε ολόκληρος αστερισμός». O Μαξίμ Γκόρκι είπε για 

αυτόν: «Για μας τους Ρώσους ο Πούσκιν είναι η αρχή κάθε αρχής». 

  Ο Πούσκιν γεννήθηκε στη Μόσχα, από γονείς ευγενείς, στα τέλη του 18ου αιώνα, 

την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής με τις καμπάνες της πόλης να χτυπούν 

πένθιμα. Οι γονείς του, o Σεργκέι Λβόβιτς Πούσκιν και η Ναντέζντα Οσσίποβνα 

Χάννιμπαλ, μόλις είχαν εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα μετά την παραίτηση του 

πατέρα του από τον τσαρικό στρατό και τη γέννηση της αδελφής του Όλγας λίγο 

καιρό πρωτύτερα. Το 1805 γεννήθηκε και το τρίτο παιδί, ο Λεβ. Οι γονείς τους τα 

παραμελούσαν ενώ ο πατέρας διέθετε πολύ λίγο χρόνο γι' αυτά και η μητέρα ήταν 

πολύ ιδιότροπη στην έκφραση της αγάπης της, γεγονός που περισσότερο 

βραχυκύκλωνε τον ψυχισμό τους παρά τα έκανε να νιώθουν στοργή. Ο Πούσκιν 

μικρός ήταν το ασχημόπαπο της οικογένειας, χοντρός και αδέξιος στις κινήσεις του 

και τα μελαχρινά, άξεστα χαρακτηριστικά του πρόδιναν το αβησσυνιακό αίμα του. Η 

μητέρα του επινοούσε τιμωρίες για να του αποβάλει τις κακές συνήθειες και την 

αδεξιότητά του, στο τέλος όμως η υπομονή της εξαντλείτο με το ανυπάκουο και 

σκυθρωπό παιδί της. Ξόδευε όλη την τρυφερότητά της στην Όλγα και ιδιαιτέρως 

στον μικρότερο αδελφό του ποιητή, τον Λεβ, και ο Αλεξάντερ στερήθηκε τη μητρική 

στοργή και εγκαταλείφθηκε γρήγορα στον εαυτό του, κατάσταση που έμοιαζε να 

προτιμά και ο ίδιος με τον καιρό. Mε τους γονείς του μιλούσε γαλλικά, συνήθεια των 

ευγενών του καιρού εκείνου. Τη ρωσική γλώσσα την έμαθε από τη γιαγιά του από την 

πλευρά της μητέρας του και τους δουλοπάροικους που υπηρετούσαν στο σπίτι του. 

Δύο δουλοπάροικοι άσκησαν μεγάλη επίδραση πάνω του. Ο Νικολάι Κοζλόφ που 

έμεινε κοντά του πιστός και όταν μεγάλωσε, και η Αρίνα Ροντιόνοβνα, η τροφός του, 

που του χάρισε τη μητρική αγάπη και τον έμπασε από τα μικράτα του στον κόσμο της 

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

Πούσκιν, παρά τη μονόπλευρα προσανατολισμένη μόρφωσή του (τη γαλλική 

μόρφωση, που τη χρωστούσε στους οικοδιδάσκαλους και στη βιβλιοθήκη του πατέρα 

του), άνοιξε την καρδιά του και τη ματιά του στη σλάβικη παράδοση και έγινε ο 

μέγιστος ποιητής του έθνους και ο ιδρυτής της μοντέρνας ρωσικής λογοτεχνικής 

γλώσσας. Ο θείος του, ποιητής Βασίλι Πούσκιν (αδελφός του πατέρα του), τον 



βοήθησε επίσης στην πρώιμη καλλιτεχνική του περπατησιά και αγαπήθηκε ιδιαίτερα 

από τον μικρό Αλέξανδρο. 

  Το 1811, σε ηλικία 12 ετών φεύγει από τη Μόσχα για την Αγία Πετρούπολη και 

μπαίνει υπότροφος στο Λύκειο του Τσάρκογιε Σελό, που μόλις είχε εγκαινιάσει τη 

λειτουργία του, ιδρυθέν από τον Αλέξανδρο Α'. Το περίφημο αυτό Λύκειο αποτέλεσε 

λίκνο ελεύθερων πνευμάτων και επαναστατών, με πολλούς νέους, τέκνα ευγενών, να 

ενστερνίζονται φιλελεύθερες ιδέες. Η ποίηση αποτελούσε μάθημα με μεγάλη 

σπουδαιότητα, με τους μισούς μαθητές να γράφουν ποιήματα. Δύο εγκάρδιους φίλους 

έκανε ο Πούσκιν στο Λύκειο αυτό. Ο ένας ήταν ο Βίλχελμ Κάρλοβιτς Κύχελμπεκερ 

(1797-1846), γερμανικής καταγωγής, ο οποίος διακρίθηκε μετέπειτα ως ποιητής και 

αφού εισήλθε στον κύκλο των Δεκεμβριστών, έλαβε μέρος στην εξέγερση του 

Δεκεμβρίου του 1825. Ο έτερος στενός φίλος του ήταν ο Αντόν Αντόνοβιτς 

Ντέλβιγκ (1798-1831), τέκνο ευγενών, βαλτικής καταγωγής, ο οποίος επίσης 

διακρίθηκε ως ποιητής και κριτικός λογοτεχνίας. Το 1815 ο Πούσκιν γράφει το 

ποίημα «Ο ίσκιος του Φονβίζιν», όπου σατίριζε δριμύτατα τους αρχαΐζοντες, 

παίρνοντας σαφή θέση στο γλωσσικό πρόβλημα που γνώριζε όξυνση τότε. Το 1817 

γράφει την ωδή «Η ελευθερία», όπου ενώνει τη φωνή του με τον Αλεξάντερ 

Νικολάγιεβιτς Ραντίτσεφ και τον Βασίλι Βασίλιεβιτς Καπνίστ κατά του δεσποτισμού, 

o οποίος όμως, αντίθετα από την επιθετικότητα του Ραντίτσεφ, απευθύνει έκκληση 

στους άρχοντες για εγκαθίδρυση της συνταγματικής μοναρχίας, επικαλούμενος το 

Φυσικό Δίκαιο της ελευθερίας. Η ωδή αυτή διαβάστηκε από πολλούς, θεωρήθηκε 

όμως αντικαθεστωτική και δεν τυπώθηκε παρά μόνο στο εξωτερικό πολλά χρόνια 

μετά το θάνατό του. 

Στο τότε ρωσικό Κισινιόφ, την πρωτεύουσα σήμερα της Μολδαβίας, στη Βεσσαραβία 

της νότιας Ρωσίας όπου μετατέθηκε, ο Πούσκιν τέθηκε υπό την επίβλεψη του 

στρατηγού Ιβάν Νίκιτιτς Ίνζοφ, ανθρώπου γενναίου και καλλιεργημένου, 

διακεκριμένο πολεμιστή 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». Στο Κισινιόφ, το 

1821, ο Πούσκιν ήρθε πιο κοντά στην υπόθεση της προσπάθειας των Ελλήνων για 

ανεξαρτησία, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η Ελλάδα θα θριάμβευε και εκθειάζοντας 

την ανδρεία του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ο ενθουσιασμός του όμως 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-

ποιος μπορούσε να αρνηθεί τη γενναιότητα ενός ανδρός 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. Η απογοήτευση του 



Πούσκιν από την αναβλητικότητα, τη διχόνοια και την αδιαφορία πολλών Ελλήνων 

για την εθνική υπόθεση, τον εξοργίζει και στηλιτεύει αγανακτισμένος τους Έλληνες 

ως έναν άθλιο λαό ληστάρχων 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. Την ίδια εποχή, γράφει μια από τις καλύτερες μπαλάντες του, «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. Η μπαλάντα 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 (1788-1824). 

Ως τα τέλη του 1822, γράφει τα ποιήματα «Ο αιχμάλωτος του Καυκάσου», «Οι 

αδελφοί λήσταρχοι», «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 και ένα μεγάλο 

ταξίδι στον Καύκασο. Χαρακτηριστικό θέμα των ποιημάτων «Ο αιχμάλωτος του 

Καυκάσου» και του πιο βαρυσήμαντου «Η πηγή του Μπαχτσε-σαράι», είναι ο 

ανεκπλήρωτος, άφταστος, 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, έρωτα που βροντοφωνάζει στη διαπασών στο ποίημα αυτό με το 

φλογισμένο στόμα του χάνου Γιρέι. Οι μελετητές του δεν είναι σύμφωνοι ως προς το 

όνομα της κοπέλας που αγαπούσε. Πιο πιθανό είναι αυτή να ήταν η Σοφία 

Ποτόσκαγια, συνομήλική του, κόρη Πολωνορώσου στρατηγού και Ελληνίδας 

Κωνσταντινουπολίτισσας, την οποία αγαπούσε από μικρός, από τα χρόνια της Αγίας 

Πετρούπολης. Η Σοφία τού είχε διηγηθεί την περιπέτεια της γιαγιάς της, που ο 

χάνος της Κριμαίας την είχε πάρει αιχμάλωτη στο Μπαχτσέ-σαράι, στο Παλάτι των 

Κήπων δηλαδή. 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 (1783-1852), 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». 



  Ο συμβιβασμός δεν τον απήλλαξε όμως αμέσως, ούτε και αργότερα, από δύσκολες 

ώρες. Ως τις αρχές 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. Στη συνάντηση αυτή 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, 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. 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ: 

    1)Μύθοι – Πολτάβα 2)Η κόρη του λοχαγού  3)Η Ντάμα Πίκα 4)Μότσαρτ και 

Σαλιέρι - Ο πέτρινος επισκέπτης 5)Ο χάλκινος καβαλάρης 6)Τσιγγάνοι 7)Ευγένιος 

Ονέγκιν 8)Διηγήματα της φωτιάς 9)Ντουμπρόφσκι 10)Άλλη, καλύτερη, ζητώ 

ελευθερία… 11)Τα τρία παραμύθια 12)Μικρές τραγωδίες 13)Διηγήματα 14)Μυστικό 

ημερολόγιο 15)Ρωσικές ιστορίες μυστηρίου 16)Μπορίς Γκοντουνόφ 17)Δον Ζουάν 

18)Ταξίδι στο Ερζερούμ 19)Η Πεντάμορφη και οι κύκνοι 20)Η Χιονάτη και οι επτά 

ιππότες 21)Ο Τσάρος Σαλτάν 22)Τα διηγήματα της φωτιάς 

 

 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΝΕΓΚΙΝ» 

 

  Ο συγγραφέας Αλεξάντερ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν μας περιγράφει την ζωή ενός 

νεαρού αριστοκράτη από την Πετρούπολη,του Ευγένιου Ονέγκιν, ο οποίος 

κληρονομεί περιουσία από τον ετοιμοθάνατο θείο του και μετά αποσύρεται στα 

κτήματα του.Έπειτα, μαθαίνουμε ότι ο νεαρός Ευγένιος γίνεται φίλος με τον 

Βλαδίμηρο Λένσκι, έναν ποιητή που είναι ερωτευμένος με ένα κορίτσι της περιοχής , 

την Όλγα Λαρίνα. Η μεγαλύτερή της αδελφή, Τατιάνα, ερωτεύεται τον Ονέγκιν, αλλά 

εκείνος της απαντά ευγενικά ότι δεν ενδιαφέρεται και πως δεν θέλει να την 

καταδικάσει  στην εφήμερη, έκλυτη ζωή του. Λίγο μετά, σε ένα τοπικό χορό, ο 

Ονέγκιν σε μια κρίση εγωισμού προσβάλλει την Όλγα,κι ο αρραβωνιαστικος της (και 

φίλος του Ονέγκιν) Λένσκι τον προκαλεί σε μονομαχία και ο Ονέγκιν τον σκοτώνει. 

Τρία χρόνια αργότερα, ο Ονέγκιν συναντά την Τατιάνα σε άλλο χορό στην 

Πετρούπολη είναι πλέον παντρεμένη με ένα πρίγκιπα. Ο Ονέγκιν της εκφράζει τον 

έρωτά του αλλά η Τατιάνα, η οποία πλέον έχει αποκτήσει πικρή πείρα από τον 

χαρακτήρα του παλιού έρωτά της, τον αποκρούει με τη σειρά της και τον αρνείται. 

Ρεαλισμός και ρομαντισμός 

  Ο ρομαντισμός και ο ρεαλισμός είναι τα βασικά στοιχεία που θα αναζητήσουμε στο 
μυθιστόρημα «Ο Ευγένιος Ονέγκιν» του Ρώσου συγγραφέα Αλεξάντερ Σεργκέγεβιτς 
Πούσκιν. Ρομαντισμός και ρεαλισμός λοιπόν. Δύο λέξεις αντίθετες ως προς την 

λογοτεχνική τους σημασία. 

Ρεαλισμός  είναι η θεωρία ή τεχνοτροπία κατά την οποία οι μορφές ή οι σκηνές της 

ζωής πρέπει να απεικονίζονται όπως είναι στην πραγματικότητα. Με λίγα λόγια, τα 

κοινωνικά, οικονομικά και ιδεολογικά στοιχεία της εποχής που ζει ο συγγραφέας. 

Αντιθέτως, ρομαντισμός η κατάσταση κατά την οποία ένας άνθρωπος βλέπει τα 

πράγματα με συναισθηματική ή εξιδανικευτική διάθεση. Σημεία που υποδηλώνουν, 

δηλαδή, την εξύψωση της ατομικότητας, την ευαισθησία, τον έρωτα, τα αγνά ή 

έντονα συναισθήματα(όπως ανία, θλίψη, πόνος, θαυμασμός για το ωραίο). 

Στοιχεία ρεαλισμού στο μυθιστόρημα 
 

Κεφάλαιο πρώτο 
IV σελ. 23 

Στ .7-12 («Ντυμένος σαν Λονδρέζος δανδής...Κι υποκλινόταν με φυσικότητα και 
χάρη») 
VI σελ. 24 

Στ.1 («Δεν είναι της μόδας τα κλασσικά») και 5-8 («Να συζητάει για τον 
Γιουβενάλε...Έναν δυο στοίχους απ’την Αινειάδα») 
 



VII σελ. 24 

Στ.7-12 («Αλλ’ήξερε τον Άνταμς Σμιθ ολόκληρο...Αφού το “απλό προϊόν” κατέχει») 
XVIII σελ. 29 

Στ. 3-12 («Έλαμπε ο Φονβίζιν, π’αγαπούσε τη λευτεριά...Εκεί ο Ντιντλό 
στεφανωνόταν τη δόξα την αγία») 
XXIII σελ. 32 

Στ. 5-9 («Όλα όσα το καθώς πρέπει Λονδίνο εμπορεύεται...Μαζί μ’ό,τι του 
Παρισιού το γούστο το φημισμένο») 
XXVI σελ. 33 

Στ.7-8 («Όμως παντελόνι, φράκο, γιλέκο κι άλλα τόσα...Δεν ανήκουνε στη ρωσσικη 
τη γλώσσα») 
XXXVII σελ. 39 

Στ. 14 («Με τις σφαίρες, το σπαθί και τη μονομαχία») 
XXXVIII σελ. 39 

Στ. 8-9 («Αλλά και το κέφι για τη ζωη του είχε περάσει...Σαν τον Τσάιλντ Χάρολντ, 
πένθιμος και σκοτεινός») 
XLII σελ. 40 

Στ . 6 («Να μιλάει, για τον Σαίη ή τον Μπενθάμ») 
XLIII σελ. 41 

Στ. 1-4 («Και εσάς μικρούλες-λουλουδάκια...Στης Πετρουπόλεως τα στενά») 
LIII σελ. 46 

Στ. 4-7 («Αυτοί που ως και στις κηδείες παν για να γραπώσουν...Και μ’επισημότητα 
φύγαν μετά τη λήξη») 
LVI σελ 47 

Στ. 11 («Όπως ο Μπάιρον, η περήφανη αυτή μεγαλοφυϊα») 
 

Κεφάλαιο δεύτερο 
II σελ. 52 

Στ. 2-8 («Όπως πρέπει οι πύργοι να δομούνται...Στη σόμπα πλακάκια με χρώματα 
ζωηρά.») και στ.13-14 («Αφού σ’όποιο σαλόνι κι αν βρισκόταν...Σύγχρονο ή παλιό – 
το ίδιο χασμουριόταν») 
III σελ. 52 

Στ.5-6  («Όλα ήταν απλά: το πάτωμα βαλανιδένιο...Δυο ντουλάπες, ένα τραπέζι, 
ντιβάνι πουπουλένιο») και στ. 9-12 («Στο ένα βρήκε βιβλίο εξόδων...Κι 
ημεροδείχτες αρχαίων σχεδόν χρόνων») 
V σελ. 53 

Στ.12-13  («Των κυριών το χέρι δε σκύβει να φιλήσει...Όλο ναι λέει, ποτέ μάλιστα, 
το όχι κοφτό») 
VI σελ. 54 

Στ. 6-13 («Το πνεύμα του Γκαιτεϊκό...Πάντα μιλούσε σε υψηλούς τόνους») 
IX σελ. 55 

Στ. 6 («Κάτω από τον ουρανό του Γκαίτε και του Σίλλερ π’αγαπούσε») 
XII σελ. 57 

Στ. 4-7 («Όλοι ήθελαν το παιδί το θυληκό...Πού η κουβέντα περιστρεφόταν στη 
στιγμή») 



XIV σελ. 58 

Στ. 6 («Ιδανικό μας ο Ναπολέων») 
XVI σελ. 59 

Στ. 3-7 («Οι ξεχασμένες συμφωνίες της φυλής ποιόν εξυπηρετούσαν...Η τύχη, η 
ζωή, με τη σειρά τους») 
XXIV σελ. 63 

Στ. 12-14 («Η μόρφωση δε μας έκανε να ευτυχίσουμε...Έξω απ’ένα σνομπισμό 
μεγάλο») 
XXIX σελ. 65 

Στ. 4 («Του Ρίτσαρντσον και του Ρουσσώ») 
XXX σελ. 66 

Στ. 3-4 («Ούτε γιατί απ’τον Γκράντισον...Και τον Λόβλεϊς αυτός πιότερο της 
ταίριαζε») και στ. 9 («Το σύζυγό της, αλλά ενάντια στη θέλησή της») 
XXXIII σελ. 67 

Στ. 5-7 («Κορσέ φορούσε πολύ σφικτό...Με τέλεια ένρινη προφορά») 
XXXIV σελ. 68 

Στ. 14 («Και συνοδεύουν τους φίλους τους ως την αυλή») 
XXXV σελ. 68 

Στ. 3-14 («Την Απόκρια την τροφαντή...Ανάλογα με το βαθμός ή το αξιωμά») 
 

Κεφάλαιο τρίτο 
I σελ. 73 

Στ. 11-14 («Μια απλή, ρωσική οικογένεια βλέπω...Για τις βροχές, το λινάρι, ποιό 
ζώο να σφάξεις, ποιό ν’αφήσεις») 
III σελ. 74 

Στ. 4-8 («Όλα επίσημα, παραδοσιάκα...η καράφα με τη λικέρ βυσσινάδα») 
XII σελ. 79 

Στ. 9-12 («Ή ο Βρυκόλαξ, πάντα σκεφτικός...Κι ακόμα και ο Μπάιρον, με τις 
αμέτρητες παραξενιές») 
XVIII σελ. 82 

Στ. 2-4 («Περί έρωτος δεν είχαμ’ακουστά...Η μακαρίτισσα η πεθερά») και στ. 9-
14 («Βδομάδες δυο η προξενήτρα πηγαινοερχόταν...Και στην εκκλησία μας πήγαν ο 
παπάς για να μας ψάλει») 
XXVI σελ. 86 

Στ. 5-14 («Άσχημα ήξερε τα ρωσικά...Δεν ήταν του Ταχυδρομείου η πρόζα») 
XXVII σελ. 86 

Στ. 1-2 («Ξέρω: Οι κυρίες πρέπει με το στανιό...Να διαβάζουν ρωσικά») και στ. 
14 («Κι απ’τα χείλη τους ξεφεύγ’ηδονικά...Ξένη γλώσσα κι όχι ρωσικά») 
XXVIII σελ. 87 

Στ. 3-6 («Με κανέναν της Θεολογίας, με κίτρινο σάλι...Χωρίς κανένα γραμματικό 
λάθος») 
XXIX σελ. 87 

Στ. 8 («Και στου Μπογκτάνοβιτς τα στιχουργήματα») και στ. 13 («Το ξέρω: Του 
τρυφερού του Παρνί η πένα») 
 



XXXII σελ. 91 

Στ. 3 («Τη ροζ σφραγιδα να στεγνωσει βαζει») 
XXXIII σελ. 92 

Στ. 3-7 («Και το γράμμα δεν το σφραγίζει...Πάνω στο δίσκο το πρωινό της τσάι») 
XXXV σελ. 93 

Στ. 3 («Γέρασα.Αργεύει το μυαλό, Τάνια μου») 
XXXVII σελ. 94 

Στ. 1-8 («Σουρουπώνει. Στο τραπέζι αστραφτερό...Ενώ ένα αγόρι κρέμα προσφέρει 
σ’όλους») 
 

 

 

Κεφάλαιο τέταρτο 
VII 99 

Στ. 12-14 («Ξέφτισ’η δόξα του Λόβλεϊς, πάει...Όπως χάθηκαν κι οι περούκες οι 
μεγαλοπρεπείς») 
VIII σελ. 100 

Στ. 11-14 («Τις απάτες, τα κουτσομπολιά, τα δάκρυα και τις βέρες») 
X σελ. 101 

Στ. 9-10 («Να παίξει “βιστ” το βράδυ θε να’ρθεί») 
XVII σελ. 104 

Στ. 5 («Της πρόσφερε το μπράτσο του») 
XX σελ. 106 

Στ. 10-11 («Τα Χριστούγεννα να τα επισκεπτόμαστε...Ή με το Ταχυδρομείο να 
τους ευχόμαστε») 
XXI σελ. 106 

Στ. 1-2 («Γι αυτό του γάμου οι θεσμοί...Πάντα πρέπει να’ναι νόμος ιερός») 
XXVI σελ. 109 

Στ. 4 («Για την φύση κι απ’τον Σατωμπριάν το γνωστό») και στ. 10-12 

(«Αφοσιωμένοι στο σκάκι...Ώρες κάθονται και σκέφτονται βαθιά») 
XXVII σελ. 109 

Στ. 5-10 («Πότε ζωγραφίζει τοπία απ’το χωριό...Κάτω από υπογραφές άλλων 
πολλών») 
XXVIII σελ. 110 

Στ. 9-11 («Στο πρώτο φύλλο θα συναντήσεις...Υπογραφή: Tout à vous Annette») 
XXX σελ. 111 

Στ. 7-8 («Απ’του άλλου Τολστόι την παλέτα τη θαυματουργή...Ή απ’του 
Μπαρατίνσκι την πένα») 
XXXVI, XXXVII σελ. 114 

Στ. 5-14 («Ο Ονέγκιν ζούσε όπως ζουν οι μοναχοί...Ντύνεται») 
XXXVIII, XXXIX σελ. 114 

Στ. 1-9 («Βόλτες, διάβασμα, βύθισμα σε ύπνο βαθύ...Ν α έτσι η άγια ζψή του 
Ονέγκιν περνούσε») 
 

 



XL σελ. 115 

Στ. 5-14 («Ο ουρανός ανάπνεε φθινόπωρο πια...Ο Νοέμβρης στεκόταν στην πόρτα 
τώρα») 
XLI σελ. 115 

Στ. 1-14 («Σηκώνετ’η αυγή μες στην καταχνιά την παγωμένη...Είναι τα κούτσουρα 
στο τζάκι και μια σπίθα») 
XLII σελ. 116 

Στ. 1-14 («Να που τρίζει ο πάγος κάτω απ’την ρόδα...Με τ’αστέρια του ποταμού 
την όχθη βυθίζεται») 
XLIII σελ. 116 

Στ. 10 («Να τα βίβλια: Πραντ, Σκοτ διάβασε») 
XLIV σελ. 117 

Στ. 2 («Του Τσάιλντ Χάρολντ αφέθηκε σ’ονειροπόλα τεμπελιά...Απ΄το πρωί κι όσο 
αντέξει») 
XLV σελ. 117 

Στ. 1-4 («”Της χήρας Κλικό” ή το κρασί...Βρίσκεται στο τραπέζι σερβιρισμένο») 
XLVI σελ. 118 

Στ. 3 («Βρίσκει το Μπορντό πιο λογικό») 
L σελ. 120 

Στ. 12 («Ένα μυθιστόρημα με του Λαφονταίν την πλοκή») 
 

Κεφάλαιο πέμπτο 
II σελ. 122 

Στ. 7-11 («Ο αμαξάς κάθεται στ’αμαξιού την άκρη...Ενώ ο ίδιος το άλογο κάνει, 
χλιμιτρίζει») 
V σελ. 123 

Στ. 1-5 (Η Τατιάνα πίστευε στις δοξασίες...Την τάραζαν τα προμηνύματα») 
XXII σελ. 132 

Στ. 8-14 («Ούτε Βιργίλιος ή Ρακίνας...Μάγος σπάνιος κι ερμηνευτής ονείρων») 
XXIII σελ. 132 

Στ. 2 («Την έφερ’έμπορος πλανόδιος») και στ. 5-9 («Με κάτι τόμους της 
“Μαλβίνας” το αντάλλαξε...Πάει και του Μαρμοντέλ ο τρίτος τόμος») 
XXV σελ. 133 

Στ. 5-14 («Το σπίτι των Λαρινέων απ’τις πρωινές ώρες...φωνές οι νταντάδες, 
κλάμματα τα παιδιά») 
XXVIII σελ. 135 

Στ. 7-14 («Την μπάντα τη στέλνει αυτός...Κάθονται. Βοή, φασαρία, το πιάτο εμπρός 
τους») 
XXIX σελ. 135 

Στ. 1-8 («Σε μια στιγμή σταμάτησαν οι κουβέντες λες...Χαχανίζουν, τσακώνονται κι 
ουρλιάζουν») 
XXXII σελ. 137 

Στ. 8 («Τσιμλιάνσκι») 
 

 



XXXV σελ. 138 

Στ. 9-14 («Τα τραπέζια στρώθηκαν με πράσινη τσόχα...Της ανίας και του τζόγου 
τα παιδιά») 
XXXVI σελ. 139 

Στ. 2-4 («Οι ηρωές του “βηστ” οκτώ φορές...Φέρνουν τσάι») 
XL σελ. 140 

Στ. 3 («Ήθελα σαν τον ζωγράφο Αλμπάνι της Ιταλίας») 
XLV σελ. 142 

Στ. 11-14 («Βγαίνει γρήγορα ζητάει ένα άλογο...Μεμιάς θ’αποφασίσουν για το δικό 
του ριζικό») 
 

Κεφάλαιο έκτο 
V σελ. 145 

Στ. 3-11 («Πραγματικά με το πιστόλι αμέσως εκεί...Σαν τον νέο Regulus, της 
τιμιότητας θεό») 
VI σελ. 146 

Στ. 5-7 («Αν και μερικά κόλπα καμιά φορά...Αν και πότε πότε την πάταγε κι ο 
ίδιος») 
IX σελ. 147 

Στ. 4 (Καλούσε τον φίλο του ο Λένσκι σε μονομαχία») 
X σελ. 148 

Στ. 12 («Των προλήψεων να γίνεις παίγνιο») και 14 («Είσαι ολόκληρος άντρας με 
αίσθημα τιμής και με μυαλό») 
XI σελ. 148 

Στ. 4-5 («Όμως δεν είναι πια το ίδιο...Είναι ήδη αργά, πέταξ’ο καιρός») και 12 
(«Κι ορίστε έχουμε την κοινή γνώμη») 
XII σελ. 149 

Στ. 13-14 («Να τραβήξουν ο ένας ενάντια στον άλλο τη σκανδάλη...Σημαδεύοντας 
στο μηρό, ή πιο ψηλά, στο κεφάλι») 
XX σελ. 152 

Στ. 2-4 («Τα πιστόλια εξέτασε, έπειτα τα’κλεισε...Στο φως του Σίλλερ άνοιξε») 
και 14 («Σαν το μεθυσμένο Ντέλβιγκ σε γιορτή») 
XXV σελ. 154 

Στ. 1-14 («Χτυπάει το κουδούνι αμέσως. Τρέχει...Εσώρουχα κι ένα γιλέκο») 
XXVIII σελ. 156 

Στ. 1-14 («Εχθροί! Αλήθεια πότε ήταν...Φοβούνται μην εκτεθούνε στην ντροπή») 
XXIX σελ. 156 

Στ. 1-14 («Να τα πιστόλια τώρα λαμποκοπούν...Και πήραν στα χέρια τα πιστόλια τα 
καταραμένα») 
XXX σελ. 157 

Στ. 1-14 («“Προχωρήστε τώρα!” Ψύχραιμα...Το πιστόλι αφήνει να πέσει καταγής») 
XXXII σελ. 158 

Στ. 1-14 («Ακίνητος κείται, παράξενος σαν ονειροπαρμένος») 
 

XXXV σελ. 159 



Στ. 8-14 («“Νεκρός!” Μ’αυτή τη φοβερή φράση...Διαλύθηκ’ο Ονέγκιν, έχει 
ανατριχιάσει») 
XXXVIII, XXXIX σελ. 161 

Στ. 10-14 («Στα σαράντα από ποδάγρα θ’αρρώσταινε...Γριές να κλαιν κι από 
λακέδες») 
XL σελ. 161 

Στ. 1-4 («Αλλά όπως και να’ναι, αναγνώστη...Σκοτώθηκε από χέρι φιλικό») 
 

Κεφάλαιο έβδομο 
IV σελ. 167 

Στ. 4 («Εσείς του οικονομολόγου Λέβσιν οπαδοί») 
VI σελ. 168 

Στ. 10-14 («Στο διαβάτη η επιγραφή λέει...Αναπαύσου, για πάντα, νέε ποιητή») 
VII σελ. 168 

Στ. 3-4 («Ένα μνήμα ταπεινό από κάτω...Κι ένα μυστηριώδες στεφάνι που 
κρεμόταν») 
(VIII, IX), X σελ. 169 

Στ. 10-14 («Και να που μπροστά στο Θεό...Μ’ένα ελαφρό χαμόγελο στο θείο 
στόμα») 
XI σελ. 169 

Στ. 6-14 («Μ’αναισθησία ήδη ευλογημένος...Τσακώνονται με τρόπο βδελυρό») 
XIV σελ. 171 

Στ. 11-12 («Η μνήμη του ποιητή έχει σβηστεί...Σαν καπνός σε γαλανό ουρανό 
αναλώθηκε») 
XVII σελ. 172 

Στ. 9-14 («Κοιτάει. Ξεχασμένη εκεί...Εδώ ο κύριος μου καθόταν μόνος δίπλα στη 
φωτιά») 
XVIII σελ. 173 

Στ. 5-14 («Εδώ κατέβαζε καφέδες, έτρωγε...Στης μάνας γης την υγρή την 
αγκαλιά») 
XIX σελ. 173 

Στ. 11 («Και του Βύρωνα η ζωγραφιά στον τοίχο») και 13-14 («Κάτω απ’το 
καπέλο, ο Ναπολέων με φρύδια σμιχτά...Και τα χέρια στο στήθος σταυρωμένα 
σφικτά») 
XXII σελ. 175 

Στ. 5-14 («Τον “Γκιαούρ” και τον “Δον Ζουάν” του Μπάιρον τα ποιήματα...Που 
ενώ βράζει, στην πράξη είναι νωθρό») 
XXVII σελ. 177 

Στ. 6-12 («Στης ακατάδεχτης κοινωνίας την κρίση...Να προκαλέσει τις ματιές τους 
τις κοροϊδευτικές») 
XXXI σελ. 179 

Στ. 3-14 («Επισκευάστηκε, με νέα ταπετσαρία έχει ανακαινιστεί...Φέρνουν στην 
αυλή οκτώ άτια») 
 

XXXII σελ. 180 



Στ. 1-8 («Που στη σειρά στ’αμάξια ζεύονται...Τις κυρίες τους») 
XXXIII σελ. 180 

Στ. 5-8 («Σε καμία πεντακοσαριά χρόνια οι δρόμοι όλοι...Θα την ενώσουν, θα την 
διασχίζουν») και 11-14 («Μέσ’από βουνά κάτω απ’τον υδάτινο πυθμένα...Ένα 
πανδοχείο για τον κάθε χριστιανό») 
XXXIV σελ. 181 

Στ. 1-14 («Τώρα οι δρόμοι μας ειναι φρίκη...Το αυλάκι στην πατρική γη και τον 
τροχό») 
XXXV σελ. 181 

Στ. 4-8 («Ο δρόμος είναι μια λεία γραμμή...Σαν αστραπή περνάν, σαν φράχτη 
καγκελάκια») 
XXXVI σελ. 182 

Στ. 2-7 («Η Μόσχα από λευκή πέτρα όλη...Τους κήπους, τα πάλατια, ένα γύρο») 
και 12-14 («Μόσχα, πόσα τ’άκουσμα του ονόματος αυτού...Πόσα πλούσια 
αισθήματ’αναστατώνει») 
XXXVII σελ. 182 

Στ. 1-7 («Να, με δέντρα τριγυρισμένος σκιερά, ωραία...Τα κλειδιά του αρχαίου 
Κρεμλίνου») 
XXXVIII σελ. 183 

Στ. 1-14 («Χαιίρε παλιάς δόξας μάρτυρας εσύ στους αιώνες...Ψηλά στους σταυρούς 
οι κάργες γραπωμένες») 
XXXIX, XL σελ. 183 

Στ. 3-4 («Που απ’του Αγίου Χαρίτου στρίβοντας εκεί...Έφτασ’η άμαξα στην Πύλη 
μπροστά») 
XLIV σελ. 185 

Στ. 1-6 («Και να που σε τραπέζια συγκενικά...Και χαρούμενη είν’η συνάντηση μ’όλο 
το σόι») 
XLV σελ. 186 

Στ. 2-14 («Όλα σύμφωνα με τα συνήθεια τα παλιά...Πάντα πίνει και τρώει για δύο 
δυστυχώς») 
XLVI σελ. 186 

Στ. 12-14 («Της λένε πως είναι της μόδας τις μπούκλες της 
ν’αφήσει...Κοριτσίστικα κρυφά, της καρδιάς τα μυστικά») 
XLVIII σελ. 187 

Στ. 6-10 («Ως και τα σκάνδαλα είναι βαρετά...Ούτε στην τύχη, ούτε στα 
κουτουρού») 
LI σελ. 189 

Στ. 1-14 («Ως και στην Συνέλευση την πάνε πια...Να λάμψουν και μετά μακριά να 
πετάξουν») 
 

Κεφάλαιο όγδοο 
I σελ. 193 

Στ. 3-4 («Καταβρόχθιζα τα έργα του Απουλήιου...Μα Κικέρωνα δε διάβαζα») 
V σελ. 195 

Στ. 14 («Κρατώντας ένα βιβλίο της Γαλλικής λογοτεχνίας») 



VI σελ. 196 

Στ. 5-6 («Μέσ’από πυκνές σειρές από αριστοκράτες...Στρατιώτες – δάνδηδες, 
διπλωμάτες») 
VII σελ. 196 

Στ. 1-4 («Της αρέσει η τάξη και η δομή...Κι όλη αυτή η ποικηλία ηλικίας και 
βαθμών») 
XIII σελ. 199 

Στ. 14 («Όπως ο Τσάτσκι απ’το καράβι στο χορό») 
XV σελ. 200 

Στ. 1-3 («Οι κυρίες έρχονταν κοντά...Οι άντρες υποκλίνονταν ακόμη πιο βαθιά») 
XVIII σελ. 202 

Στ. 14 («Και πολύ αμύδρα υποκλίθηκε μόνο») 
XXVI σελ. 206 

Στ. 4 («Τον Σαιν Πριστ και τη ζωγραφική») 
XXX σελ. 208 

Στ. 14 («Ή αν το μαντιλάκι») 
XXXV σελ. 212 

Στ. 2-7 («Χωρίς να διαλέγει, διάβασε τον Γκίμπον, τον Ρουσσώ...Διάβασε κι 
απ’τους Ρώσους μας πάνω απέ έναν») 
LI σελ. 220 

Στ. 4 («Όπως ο Σάντι είπε κάποιες φορές») 
 
 

Στοιχεία ρομαντισμού στο μυθιστόρημα 
 

Κεφάλαιο πρώτο 
I σελ. 21 

Στ. 6 («Αλλά, Θεέ μου, τι ανία») 
XXVIIIσελ.  34 

Στ. 10-14 («Αέρινα τα ποδαράκια των κυρίων...Πνίγεται της κάθε συζύγου η ζήλια 
η κακιά») 
XXX σελ. 35 

Στ. 12-14 («Δύο ποδαράκια. Θλιμμένος και βαρύς...Σφίγγετ’η καρδιά μου και 
παιδεύομαι») 
XXXIII σελ. 37 

Στ. 6 («Ν’αγγίξω με τα χείλη μου πόδι’αγαπημένα») και 9-14 («Δεν επιθύμησα 
τόσο μαρτυρικά...Δεν έσχιζ’έτσι την ψυχή μου») 
XXXIV σελ. 37 

Στ. 5-8 («Πάλι η φαντασία βράζει...Πάλι ο έρωτας!Ο καημός του πότε θα πάψει») 
XLVIII σελ. 43 

Στ. 1-3 («Μες στην ψυχή βαθιά θλιμμένος...Έτσι στεκόταν ο Ευγένιος 
συλλογισμένος») 
 

 



XLIX σελ. 44 

Στ. 9-14 («Ελεύθερα θε ν’αφεθώ στην ηδονή...Και μαζί τη γλώσσα που μιλά η 
αγάπη») 
L σελ. 44 

Στ. 12-14 («Θ’αναστενάξω για την αγέλαστη Ρωσία...Όπου την καρδιά μου έθαψα 
βαθιά») 
LIV σελ. 46 

Στ. 12-14 («Θλίψη χειρότερη τον είχε αγγίξει...Σαν σκιά ή καμιά σύζυγος πιστή») 
LV σελ. 47 

Στ. 5-6 («Σε μια τεμπελιά έχω παραδοθεί αθώα...Στη λίμνη τη μοναχική 
περιπλανιέμαι τώρα») 
 

Κεφάλαιο δεύτερο 
IV σελ. 53 

Στ. 2 («Και θέλωντας την ώρα να σκοτώσει») και 5-6 («Στη μοναξιά του, ο σοφός 
αυτός της ερημιάς...Ελάφρυνε τους νόμους της δουλείας της παλιάς») 
VIII σελ. 55 

Στ. 1-4 («Πιστεύε πως μια ψυχή αγαπημένη...Αιώνια θα τον περιμένει») 
IX σελ. 55 

Στ. 1-4 («Αγανάκτηση, ευσπλαχνία...Από νωρίς του δονούσαν την ψυχή») 
X σελ. 56 

Στ. 1-2 («Στου έρωτα την υπηρεσία είχε μπει, τον τραγουδούσε...Κι είχε το 
τραγούδι του καθάρια φωνή») και 6-9 («Θεά του μυστικού, του τρυφερού 
αναστεναγμού...Και τα ρόδα τα ρομαντικά») 
XIII σελ. 57 

Στ. 8-9 («Στην αρχή αυτή η διαφορά η αμοιβαία...Τους προκαλούσε ανία φοβερή») 
XVII σελ. 59 

Στ. 5-6 («Πνίγοντας άθελά του έναν αναστεναγμό...Μακάριος αυτός που έζησε 
τέτοιον καημό») και 9-14 («Που τον έρωτα με χωρισμό επάγωνε...Δεν είχε 
εμπιστευτεί του ζευγαριού την απιστία») 
XVIII σελ. 60 

Στ. 3-7 («Όταν του πάθους σβήσει η φλόγα η ωραία...Ειρηνευμένοι, όχι χωρίς 
προσπάθεια») 
XIX σελ. 60 

Στ. 5-7 («Στον έρωτα θεωρώντας τον εαυτό του ανάπηρο...Κι όπως του άρεσαν οι 
εξομολογήσεις καρδιάς») και 12-14 («Πως όμοια είναι του νεανικού έρωτα η 
σύνθεση...Κι εμάς κάτι διόλου καινούργιο μας θυμίζει») 
XX σελ. 61 

Στ. 1-14 («Αχ!Κι αγαπούσε, όπως στη δική μας εποχή...Που φλέγεται σε 
παρθενική πυρά») 
XXI σελ. 61 

Στ. 2-4 («Χωρίς να γνωρίζει ακόμα τους πόνους της καρδιάς...Των νεανικών 
παιχνιδιών και της χαράς») 
 

 



XXII σελ. 62 

Στ. 4-5 («Στης φλογέρας του τον αναστεναγμό τον πρώτο...Αχ!Αντίο ολόχρυσα 
παιχνίδια») και 12 («Και τα δάκρυα μας, χαρά του πόνου του κρυφού») 
XXIII σελ. 62 

Στ. 4-12 («Γλυκιά σαν της αγάπης το φιλί...Όμως τώρα το βαριέμαι ως θανάτου») 
XXVII σελ. 64 

Στ. 13-14 («Και βαριόταν τα ίδια και τα ίδια...Τα γέλια, τις φωνές και τα 
παιχνίδια») 
XXX σελ. 66 

Στ. 11-12 («Άλλος τον νου και την καρδιά της είχε κερδίσει...Άλλος της είχε πάρει 
την ψυχή») 
XXXVII σελ. 69 

Στ. 4-6 («Κι έναν αναστεναγμό άφησε εκεί...“Poor Yorick” ψιθύρισε θλιμμένος») 
και 12-14 («Και ξεχυλίζοντας από θλίψη αληθινή...Ένα μαδριγάλιο γι’αυτόν, 
επιθανάτιο ποιήμα») 
XXXIX σελ. 70 

Στ. 3 («Ένα τίποτα είναι το ξέρω καλά») και 12 («Αν τον θλιβερό μου κλήρο ήταν 
κάποιος να προσέξει») 
 

Κεφάλαιο τρίτο 

II σελ. 74 

Στ. 2 («Η πλήξη, φίλε μου, να το κακό, ιδού») 
IV σελ. 75 

Στ. 5-6 («-Μα βρε Ονέγκιν χασμουριέσαι...Βαριέσαι») 
V σελ. 75 

Στ. 2-5 («-Μ’αυτή που ήταν λυπημένη...Μα αλήθεια είσαι ερωτευμένος με την πιο 
μικρή») 
VII σελ. 76 

Στ. 3-6 («Ήταν περίεργα ευχαριστημένη...Ήταν η ώρα της τον έρωτα να νιώσει») 
και 10-13 («Καιγόταν από θλίψη και πλήξη...Πίεζε το νεανικό της στήθος 
μ’επιμονή») 
VIII σελ. 77 

Στ. 10-11 («Μόνο κατάθλιψη της προκαλεί, έχει...βαρεθεί τους μουσαφίρηδες, δεν 
τους προσέχει») 
IX σελ. 77 

Στ. 2-11 («Διαβάζει μυθιστορήματα ρομαντικά...Εμάς βέβαια μας φέρνει ύπνο») 
X σελ. 78 

Στ. 9-10 («Αναστενάζει κι είναι σαν να’ναι δική της...Η ξένη έκσταση, η ξένη 
θλίψη») 
XII σελ. 79 

Στ. 1-2 («Όμως σήμερα όλων ο λογισμός είναι θολός...Η παραμικρή ηθική φοβερά 
μας νυστάζει») και 13-14 («Ντυμένος τον πιο μελαγχολικό ρομαντισμό...Κι 
απελπισμένο εγωισμό») 
 

 



XIV σελ. 80 

Στ. 5-7 («Τη δυστυχία της ζήλειας και την εξαθλίωση...Θα τους βάλω πάλι να 
τσακωθούν ώσπου τελικά») και 9-13 («Θα θυμηθώ την ορμή μιας εξομολόγησης 
παθιασμένης...Αυθόρμητα μου’ρχονταν στο στόμα») 
XVI σελ. 81 

Στ. 1-2 («Η Τατιάνα κυνηγημένη απ’της αγάπης το μαράζι...Στον κήπο πηγαίνει 
δάκρυα πικρά να χύσει») 
XIX σελ. 82 

Στ. 11 («Ξέρεις νταντά είμ’ερωτευμένη») 
XX σελ. 83 

Στ. 1-2 («Είμ’ερωτευμένη, ψιθύρισε ξανά...Στη γριούλα, βαθιά πονεμένη») και 4-6  
(«-Άφησέ με: είμ’ερωτευμένη...Και έριχνε ένα φως όλο αδύναμο πάθος») 
XXI σελ. 83 

Στ. 12-13 («Με την αγάπη να εμπνέει την αγνή κόρη πάντα...Έτοιμο το γράμμα 
διπλωμένο») 
XXII σελ. 84 

Στ. 11 («Το να εμπνέουν τον έρωτα είναι γι’αυτές δυστυχία») 
XXIV σελ. 85 

Στ. 5 («Επειδή αγαπάει δίχως δόλο») και 12-14 («Και καρδιά φλογερή και 
τρυφερή...Που απερίσκεπτη αγάπη έχει στα στήθια») 
XXV σελ. 85 

Στ. 2-4 («Ενώ η Τατιάνα αγαπάει-δεν είναι αστειάκι...Στο αίσθημα σαν να’τανε 
παιδάκι») 
XXX σελ. 88 

Στ. 14 («Δεν ακούει τον πόνο της δικής μου») 
XXXI σελ. 88 

Στ. 8-9 («Της καρδιάς την τρελή στιχομυθία...Την τόσο συναρπαστική και βλαβερή 
μαζί») 
Σελ. 89-91 

«Το γράμμα της Τατιάνας στον Ονέγκιν» 
 

Κεφάλαιο τέταρτο 
IX σελ. 100 

Στ. 7-14 («Απογοητευόταν αμέσως την άλλη στιγμή...Σπαταλώντας της νιότης του 
τον πιο ωραίο ανθό») 
XII σελ. 102 

Στ. 6-9 («Τον έρωτα μιας άδολης ζωής...Ζωντανεύοντας συναισθήματα που είχα 
ξεχάσει») 
XVI σελ. 104 

Στ. 1-4 («Τα χρόνια και τα όνειρα δεν έχουν γυρισμό...Κι ίσως πιο τρυφερά, μονάχα 
τόσο») και 11-14 («Θα ερωτευτείτε πάλι, όμως...Η δυστυχία την απειρία έχει 
οδηγό») 
XIX σελ. 105 

Στ. 14 («Σαν “αίμα” του σας αγαπάει, δηλαδή») 
 



XXI σελ. 106 

Στ. 12-14 («Αν όμως τη φίλη σας την πιστή...Με τον έρωτα αστειάκια κάνει ο 
σατανάς») 
XXIII σελ. 107 

Στ. 3-7 («Του έρωτα τα μαρτύρια τα τρελά...Την καημένη την Τατιάνα κυριεύει») 
XXIV σελ. 108 

Στ. 1-5 («Αλίμονο η Τατιάνα μαραζώνει...Κουνώντας με θλίψη το κεφάλι») και 10-
14 («Με μια εικόνα απ’έρωτα ευτυχισμένο...Την Τατιάνα μου την γλυκιά») 
XXV σελ. 108 

Στ. 1-14 («Ώρα την ώρα πιότερο αιχμάλωτος γινόταν...Ή τον ποδόγυρό της να 
φιλήσει») 
XXVI σελ. 109 

Στ. 8 («Εκείνος κοκκινίζει») 
XXVIII  σελ. 110 

Στ. 12-14 («Και στην τελευταία σελίδα θ’απαντήσεις...“Άστονε να γράψει ύστερ’από 
μένα”») 
XXXI σελ. 111 

Στ. 2-3 («Στο άλμπουμ της Όλγας της μικρής...Την πένα του οδηγεί η αγάπη  
του») 
XXXIII σελ. 112 

Στ. 10 («Άσκοπος τελείως είν’ο οικτιρμός») 
XXXIV σελ. 113 

Στ. 9-11 («Και όντως, μακάριος ο εραστής ο δυστυχής...Στην εμπνεύστρια των 
τραγουδιών και του έρωτά του») 
XXXV σελ. 113 

Στ. 11 («Βαριεστημένος με τις ρίμες, της ανίας την οδύνη») 
XLIII σελ. 116 

Στ. 2-5 («Περίπατο;Η εξοχή αυτή την εποχή...Ιππασία στο τοπίο το θλιμμένο») 
XLVI σελ. 118 

Στ. 5-10 («Το “Αη” πλέον κι αυτό ας μένει...Που ν’καπριτσιόζα μα και κενή») 
XLVII σελ. 118 

Στ. 8 («Η βραδινή μελαγχολία έχει πια πέσει») 
XLVIII σελ. 119 

Στ. 6-9 («Αχ, αγαπητέ μου, πως μέρα με τη μέρα...Να πάμε να τους δούμε») 
XLIX σελ. 119 

Στ. 13-14 («Έπειτα ξανά γύρισε η κουβέντα περί Όλγας...Αυτά έχει ο έρωτας») 
L σελ. 120 

Στ. 6-8 («Του Υμέναιου τα βάσανα και τους καημούς...Δεν το φανταζόταν, ούτε 
στ’όνειρό του») και 11 («Μια σειρά βαρετών εικόνων») 
LI σελ. 120 

Στ. 1-2 («Αγαπήθηκε στ’αλήθεια...Ήταν τουλάχιστον πεπεισμένος και είχε 
ευτυχήσει») και 5 («Κι αφήνεται στης καρδιάς την ευτυχία») 
 

Κεφάλαιο πέμπτο 
 



IV σελ. 123 

Στ. 1-4 («Η Τατιάνα με ρώσικη ψυχή...Αγαπούσε το χειμώνα το Ρώσο») και 8 
(«Και των Φώτων η βραδιά λίγο θλιμμένη») 
VII σελ. 124 

Στ. 1 («Αλλά τι; Την Τατιάνα τη γοήτευε –και πώς») 
VIII σελ. 125 

Στ. 12-14 («Και δόξα. Αλλά υπόσχεται και πίκρα πολλή... “Kάλλιο η γατούλα μας 
σήμερα παντρεύεται” στ’αυτιά των κοριτσιών») 
IX σελ. 125 

Στ. 8 («Τρεμάμενο ένα χνάρι η μελαγχολική σελήνη») 
X σελ. 126 

Στ. 9-13 («Η Τατιάνα το ζωνάκιτο μεταξένιο...Παρθενικός καθρέφτης 
τοποθετήθηκε») 
XI σελ. 126 

Στ. 3-4 («Διασχίζει μια απεραντοσύνη παγωμένη...Κι είναι κυκλωμένη από σύννεφα 
μελαγχολικά») 
XII σελ. 127 

Στ. 1-2 («Όπως σε ένα χωρισμό γιομάτ’οδύνη...Η Τατιάνα θρηνούσε πάνω απ’των 
νερών τη ροή») 
XXIII σελ. 132 

Στ. 10-14 («Ο Μάρτιν Ζαντέγκα έγινε όμως...Δεν την έπαιρνε ύπνος γλυκός») 
XXXI σελ. 136 

Στ. 1-4 («Τις κρίσεις νεύρων και πόνου...Τα είχε υποστεί, θαρρούσε, αρκετά») 
XXXII σελ. 137 

Στ. 12-14 («Εσύ εμπνέεις τα στιχάκια μου τ’αγνά...Εσύ που με μεθάς όσο καμιά 
άλλη») 
XLIII, XLIV σελ. 141 

Στ. 4-9 («Ο Ονέγκιν την Όλγα πήρε γρήγορα...Στο πρόσωπο της το όλο 
ευαισθησία») 
 

Κεφάλαιο έκτο 
I σελ. 143 

Στ. 1-2 («Βλέποντας πως ο Βλαδίμηρος χάθηκε...Ο Ονέγκιν πάλι απ’την πλήξη 
έχει πλαντάξει») και 5 («Δίπλα του η Ολγίτσα χασμουριέται»)  
II σελ. 144 

Στ. 11-14 («Μόνη, θλιμμένη, στο παράθυρο, ωραία...Κι ατενίζει μες στη νύχτα 
τ’ολοσκότεινο χωράφι») 
III σελ. 144 

Στ. 4-14 («Ως τα βάθη της καρδιάς...Αυτός δεν μπορεί να μου δώσει ευτυχία») 
VII σελ. 146 

Στ. 6 («Όπως το όνειρο της αγάπης, άλλη κι αυτή ψευτιά») 
XVIII σελ. 151 

Στ. 7 («Αχ, ίσως το ερωτικό της χτυποκάρδι») 
 

 



XIX σελ. 151 

Στ. 9-12 («Όμως ήταν αργά* ώρα να πηγαίνει. Καιγόταν...Ήταν σαν να του 
ξεριζωνόταν») 
XX σελ. 152 

Στ. 5-8 («Κι η πονεμένη του καρδιά δεν μπορεί ν’αναπαυτεί...») και 11 
(«Γιομάτ’απ’τις αφέλειες του έρωτα του») 
XXII σελ. 153 

Στ. 7-14 («Θα με ξεχάσει ο κόσμος, εσύ όμως...Έλα, έλα, είμ’εγώ εδώ ο σύζυγος 
για σένα») 
XXIII σελ. 153 

Στ. 1 («Έτσι έγραφε λοιπόν σε στιλ νωχελικό και σκοτεινό») 
XXXI σελ. 157 

Στ. 1-3 («Στο στήθος ήρεμα βάζει το χέρι...Ζωγραφίζει θάνατο») 
XXXII σελ. 158 

Στ. 1-14 («Ακίνητος κείται, παράξενος σαν ονειροπαρμένος...Ένας Θεός ξέρει που 
πήγε. Χάθηκαν τα χνάρια») 
XXXV σελ. 159 

Στ.5-6 («“Νεκρός!” M’αυτή τη φοβερή τη φράση...Διαλύθηκ’ο Ονέγκιν, έχει 
ανατριχιάσει») 
XLIII σελ. 163 

Στ. 9-14 («Δεν έχει πια η πένα μου την όρεξη που’χε χθες...Τυραννούν στον ύπνο 
τη δική μου την ψυχή») 
XLIV σελ. 163 

Στ. 1-6 («Γνώρισα κάποτε τη φωνή ενός άλλου πόθου...Πού’ναι η αιώνια 
ομοιοκατάληκτή σας νεότητα») 
 

Κεφάλαιο έβδομο 
II σελ. 166 

Στ. 2-6 («Άνοιξη! Άνοιξη, του έρωτα ήρθε η ώρα...Απολαμβάνω της άνοιξης την 
πνοή») και 10-14 («Κι ό,τι είναι ζωντανό, δίνει χαρά...Που καθετί για δαύτη είναι 
σκοτεινό») 
V σελ. 167 

Στ. 13-14 («Αλλά πού είναι τώρα, ποιος τον έχει πάρει...Κι άφησε δω τέτοιο 
μελαγχολικό χνάρι») 
XII σελ. 170 

Στ. 5-10 («Δάκρυα πικρά η γριά μάνα έχυσε...Την όψη της τη θλιβερή») 
XIII σελ. 170 

Στ. 11-14 («Πού είναι, που χάθηκε η χαρά της όλη...Και η καρδιά της σε δυο 
κομμάτια σχίζεται») 
XIV σελ. 171 

Στ. 1-4 («Στη μοναξιά την άγρια...Η καρδιά της πιο δυνατά θρηνεί και κλαίει») 
XIX σελ. 173 

Στ. 4-5 («Νιώθει η βασανισμένη ψυχή...Μαζί χαρούμενη και θλιμμένη») 
XXI σελ. 174 

Στ. 7-8 («Επιτέλους μόνη είχε μείνει...Κι άφησε το κλάμα να την πνίγει») 



XXVI σελ. 177 

Στ. 1 («-Μήπως είν’ερωτευμένη») 
XXVIII σελ. 178 

Στ. 5-13 («“Αντίο, πεδιάδες ειρηνικές...Γιατί παλεύω, άραγε γιατί”») 
XXXV σελ. 181 

Στ. 12-13 («Κι έτσι η ηρωίδα μας χαιρόταν...Απόλυτα του ταξιδιού τη μελαγχολία») 
XXXIX, XL σελ. 183 

Στ. 11-14 («Απ’το σαλόνι τους υποδέχεται η φωνή...Και φωνούλες βγάζουν πολύ 
συγκινημένες») 
XLVII σελ. 187 

Στ. 11-14 («Και μες στην καρδιά κρυμμένη...Και να τα μοιραστεί δε θέλει με 
κανέναν») 
XLIX σελ. 188 

Στ. 5 («Κάποιος καραγκιόζης θλιβερός») 
LIII σελ. 190 

Στ. 1-7 («Θόρυβος, γέλια, υποκλίσεις, βλακείες...Πνίγετ’εδώ») 
 

Κεφάλαιο όγδοο 
V σελ. 195 

Στ. 11-13 («Και βρέθηκ’εκείνη στο δικό μας κήπο...Με μια έκφραση στα μάτια 
μελαγχολίας») 
VII σελ. 196 

Στ. 5-9 («Αλλά μες την ομήγυρη την εκλεχτή ποιος είναι αυτός...Σαν σειρά 
φαντασμάτων ανιαρών ο ίσκιος») 
XI σελ. 198 

Στ. 1-9 («Όμως τι θλίψη σαν σκεφτείς πως μάταια...Σαν φύλλα που πέφτουν το 
φθινόπωρο») 
XIII σελ. 199 

Στ. 10-12 («Υπακούοντας μόνο σε συναισθήματα, πάντα τα ίδια...Ένιωσε, όπως 
όλα, να τα βαριέται») 
XXI σελ. 203 

Στ. 12-14 («Μέσα σε μια ψυχή ψυχρή, νωθρή, χωρίς καημό...Είν’ο Έρωτας, της 
νιότης η αιώνια βιοπάλη») 
XXVIII σελ. 207 

Στ. 8-11 («Και όμως, αυτός ήταν που την καρδιά της κάποτε παίδευε...Σαν ήτανε 
μικρή, η λύπη είχε στάξει») 
XXIX σελ. 207 

Στ. 1-3 («Στον έρωτα όλες οι ηλικίες είναι υποταγμένες...Οι εξάρσεις του 
είν’ευλογημένες») 
XXX σελ. 208 

Στ. 1-4 («Αμφιβολία καμιά! Ο Ευγένιος αλίμονο...Περνάει όλη του τη ζωή») 
XXXII σελ. 209 

Στ. 8-14 («Και στην πριγκίπισσα, με χέρι που τρέμει από αδυναμία...Να λοιπόν το 
γράμμα όπως το’χε γράψει») 
 



σελ. 209-211 

Γράμμα του Ονέγκιν στην Τατιάνα 
XXXVI σελ. 213 

Στ. 2-4 («Αλλ’η σκέψη ήταν μακριά...Του τυραννούσαν την ψυχή βαθιά») 
XL σελ. 215 

Στ. 10-14 («Η πριγκίπισσα μπροστά του μοναχή...Απ’τα μάγουλα στα χέρια τα 
τρεμάμενα») 
XLIII σελ. 216 

Στ. 3-5 («Σας αγαπούσα και τι έγινε...Ποια απάντηση; Μόνο κάτι πολύ κρύο») 
XLV σελ. 217 

Στ. 5-7 («Τότε που ήταν στη δύναμη μου τουλάχιστο...Απ’τα γράμματα, τα δάκρυα 
τα πολλά») 
XLVII 218 

Στ. 8-14 («Παντρεύτηκα. Όμως πρέπει εσείς...Και θα του μείνω πιστή αιώνια») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Α’ Μέρος 
 -Εξώφυλλο 
-Βιογραφικό του Αλεξάντερ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν, 
η ζωή και το έργο του. 
 

Β’ Μέρος 
-Περίληψη του έργου 
 

Γ’ Μέρος 
-Εντοπισμός στοιχείων ρεαλισμού και ρομαντισμού στο έργο του Πούσκιν  
«Ο Ευγένιος Ονέγκιν» 
 

Δ’ Μέρος 
-Βιβλιογραφία της εργασίας 
 

 


