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Η θεωρία ςτην πράξη-παράδειγμα 
 

 
 
 
 

Mal du depart 
 

Νίκος Καββαδίας (11 Ιανουαρίου1910 – 10 Φεβρουαρίου1975) 

 
Στὴν ἀδερφό μου Ζϋνια 

“Θὰ μεύνω πϊντα ἰδανικὸσ κι ἀνϊξιοσ ἐραςτὴσ 

τῶν μακρυςμϋνων ταξιδιῶν καὶ τῶν γαλϊζιων πόντων, 

καὶ θὰ πεθϊνω μύα βραδιϊ, ςὰν ὅλεσ τὶσ βραδιϋσ, 

χωρὶσ νὰ ςχύςω τὴ θολὴ γραμμὴ τῶν ὁριζόντων. 

Γιὰ τὸ Μαδρϊσ, τὴ Σιγγαπούρ, τ᾿ Ἀλγϋρι καὶ τὸ Σφὰξ 

θ᾿ ἀναχωροῦν ςὰν πϊντοτε περόφανα τὰ πλοῖα, 

κι ἐγώ, ςκυφτὸσ ς᾿ ἕνα γραφεῖο μὲ χϊρτεσ ναυτικούσ, 

θὰ κϊνω ἀθρούςεισ ςὲ χοντρὰ λογιςτικὰ βιβλύα. 

Θὰ πϊψω πιὰ γιὰ μακρινὰ ταξύδια νὰ μιλῶ 

οἱ φύλοι θὰ νομύζουνε πὼσ τϊ ῾χω πιὰ ξεχϊςει, 

κι ἡ μϊνα μου, χαρούμενη, θὰ λϋει ς᾿ ὅποιον ρωτᾶ 

«Ἦταν μύα λόξα νεανικό, μὰ τώρα ἔχει περϊςει…» 

Μὰ ὁ ἑαυτόσ μου μύα βραδιὰν ἐμπρόσ μου θὰ ὑψωθεῖ 

καὶ λόγο, ὡσ ἕνασ δικαςτὴσ ςτυγνόσ, θὰ μοῦ ζητόςει, 

κι αὐτὸ τὸ ἀνϊξιο χϋρι μου ποὺ τρϋμει θὰ ὁπλιςτεῖ, 

θὰ ςημαδϋψει, κι ἄφοβα τὸ φταύχτη θὰ χτυπόςει. 

Κι ἐγώ, ποὺ τόςο ἐπόθηςα μύα μϋρα νὰ ταφῶ 

ςὲ κϊποια θϊλαςςα βαθιὰ ςτὶσ μακρινὲσ Ἰνδύεσ, 

θϊ ῾χω ἕνα θϊνατο κοινὸ καὶ θλιβερὸ πολὺ 

καὶ μιὰ κηδεύα ςὰν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων τὶσ 
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Από τουσ κειμενικούσ δείκτεσ  

Κατανοώ το θέμα και τα 
ερωτήματα 

Προςθέτω τη δική μου 
ανταπόκριςη 

 

Ερωτήματα που προκύπτουν από το 
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Mal du depart 
 

Νίκοσ Καββαδίασ (11 Ιανουαρίου1910 – 10 Φεβρουαρίου1975) 

 
Ερώτηςη: Ποιο εύναι το θϋμα που, κατϊ τη γνώμη ςασ, προκύπτει από το κεύμενο; Ποια 
εύναι η ςτϊςη  του όρωα; Ποια εύναι η δικό ςασ απϊντηςη; 

 
 

Α. Εντοπίζω τουσ κειμενικούσ δείκτεσ 

 

 

Β. Κατανοώ το 
περιεχόμενο 

Στὴν ἀδερφή μου Ζένια 
 

“Θὰ μεύνω πϊντα ἰδανικὸσ κι ἀνϊξιοσ ἐραςτὴσ 

τῶν μακρυςμϋνων ταξιδιῶν καὶ τῶν γαλϊζιων 

πόντων, 

καὶ θὰ πεθϊνω μύα βραδιϊ, ςὰν ὅλεσ τὶσ βραδιϋσ, 

χωρὶσ νὰ ςχύςω τὴ θολὴ γραμμὴ τῶν ὁριζόντων. 

Γιὰ τὸ Μαδρϊσ, τὴ Σιγγαπούρ, τ᾿ Ἀλγϋρι καὶ τὸ Σφὰξ 

θ᾿ ἀναχωροῦν ςὰν πϊντοτε περόφανα τὰ πλοῖα, 

κι ἐγώ, ςκυφτὸσ ς᾿ ἕνα γραφεῖο μὲ χϊρτεσ 

ναυτικούσ, 

θὰ κϊνω ἀθρούςεισ ςὲ χοντρὰ λογιςτικὰ βιβλύα. 

Θὰ πϊψω πιὰ γιὰ μακρινὰ ταξύδια νὰ μιλῶ 

οἱ φύλοι θὰ νομύζουνε πὼσ τϊ ῾χω πιὰ ξεχϊςει, 

κι ἡ μϊνα μου, χαρούμενη, θὰ λϋει ς᾿ ὅποιον ρωτᾶ 

«Ἦταν μύα λόξα νεανικό, μὰ τώρα ἔχει περϊςει…» 

Μὰ ὁ ἑαυτόσ μου μύα βραδιὰν ἐμπρόσ μου θὰ ὑψωθεῖ 

καὶ λόγο, ὡσ ἕνασ δικαςτὴσ ςτυγνόσ, θὰ μοῦ ζητόςει, 

κι αὐτὸ τὸ ἀνϊξιο χϋρι μου ποὺ τρϋμει θὰ ὁπλιςτεῖ, 

θὰ ςημαδϋψει, κι ἄφοβα τὸ φταύχτη θὰ χτυπόςει. 

Κι ἐγώ, ποὺ τόςο ἐπόθηςα μύα μϋρα νὰ ταφῶ 

ςὲ κϊποια θϊλαςςα βαθιὰ ςτὶσ μακρινὲσ Ἰνδύεσ, 

θϊ ῾χω ἕνα θϊνατο κοινὸ καὶ θλιβερὸ πολὺ 

καὶ μιὰ κηδεύα ςὰν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων τὶσ 

κηδεῖεσ.” 

 
 
Ματαύωςη 
τησ επιθυμύασ για μακρινϊ 
ταξύδια 
 
δεν θα πραγματοποιόςω ταξύδια 
ςε εξωτικϋσ χώρεσ 
 
θα ςυνεχύςω να αςχολούμαι με 
τετριμμϋνεσ ςυνόθειεσ 
 Αντύθεςη 
 
Δεν θα εκφρϊζω τα όνειρα και 
τισ επιθυμύεσ μου 
Οι φύλοι και η μητϋρα μου θα 
πιςτεύουν πωσ εγκατϋλειψα τα 
όνειρϊ μου 
 
Εγώ, όμωσ, θα κρύνω ϋνοχο τον 
εαυτό μου 
 
Θα τον τιμωρόςω 
 
και ακόμα και ο θϊνατόσ μου θα 
εύναι θλιβερόσ 
παρομούωςη 
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Γ. Συντάςςω το ερμηνευτικό ςχόλιο 

 

 

Θέμα 

Στάςη του  

ποιητή 

 

 

Η ςτάςη του 

ποιητή 

 

Τεκμηρίωςη με 

κειμενικούσ 

δείκτεσ 

 

 

 

 

 

 

 

Η δική μου 

απάντηςη 

Κεντρικό θέμα του ποιήματοσ εύναι η διϊψευςη/ματαύωςη των 

ονεύρων του ανθρώπου για την επιλογό ενόσ περιπετειώδουσ  

επαγγϋλματοσ και ο ςυμβιβαςμόσ του με μια ςυνηθιςμϋνη ζωό 

ςαν όλων των ανθρώπων. 

       Η ςτϊςη του ποιητό υποδηλώνεται ςτον πρωτοπρόςωπο 

μονόλογο του όρωα, όπου εκφρϊζονται οι ςκϋψεισ και τα 

ςυναιςθόματα του. Το ποιητικό υποκεύμενο εγκαταλεύπει τα 

όνειρϊ του για περιπλϊνηςη ςε μακρινούσ και εξωτικούσ 

προοριςμούσ ωσ ναυτικόσ  (θα μεύνω πϊντα ιδανικόσ ... και των 

γαλϊζιων πόντων), θα ςυμβιβαςτεύ με το επϊγγελμϊ του 

(ςκυφτόσ ςε ϋνα γραφεύο ... λογιςτικϊ βιβλύα) , επιλογό που 

μϊλλον υπαγορεύεται από το οικογενειακό του περιβϊλλον (η 

μητϋρα του αντιμετωπύζει την επιθυμύα του ςαν "λόξα") . Γι’ αυτό 

του το «αδύκημα» ςτισ δύο τελευταύεσ ςτροφϋσ ςε μύα 

φανταςτικό δύκη  ο ύδιοσ ωσ δικαςτόσ θα καταδικϊςει τον εαυτό 

του ςε θϊνατο  (Μὰ ὁ ἑαυτόσ μου μύα βραδιὰν ἐμπρόσ...τὶσ 

κηδεῖεσ.”). Διότι η απόφαςό του να εγκαταλεύψει τα όνειρϊ του 

και  να ζόςει μια ανούςια ζωό ιςοδυναμεύ με θανατικό καταδύκη. 

   Πρϊγματι, πολλϋσ φορϋσ, οι αντύξοεσ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ 

καταδικϊζουν τουσ ανθρώπουσ ςε ςυμβιβαςμούσ που οδηγούν 

ςτην ψυχοφθόρα ματαύωςη των προςδοκιών τουσ. Ωςτόςο, για 

μϋνα, εύναι προτιμότερο να αγωνιςτώ με κϊθε μϋςο να 

υλοποιόςω τα όνειρϊ μου, παρϊ να ςυμβιβαςτώ ςε μια 

κατϊςταςη ζωόσ που θα με ϋκανε δυςτυχιςμϋνη. (203 λϋξεισ) 

 

     


