
www.mariakappou.gr { Γζλια-διήγημα με αυτοβιογραφικά στοιχεία 
 

[1] 
 

 Γέλια (Κείμενο με βιωματικό χαρακτήρα)  
 

Παράδειγμα ερμηνευτικού σχολίου 
 

 

 
Εισαγωγικό σημείωμα 
Ο Αντώνησ Σουρούνησ (1942-2016) είναι βραβευμένοσ πεζογράφοσ. Στο διήγημα «Γέλια» 
που ακολουθεί, η αυτοαναφορικότητα και τα βιώματα* του ςυγγραφέα ωσ μετανάςτη 
λειτουργούν ωσ πυρήνεσ τησ μυθοπλαςτικήσ ςύνθεςησ. Η ματιά του ςυγγραφέα 
τοποθετείται ςτον ελλαδικό χώρο και η ςυχνά ειρωνική κοινωνική παρατήρηςη 
ςυνδυάζεται με γνήςιο ενδιαφέρον για την κατανόηςη του ανθρώπου. 
 
*Βύωμα: Προςωπικό εμπειρύα με ϋντονη ςυναιςθηματικό φόρτιςη 

 
 

Πώς διαβάζω ένα πεζό κείμενο 
 

Υπογραμμύζω: πρόςωπα, τόπο, χρόνο, ρόματα που δηλώνουν ενϋργειεσ, ςκϋψεισ, 

ςυναιςθόματα κ.λπ. 

Σκοπόσ: Να κατανοόςω το περιεχόμενο (τι λέγεται από την αρχή μέχρι το τέλος) 

Ώςτε να αντιληφθώ το θϋμα/ανθρώπινη κατϊςταςη, ςτην οπούα αναφϋρεται ο/η  

ςυγγραφϋασ 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Είδος 
πληροφοριών 

    Προςπαθώ ςυχνϊ να δώςω ςτην Ιςτορύα ανθρώπινο πρόςωπο 
και κϊθε φορϊ που το κατορθώνω, βλϋπω μπροςτϊ μου μια 
γυναύκα χωρύσ ηλικύα, με ανϊκατα μαλλιϊ, να ξεκαρδύζεται ςτα 
γϋλια. Δεν ξϋρω αν εύναι απ’ αυτϊ που ϋχει ζόςει ό απ’ αυτϊ που 
ςόμερα ζει. Μϊλλον θα ’ναι κι από τα δύο μαζύ. Η ςύγκρουςη που 
λϋνε ςτα ςενϊρια, η ανατροπό. Σύγουρα θα γελϊει με τον εαυτό τησ, 
δηλαδό μ’ εμϊσ. Γελϊω κι εγώ μαζύ τησ, δηλαδό με τον εαυτό μου, 
και δε θα παραξενευτώ αν δω να γελϊει και το παρδαλό κατςύκι. 
     Διαβϊζω ϋνα ρεπορτϊζ ςτην εφημερύδα για τουσ Αλβανούσ και 
νομύζω πωσ διαβϊζω το βιογραφικό μου. Κυριακϊτικα, λϋει, 
κϊθονται ςτο καφενεύο τησ Ομόνοιασ, όπου μαζεύονται και τα λϋνε. 
Ό,τι ϋκανα κι εγώ πριν από τριϊντα οχτώ χρόνια ςτην Κολονύα. 
Προτού δημιουργόςουμε ϋνα καφενεύο για να τα λϋμε, 
μαζευόμαςταν και τα λϋγαμε ςτο ςταθμό των τρϋνων. Ή δεν τα 
λϋγαμε, κοιταζόμαςταν μόνο από μακριϊ και ςυνεννοούμαςταν. Το 
πρόςχημϊ μασ όταν πωσ θϋλαμε ν’ αγορϊςουμε ελληνικό εφημερύδα 
από το μοναδικό κιόςκι που τισ πουλούςε και οι πιο ςυνεςταλμϋνοι 
την κρατούςαν ορθϊνοιχτη ςτα χϋρια ςαν ελληνικό ςημαύα. 
«Έλληνασ εύςαι, φύλε;». Μπορεύ να εύχαμε την τύχη να καταφθϊςει 
και κανϋνα τρϋνο από την πατρύδα φορτωμϋνο με καινούργιουσ. 
Μπορεύ να εύχαμε ακόμα μεγαλύτερη τύχη, να ’φτανε κανϋνασ 
ςυντοπύτησ και να μαθαύναμε νϋα για γνωςτούσ μασ.  
     

 

https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/1980115/pos-vgike-i-frasi-tha-gelasi-ke-to-pardalo-katsiki
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     Όπωσ φαινόμαςταν εμεύσ τότε, φαύνονται οι Αλβανού ςόμερα. 
Αυτού δεν ϋρχονται με τρϋνο, για να μαζεύονται ςτο ςταθμό, 
ϋρχονται με τα πόδια και η Ομόνοια εύναι το πηγϊδι για να 
ξεδιψϊςουν, να πϋςουν μϋςα και να πνιγούνε ό να τουσ πετϊξουμε 
εμεύσ. Μασ κυνηγούν, λϋνε. Ό,τι ϋκαναν και ς’ εμϋνα. Μαχαύρωνε 
κϊποιοσ Ιταλόσ ϋνα ςυμπατριώτη του ςτο Μόναχο και την πλόρωνα 
εγώ ςτην Κολονύα. Έκλεβε ϋνασ Έλληνασ πορτοφόλι ςτην ϊλλη 
ϊκρη τησ Γερμανύασ και ψϊχνανε τισ τςϋπεσ τισ δικϋσ μου. Μασ 
εκμεταλλεύονται, ιςχυρύζονται. Και ς’ εμϋνα το ύδιο κϊνανε. Ο 
χειρότεροσ και ςτυγνότεροσ εργοδότησ που εύχα ςτη ζωό μου όταν 
Έλληνασ ςτη Φρανκφούρτη και μϊλιςτα ςπουδαγμϋνοσ. Ήμουν 
χωρύσ ϊδεια εργαςύασ, χωρύσ ϊδεια παραμονόσ κι ϋκρινε ςωςτό να 
εύμαι και χωρύσ μιςθό. Μου ϋδινε δϋκα μϊρκα κϊθε Σϊββατο –
δούλευα και τα Σϊββατα– όςα χρειαζόμουν για να πηγαινοϋρχομαι 
και να του δουλεύω. 
     Πολλϋσ φορϋσ, πηγαύνοντασ με φύλουσ μου να πιούμε μια μπύρα 
ςε γερμανικϊ μαγαζιϊ, ςηκώνονταν μερικού ϊντρεσ και μασ κλεύνανε 
την εύςοδο. Την εύχαν την ατυχύα αυτό όςοι ξϋνοι διϋθεταν ϋντονα 
μεςογειακϊ χαρακτηριςτικϊ. Ευτυχώσ εγώ δεν τα διϋθετα και δε 
μου κλεύναν την πόρτα. Εύχαν όμωσ και την τύχη, εξαιτύασ αυτών 
των ύδιων χαρακτηριςτικών, να τουσ ανούγουν την πόρτα τουσ οι 
γυναύκεσ. Δυςτυχώσ εγώ δεν τα διϋθετα και δε μου την ϊνοιγαν. 
     Οι γονεύσ μου παύρνουν ςύνταξη από τη Γερμανύα και κϊθε πρωύ 
βγαύνουν ςτο μπαλκόνι και λϋνε «ευχαριςτώ» –ιδϋα δεν ϋχω ςε 
ποιον. Εύκοςι τόςα χρόνια δούλευαν ςτο εργοςτϊςιο δύπλα δύπλα με 
Τούρκουσ. Το 1922 ο πατϋρασ μου όρθε ςτη Θεςςαλονύκη από τη 
Σμύρνη, όπου οι Τούρκοι ςφϊξανε το δικό του πατϋρα. Πρόςφυγεσ, 
με όλα τα δεινϊ τησ προςφυγιϊσ. Ακόμα και το όνομα ϊκουςα πωσ 
τουσ ϊλλαξαν. Ένασ που ξϋρει απ’ αυτϊ μου εύπε πωσ Σουργούνησ 
ςτα τούρκικα ςημαύνει πρόςφυγασ, ϊςτεγοσ, αλότησ, και το 
ελληνικό ςτόμα απϋβαλε το γϊμα. 
     Το 1940 πόγε ςτην Αλβανύα να πολεμόςει τουσ Ιταλογερμανούσ. 
«Μετϊ εύκοςι ϋτη» δούλευε μαζύ με τουσ Ιταλούσ ςτη Γερμανύα. 
Σόμερα όρθαν οι Αλβανού να δουλϋψουν ςτην Ελλϊδα. Τρελϊ 
πρϊγματα. Η Ιςτορύα γελϊει και μαζύ τησ γελϊω κι εγώ. Κι επειδό 
εγώ εύμαι ο τελευταύοσ που πρϋπει να γελϊει, υποπτεύομαι μόπωσ 
και εύμαι εκεύνο το παρδαλό κατςύκι. 
Σουρούνησ, Α. (2002). Κυριακάτικεσ Ιςτορίεσ. Αθόνα: Καςτανιώτησ. 
141-143.__ 
 

Ερωτόςεισ που διευκολύνουν την κατανόηςη του περιεχομϋνου 

1. Ποιοσ εύναι ο αφηγητόσ; Ποιανού την ιςτορύα διηγεύται; 

2. Τι ρόλο παύζουν οι φρϊςεισ ςε ειςαγωγικϊ; 

3. Σε ποιο ρηματικό πρόςωπο (α΄,  β΄,  γ΄ενικό;) αφηγεύται; 

4. Διακρύνεται κϊποιο κωμικό ςτοιχεύο  ό ειρωνεύα ςτην αφόγηςη; 

5. «Μετϊ εύκοςι ϋτη» ποια η λειτουργύα των ειςαγωγικών; 

6. Η ειςαγωγό και ο επύλογοσ τελειώνουν με τον ύδιο τρόπο. Πώσ λϋγεται αυτό το 

ςχόμα λόγου; Μεταφορϊ, παρομούωςη, προςωποπούηςη, κύκλοσ; 

7. Ποιο νομύζεισ ότι εύναι το θϋμα/ανθρώπινη κατϊςταςη του κειμϋνου; 

8. Ποια εύναι τα «τρελϊ πρϊγματα» που αναφϋρει ο ςυγγραφϋασ ςτην τελευταύα 

παρϊγραφο; 

9. Γιατύ ο ςυγγραφϋασ νομύζει ότι εύναι ο τελευταύοσ που πρϋπει να γελϊει; 
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10. Εν τϋλει  ποια  ςχϋςη ϋχει ο τύτλοσ με το περιεχόμενο του κειμϋνου; Ποια ςχϋςη ϋχει 

η Ιςτορύα που γελϊει με τον ςυγγραφϋα; 

11. Πώσ θα χαρακτηρύζατε οριςμϋνα ςτοιχεύα του κειμϋνου (τραγελαφικϊ, 

κωμικοτραγικϊ, ευτρϊπελα, γελούα, φαιδρϊ); 
τραγελαφικός -ή -ό : για κϊτι που δεν ϋχει κϊποια λογικό εξόγηςη ό 

ςυνϋπεια: Τραγελαφικό καταςκεύαςμα. Τραγελαφική κατάςταςη. (ΛΚΝ) 

Συνώνυμα: γελούοσ, κωμικοτραγικόσ, φαιδρόσ, ευτρϊπελο (αςτεύα ό γελούα κατϊςταςη) 

12. Το κεύμενο ϋχει γραφτεύ το 2002. ΄Εχει καμιϊ ςχϋςη με την επικαιρότητα; 

 

 

 

Μετά από τη διδασκαλία του διηγήματος μπορούμε 

 να διδϊξουμε τη διαφορϊ τησ πεζογραφύασ  από την πούηςη με ποιόματα τησ 

παραδοςιακόσ και τησ νεωτερικόσ πούηςησ με θϋμα την ξενιτιϊ και τη 

μετανϊςτευςη ώςτε να γύνει ςαφόσ η λειτουργύα του κειμενικού δεύκτη που 

αναφϋρεται ςτο λογοτεχνικό γϋνοσ. 

 επύςησ, μπορούμε να διδϊξουμε ςυγκριτικϊ  ϊρθρα, ειδηςεογραφικϊ κεύμενα, 

ςυνεντεύξεισ και λογοτεχνικϊ κεύμενα με το ύδιο θϋμα ώςτε να γύνει ςαφϋςτερη 

η διϊκριςη των εκφραςτικών τρόπων που επιλϋγουν οι ςυγγραφεύσ με κριτόριο 

τον κειμενικό τύπο και τον επικοινωνιακό ςκοπό τουσ. 

 
Θϋμα 

 
 
 
 
 
 

Ερμηνεύα 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανταπόκριςη 

Νομύζω ότι το θϋμα του κειμϋνου εύναι η κοινό  μούρα των προςφύγων 
ςτισ διαφορετικϋσ ιςτορικϋσ περιόδουσ αλλϊ και οι ανατροπϋσ  τησ 
ζωόσ των ανθρώπων ςτουσ κύκλουσ τησ ιςτορύασ.   
Ο αφηγητόσ  ςκϋφτεται  την Ιςτορύα «ςαν μια γυναίκα χωρίσ ηλικία, με 
ανάκατα μαλλιά, να ξεκαρδίζεται ςτα γέλια»: γελά με τισ «τισ 
ανατροπέσ» ςτη ζωό των ανθρώπων. Εικόνεσ των μεταναςτών που 
ςυγκεντρώνονται ςτην Ομόνοια μόπωσ ςυναντόςουν κϊποιον δικό 
τουσ, αναςύρουν από τη μνόμη του αντύςτοιχεσ εικόνεσ  από τον 
ςταθμό τησ Κολονύασ όπου το ύδιο ϋκανε με τουσ ϊλλουσ ΄Ελληνεσ 
μετανϊςτεσ. Συνειδητοποιεύ την κοινό μούρα των «ξϋνων» ςε ϋναν 
ϊλλο τόπο, τισ ϊδικεσ κατηγορύεσ εισ βϊροσ τουσ, την ςτυγνό 
εκμετϊλλευςη.  Θεωρεύ την όλη ιςτορύα των ανατροπών 
κωμικοτραγικό, γελούα, ακατανόητη καθώσ θυμϊται τον πατϋρα του 
που  διωγμϋνοσ από τουσ Τούρκουσ «πρόςφυγασ από την Σμύρνη 
όρθε ςτην Ελλϊδα, πολϋμηςε τουσ Ιταλογερμανούσ  ςτην Αλβανύα και 
αργότερα , μετανϊςτησ ςτη Γερμανύα δούλευε μαζύ με Ιταλούσ και 
Τούρκουσ ςτο ύδιο εργοςτϊςιο.» Με ϋνα αύςθημα πικρύασ λόγω τησ 
τραγικόσ ειρωνεύασ καταλόγει ότι μϊλλον ο ύδιοσ δεν μπορεύ να γελϊ 
καθώσ  η προςωπικό ιςτορύα του δεύχνει ότι μπορεύ να εύναι «το 
παρδαλό κατςύκι»  
΄Ετςι, με το ςχόμα του κύκλου ςυμβολύζονται του χρόνου τα 
γυρύςματα που αλλϊζουν τη θϋςη των λαών ςτη ςκακιϋρα τησ 
ιςτορύασ και από  μια ειρωνεύα τησ τύχησ μπορούν να βρεθούν ςτην 
ύδια μούρα  πρώην εχθρού , νικητϋσ και ηττημϋνοι. Η μελϋτη τησ 
ιςτορύασ αποδεικνύει αυτό την πραγματικότητα… (229 λϋξεισ) 


