
Δσγελία Φαθίλοσ, Η δφή ζηε Σύκε 

Α. Γοκή ηοσ έργοσ 

Τν απόζπαζκα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελόηεηεο: 

1ε ελόηεηα: «Σηε Σύκε η’ απόγεπκα... λ’ αλνίμνπλ ρπινπίηεο»: Οη αζρνιίεο ησλ γπλαηθώλ 

ζηε Σύκε. 

2ε ελόηεηα: «Εκείο ηα παηδηά... Τα ζαπνπλόλεξα έμσ»: Τα παηρλίδηα ησλ παηδηώλ ζηε Σύκε 

θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ρώξσλ ελόο ζπκηαθνύ ζπηηηνύ. 

3ε ελόηεηα: «Κάησ απ’ ην παξάζπξν... θαη ηηο θνπξεινύδεο»: Η ιεηςπδξία θαη πώο απηή 

αληηκεησπίδεηαη από ηνπο θαηνίθνπο ηεο Σύκεο. 

 

Β. Αλάισζε περηετοκέλοσ 

i) Περηετόκελο  
Θεκαηηθό θέληξν ηνπ απνζπάζκαηνο είλαη ε κνξθή δσήο ζηελ επαξρία ηεο Ειιάδαο θαη 

εηδηθά ζε έλα αθξηηηθό λεζί, όπσο είλαη ε Σύκε, πνπ ζήκεξα έρεη πιένλ εμαθαληζηεί ή 

επηβηώζεη ζε πνιύ ιίγεο κόλν θαη ζρεηηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Η δσή απηή 

πεξηιακβάλεη: νκαδηθέο αζρνιίεο, απιντθά παηρλίδηα γηα ηα παηδηά, αξρηηεθηνληθή 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο νηθνγελεηαθέο αλάγθεο, αιιά θαη πξνβιήκαηα (ιεηςπδξία) εμαηηίαο 

δηαθόξσλ ειιείςεσλ. Θίγεηαη ην δήηεκα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζε κηα παξαδνζηαθή 

θνηλσλία, όπνπ ππάξρεη νκαδηθή δσή θαη ζπλεξγαηηθέο αλζξώπηλεο ζρέζεηο. 

 

ii) Χαραθηερηζκός πρφηαγφληζηώλ/ερώφλ 

             

Αζηραδελή: Ηξσίδα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο θαη ηνπ απνζπάζκαηνο είλαη ε κηθξή Αζηξαδελή 

από ηε Σύκε ησλ Δσδεθαλήζσλ, καζήηξηα ηεο Ε' Δεκνηηθνύ, πνπ έξρεηαη κε ηνπο γνλείο ηεο 

ζηελ Αζήλα, γηα λα βξεη θαιύηεξε δνπιεηά ν παηέξαο ηεο. Η Αζηξαδελή έθπιεθηε βηώλεη 

όιεο ηηο θαηλνύξγηεο εκπεηξίεο ηεο δσήο ζηελ πξσηεύνπζα, ε νπνία όκσο δε δείρλεη λα ηελ 

ελζνπζηάδεη. Ννζηαιγεί θαη αλαπνιεί ην παξειζόλ θαη ηε δσή ζην λεζί, όπνπ ηα πξάγκαηα 

ήηαλ πην απιντθά θαη αλζξώπηλα. Οη ξπζκνί ηεο δσήο ήηαλ ραιαξνί θαη νη αλζξώπηλεο 

ζρέζεηο πην ζηελέο. Νηώζεη απνθνκκέλε από ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηεο Αζήλαο, 

εγθισβηζκέλε κέζα ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο θαη κόλε. Αθόκε θαη νη δπζθνιίεο πνπ ππήξραλ ζηε 

Σύκε (ιεηςπδξία)δελ ήηαλ αξθεηέο γηα λα ηελ θάλνπλ λα πξνηηκά ηελ αζηηθή δσή. 

 

iii) Στήκαηα ιόγοσ 

Εθηόο από ην αζύλδεην ζρήκα θαη ηηο εηθόλεο πνπ πεξηέρεη ην απόζπαζκα, δε ζπλαληάκε 

άιια ζηνηρεία πνπ πξνζζέηνπλ γιαθπξόηεηα. 

Δηθόλες: Η εηθόλα ησλ γπλαηθώλ πνπ αζρνινύληαη ζπληξνθηά κε ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, ε 

εηθόλα ηεο ζπκηαθήο θνπδίλαο, ε εηθόλα ηνπ ππόινηπνπ ζπηηηνύ, ε εηθόλα ησλ παηδηώλ πνπ 

παίδνπλ, ε εηθόλα ηνπ θήπνπ ηνπ ζπηηηνύ ηεο Αζηξαδελήο. 

 

Γ. Απαληήζεης ζε θάποηες ερφηήζεης ηοσ βηβιίοσ 

2. Ποηες από ηης ζσλήζεηες ηφλ θαηοίθφλ ηες Σύκες θαη ηης αληηιήυεης ηοσς, ποσ 

περηγράθοληαη ζηο θείκελο, δηαζώδοληαη αθόκε ζηολ ηόπο ζας; 

Κακία από ηηο ζπλήζεηεο πνπ πεξηγξάθεη ε Αζηξαδελή δελ ππάξρνπλ ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα ηε ζύγρξνλε επνρή. Μηα ηέηνηα κνξθή δσήο είηε έρεη εθιείςεη, είηε ζπλαληάηαη 

ζπάληα θαη ζε ζρεηηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζύγρξνλε γπλαίθα δελ 

αζρνιείηαη πιένλ ηόζν πνιύ κε ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε γπλαίθα ηεο 

Σύκεο (όπσο ην πιέμηκν, ην θέληεκα, ην λα πιάζνπλ θνπινπξάθηα ή λα αλνίγνπλ ρπινπίηεο). 

Η ζύγρξνλε γπλαίθα ζπλήζσο εξγάδεηαη εθηόο ζπηηηνύ θαη νη νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

ή νη νηθηαθέο βνεζνί έρνπλ αλαιάβεη πιένλ ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνύ. Τα παηδηά δελ παίδνπλ 

πιένλ ζηηο απιέο, έζησ θαη αλ ν θαηξόο είλαη θαιόο. Πξνηηκνύλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη 



όρη ηα απηνζρέδηα, όπσο ηα παηδηά ηεο Σύκεο. Τα ζπίηηα έρνπλ πιένλ πνιιά δσκάηηα θαη 

θαζέλα  πξννξίδεηαη γηα δηαθνξεηηθή θαη γηα κία κόλν ρξήζε. Κάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

έρεη θαη ην δηθό ηνπ ρώξν ζηνλ νπνίν απνκνλώλεηαη, όηαλ θαηαιήγεη ζην ζπίηη. Οη ηαρείο 

ξπζκνί ηεο ζύγρξνλεο θαζεκεξηλόηεηαο ζέινπλ ηνλ άλζξσπν λα βξίζθεηαη πνιιέο ώξεο 

εθηόο ζπηηηνύ θαη κε ειάρηζην ειεύζεξν ρξόλν. Τέινο, ε βηνκεραληθή επηθξάηεζε νδήγεζε 

ζηελ παξαγσγή πνιιώλ θαη πνηθίισλ πξντόλησλ θαη άξα ζηελ ππεξθαηαλάισζε, θαηλόκελν 

άγλσζην γηα ηελ θνηλσλία ηεο Σύκεο. Οη άλζξσπνη εμαηηίαο ησλ ειιείςεσλ, αλαγθάδνληαη λα 

εθεπξίζθνπλ ηξόπνπο λα ζπαηαινύλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν. Σην ζύγρξνλν άλζξσπν δε 

ιείπεη ηίπνηα· γηαηί όκσο εκθαλίδεηαη κε επηβαξεκέλν ηνλ ςπρηζκό ηνπ θαη πεξηζζόηεξν 

δπζηπρήο; 

 

3. Τη είδοσς παητλίδηα έπαηδαλ ηα παηδηά ζηε Σύκε; 

Τα παηρλίδηα ησλ παηδηώλ ηεο Σύκεο είλαη απιντθά, νκαδηθά θαη ζπλήζσο απηνζρέδηα. 

Σπλεζέζηεξνο ρώξνο παηρληδηνύ είλαη ε απιή, όηαλ έρεη θαιό θαηξό, όπνπ ηα παηδηά παίδνπλ 

θνπηζό, αγάικαηα ή ηηο θπξίεο. Όηαλ δελ ην επέηξεπαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα παηδηά 

καδεύνληαη ζε έλα ζπίηη, ζπλήζσο ζην ρώξν ηεο θνπδίλαο, όπνπ είλαη καδεκέλεο θαη νη 

γπλαίθεο, πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, θαη θαηαπηάλνληαη κε παηρλίδηα όπσο 

κακά θαη παηδηά ή ζρνιείν. Τα παηρλίδηα απηά είλαη ζρεδόλ άγλσζηα ζηα ζύγρξνλα παηδηά 

πνπ απνκνλσκέλα ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ελόο δηακεξίζκαηνο θαη καθξηά από ηελ επηηήξεζε 

ησλ γνληώλ ηνπο πνπ ζπλήζσο απνπζηάδνπλ γηαηί εξγάδνληαη, δελ έρνπλ άιια ζπλνκήιηθα 

παηδηά λα παίμνπλ θαη θαηαθεύγνπλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη απνραπλώλνληαη 

κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε. 

4. Τη έτεηε λα παραηερήζεηε γηα ηης ζτέζεης ηφλ αλζρώπφλ ζηε κηθρή λεζηφηηθή 

θοηλφλία; 

Σηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Σύκεο θπξηαξρεί ε νκαδηθόηεηα: γπλαίθεο πνπ 

θάλνπλ από θνηλνύ ηηο δνπιεηέο θαη αιιεινβνεζνύληαη, κεηέξεο πνπ έρνπλ ειεύζεξν ρξόλν 

λα παίμνπλ θαη λα αζρνιεζνύλ κε ηα παηδηά ηνπο, παηδηά πνπ παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα θαη 

βξίζθνληαη θάησ από ηε ζπλερή επίβιεςε ελόο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο δύν γνλείο. 

Αμηνζεκείσηε ε παξαηήξεζε όηη, ελώ ε δσή ζε έλα αθξηηηθό λεζί είλαη εμαηξεηηθά απιντθή 

θαη ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαη ειιείςεηο, σζηόζν απηό θαζόινπ δελ εκπνδίδεη ηελ δεκηνπξγηθή 

ελαζρόιεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ επηπρία ηνπο. Αληίζεηα κάιηζηα, νη δπζθνιίεο απηέο είλαη 

πνπ ηνπο θέξλνπλ πην θνληά θαη ηνπο θάλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα ηηο αληηκεησπίζνπλ.  

 

5. Παραθοιοσζήζηε ηελ πορεία ποσ αθοιοσζεί ε λοζηαιγηθή αλαπόιεζε ηες 

Αζηραδελής. 

Η λνζηαιγηθή αλαπόιεζε ηεο Αζηξαδελήο μεθηλά από ηα παηρλίδηα κε ηηο θίιεο ηεο θαη ηελ 

νκαδηθή ζπλεύξεζε κακάδσλ θαη παηδηώλ, θαη επεθηείλεηαη θαη αγθαιηάδεη ζθελέο από ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Σύκεο, όπνπ θπξηαξρεί ε νκαδηθόηεηα. Οη αλακλήζεηο ηελ 

νδεγνύλ ζπλεηξκηθά θαη ζε κηα πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνύ ελόο ζπκηαθνύ ζπηηηνύ, θαη ηδίσο 

ηνπ δσκαηίνπ ηεο θνπδίλαο, όπνπ θπξηαξρεί ε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ θαη 

ιακβάλνπλ ρώξα νη πεξηζζόηεξεο ελαζρνιήζεηο παηδηώλ θαη ελειίθσλ: ύπλνο, εξγαζία, 

παηρλίδη θ.ιπ. Τειεπηαίν ζεκείν ηεο αλαπόιεζεο απνηεινύλ νη ζηέξλεο, πνπ αλαγθάδνληαη λα 

δηαηεξνύλ νη λεζηώηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξώλνπλ ην λεξό ηεο βξνρήο, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο, ην νπνίν είλαη ζπλεζηζκέλν γηα ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ λεζηώλ θαη άγλσζην ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πξσηεύνπζαο. Σπκπεξαζκαηηθά ζα 

κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε πνξεία ησλ αλακλήζεώλ ηεο μεθηλά από ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο 

δηαβίσζεο ζην λεζί θαη αθήλεη ην αξλεηηθό ζηνηρείν γηα ην ηέινο. 



Τετληθή — ηετλοηροπία 

 

i) Γιώζζα 

Η γιώζζα ηεο Αζηξαδελήο είλαη απιή δεκνηηθή, κε νξηζκέλνπο ηδησκαηηζκνύο ηεο 

δσδεθαλεζηαθήο δηαιέθηνπ (ληαληέια, απνθξέβαην, θνπηζνπιέο, ηζηκηά). 

 

ii) Ύθος 

Τν ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη απιό, αλεπηηήδεπην θαη βησκαηηθό θαζόηη πεξηέρεη ηηο εκπεηξίεο 

θαη ηα βηώκαηα ηεο εξσίδαο πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία. Οη ζύληνκεο πεξίνδνη ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ηα αζύλδεηα ζρήκαηα θάλνπλ πην γνξγή ηελ αθήγεζε. 

 

iii) Αθήγεζε 

Ωο πξνο ηελ αθήγεζε, έρνπκε κίκεζε, δειαδή άκεζε αθήγεζε, όπνπ έλα από ηα πξόζσπα 

ηνπ έξγνπ δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ζε α' πξόζσπν. 

 


