
Με αυορμή ένα βιβλίο...από τη σχολική μας βιβλιοθήκη 

 

Αντρέα Καρκαβίτσα, Η Λυγερή 

Ν Αλδξέαο Θαξθαβίηζαο (1865-1922) 

γελλήζεθε ζηα Ιεραηλά ηεο Ζιείαο. 

Έκαζε ηα πξώηα γξάκκαηα ζηε 

γελέηεηξά ηνπ θαη ζε ειηθία δεθαηξηώλ 

εηώλ πήγε ζηελ Ξάηξα γηα 

γπκλαζηαθέο ζπνπδέο. Ρελ πεξίνδν 

απηή ρξνλνινγείηαη ν άηπρνο έξσηάο 

ηνπ γηα ηελ Ηνιάλζε Βαζηιεηάδε, από ηε κνξθή ηεο νπνίαο ζεσξείηαη πσο 

εκπλεύζηεθε ηελ εξσίδα ηεο Ιπγεξήο (1896). Ππνύδαζε ζηελ Ηαηξηθή Πρνιή 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1883-1888). Πηελ Αζήλα ζρεηίζηεθε κε ηνλ 

Θσζηή Ξαιακά, ηνλ Θσλ/λν Σαηδόπνπιν θαη ηνλ Γξεγόξην Μελόπνπιν. 

Ραμίδεςε ζε ρσξηά ηεο Ονύκειεο γηα λα ζπιιέμεη ιανγξαθηθά θαη ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζε ζηα πξώηα έξγα ηνπ. Ρν 1889 ζηξαηεύηεθε 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζην Κεζνιόγγη γλώξηζε ηηο άζιηεο 

ζπλζήθεο δσήο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. Ρηο εληππώζεηο ηνπ αμηνπνίεζε ζηε 

λνπβέια Ν Εεηηάλνο (1897). πεξέηεζε σο έθεδξνο δόθηκνο γηαηξόο θαη ην 

1891 δηνξίζηεθε πγεηνλνκηθόο γηαηξόο ζην αηκόπινην Αζήλαη, κε ην νπνίν 

ηαμίδεςε ζηε Κεζόγεην, ηε Καύξε Θάιαζζα, ηα παξάιηα ηεο Κηθξάο Αζίαο θαη 

ηνλ Διιήζπνλην. Νη εκπεηξίεο ηνπ από ηελ πεξίνδν απηή ηεο δσήο ηνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ Ιόγηα ηεο Ξιώξεο (1899). πήξμε 

κόληκνο αμησκαηηθόο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ θζάλνληαο έσο ην βαζκό ηνπ 

γεληθνύ αξρίαηξνπ (1896-1921). πήξμε κέινο ηεο Δζληθήο Δηαηξίαο πνπ 

πξνσζνύζε ηε Κεγάιε Ηδέα θαη ε ήηηα ηνπ 1897 ηνλ απνγνήηεπζε νηθηξά. 

Κέινο ηνπ Πηξαηησηηθνύ Ππλδέζκνπ ην 1909, ζπκκεηείρε ζην θίλεκα ζην 

Γνπδί, ζηξάθεθε όκσο θαηόπηλ ελαληίνλ ηνπ Βεληδέινπ. Ξήξε κέξνο ζηνπο 

Βαιθαληθνύο πνιέκνπο σο ζηξαηησηηθόο γηαηξόο θαη ην 1916 αληηηάρηεθε ζην 

θίλεκα Δζληθήο Ακύλεο κε απνηέιεζκα λα εμνξηζηεί ζε Κπηηιήλε. Πην 

ζηξάηεπκα επαλήιζε ην 1920 θαη απνζηξαηεύηεθε δπν ρξόληα αξγόηεξα. Ρν 

1922 πέζαλε από θπκαηίσζε.  



Ζ πνξεία ηνπ Αλδξέα Θαξθαβίηζα ζηα γξάκκαηα μεθίλεζε θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ Αζελατθνύ Ονκαληηζκνύ. Ξνιύ ζύληνκα όκσο πέξαζε 

από ηελ θαζαξεύνπζα ζηε δεκνηηθή θαη από ην ξνκαληηζκό ζην ξεαιηζκό θαη 

δεκνζίεπζε από ην 1885 άξζξα, δηεγήκαηα θαη λνπβέιεο ζε αζελατθά 

ινγνηερληθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. Ρηο εθδόζεηο ησλ έξγσλ ηνπ θξόληηδε ν 

ίδηνο δηνξζώλνληαο ηηο αξρηθέο κνξθέο ησλ θεηκέλσλ ηνπ. Ρν 1898 

βξαβεύηεθε ζην δηαγσληζκό ηεο Δζηίαο  θαη ην 1911 ηηκήζεθε κε ηνλ αξγπξό 

Πηαπξό. Ξήξε κέξνο ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο "Ζ Δζληθή Γιώζζα" (1905) θαη 

ήηαλ κέινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Νκίινπ θαη ηεο Ιανγξαθηθήο Δηαηξίαο ηνπ 

Ληθόιανπ Ξνιίηε. Πην έξγν ηνπ θπξηαξρεί ε δεκνηηθή γιώζζα ζηε κεηξηνπαζή 

ηεο έθθξαζε Ζ πεδνγξαθία ηνπ θηλήζεθε αξρηθά ζην πιαίζην ηεο εηδπιιηαθήο 

εζνγξαθίαο κε ιανγξαθηθά ζηνηρεία θαη πέξαζε ζηαδηαθά ζην ξεαιηζκό κε 

ζηνηρεία θνηλσληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ, κε νξόζεκν ηε Ιπγεξή (1890) θαη 

θνξπθαία έθθξαζε ηνλ Εεηηάλν (1897). Από ηα νγδόληα ζπλνιηθά δηεγήκαηά 

ηνπ ζηαζκό απνηέιεζε ε ζπιινγή Ρα Ιόγηα ηεο Ξιώξεο ((899), ελώ ζην 

ηειεπηαίν έξγν ηνπ κε ηίηιν Ν Αξραηνιόγνο (1903) πξνέβαιε ηηο απόςεηο ηνπ 

γηα ηε ζρέζε ησλ λενειιήλσλ κε ηνλ αξραίν ειιεληθό πνιηηηζκό. (πεγή 

βηνγξαθηθνύ: ΔΘΔΒΗ) 

 

Ζ ιέμε «ιπγεξή», όηαλ ραξαθηεξίδεη 

γπλαίθα, ζεκαίλεη ζπλήζσο: θνπέια 

όκνξθε, ιεπηή θαη επιύγηζηε. Ζ 

Ιπγεξή (α΄ έθδνζε: 1890, ηειηθή 

«επηδηνξζσκέλε» έθδνζε: 1920) ηνπ 

Αληξέα Θαξθαβίηζα απνηειείηαη από 

έμη θεθάιαηα θαη έρεη πινθή απιή. Ζ 

Αλζή, ε ιπγεξή ηνπ ρσξηνύ, αγαπά 

ην ιεβέληε θαξνιόγν Γηώξγε Βξαλά, 

αιιά ην εηδύιιην δελ επδνθηκεί, 

θαζώο ν έκπνξνο παηέξαο ηεο 

θαηαθέξλεη λα ηελ παληξέςεη κε ην 

Ληθνιό Ξηθόπνπιν, ην κεζόθνπν θαη 



άζρεκν βνεζό ηνπ πνπ δηαθξίλεηαη γηα ην εκπνξηθό ηνπ δαηκόλην. Ξαξά ηελ 

αξρηθή δύζθνιε πεξίνδν ηνπ γάκνπ πνπ δεη ε Αλζή, ζην ηέινο επέξρεηαη ε 

αθνκνίσζε θαη  ε ιπγεξή, όπσο όιεο «αη ιπγεξαί ησλ ρσξίσλ», παύεη λα 

αληηδξά θαη ηαπηίδεηαη κε ην αξρηθά ερζξηθό θνηλσληθό πεξηβάιινλ. 

Ζ Ιπγεξή απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηεο λενειιεληθήο 

πεδνγξαθίαο, δεδνκέλνπ όηη θηλείηαη ζε δπν άμνλεο, ηελ απεηθόληζε ηεο 

ηζηνξηθνθνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηώλα θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζην αγξνηηθό θαη θνηλσληθό πιαίζην ηεο 

λεόηεξεο Διιάδαο. Σσξίο εμηδαληθεύζεηο, ν Θαξθαβίηζαο ζέηεη ηε γπλαίθα ζην 

θέληξν ηνπ έξγνπ ηνπ θαη θαηαγξάθεη ηελ απνηπρεκέλε επαλάζηαζε κηαο 

λεαξήο θνπέιαο ελαληίνλ ηνπ παξαδνζηαθνύ ζπληεξεηηθνύ θαηεζηεκέλνπ θαη 

ηελ αιινηξίσζή ηεο, θαηαγγέιινληαο ηαπηόρξνλα ηελ θνηλσλία πνπ ζθόησλε 

ηελ ειεύζεξε βνύιεζε ησλ αηόκσλ θαη δε ησλ γπλαηθώλ. Ξαξάιιεια, 

θαηαγξάθεη θξηηηθά ηελ πνξεία ηεο θνηλσλίαο ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηώλα πξνο 

λέεο κνξθέο ζπκβίσζεο όπνπ θπξηαξρνύλ νη νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη επηηαγέο. 

Ν Θαξθαβίηζαο, αμηνπνηώληαο ην ξεαιηζκό, ηελ εζνγξαθία θαη ηε 

ιανγξαθία, θαηνξζώλεη λα κεηαηξέςεη ην θείκελν ζε ηεθκήξην θνηλσληθήο 

θξηηηθήο, απόπεηξα πνπ ζα νινθιεξσζεί αξγόηεξα κε ηε λαηνπξαιηζηηθή 

ζθιεξόηεηα ηνπ Εεηηάλνπ (1896). Κε ηέρλε, ζπκπάζεηα αιιά θαη ιεπηή 

εηξσλεία δσγξαθίδεη ηε δσή ηνπ ρσξηνύ, ηνπο θαξνιόγνπο, ηνπο εκπόξνπο θαη 

ηηο γπλαίθεο, θαη θαπηεξηάδεη ηε ζπληεξεηηθόηεηα ησλ ηειεπηαίσλ. Ξαξά ην 

γεγνλόο όηη ην έξγν γελλήζεθε από ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξσηηθή 

απνγνήηεπζε, ν Θαξθαβίηζαο κεξίκλεζε ώζηε ην θείκελν λα κε καξηπξεί ηε 

ζρέζε κε ηα βηνγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ ζπγγξαθέα θαη έδσζε ζηελ εξσίδα ηνπ 

κνίξα ηξαγηθή, θαηαλνώληαο όηη ε ίδηα δελ επζπλόηαλ γηα ηελ αζπλέπεηα θαη 

ηελ πξνδνζία ηεο, όπσο θαη θάζε θνπέια ηνπ ρσξηνύ εθείλε ηελ επνρή, αιιά ε 

θνηλσλία. Έηζη, ην θείκελν θαηαγξάθεη ηε κεηάβαζε από ηε λεόηεηα θαη ηνλ 

έξσηα ζηε δσή ηνπ θαζήθνληνο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκκόξθσζεο γηα ηε 

Ιπγεξή.  

Θιηκάθσζε ηεο πινθήο, ζπλδπαζκόο πεξηγξαθώλ ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο κε ςπρνγξαθήζεηο ησλ εξώσλ, ζπγθξαηεκέλε έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, πιήζνο ιανγξαθηθώλ θαη εζλνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ, απόερνη 



ηνπ ξνκαληηζκνύ, ζπλαπνηεινύλ θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ. Ρέινο, 

θαζώο ε Ιπγεξή γξάθεηαη ζε κηα πεξίνδν πνπ ν Θαξθαβίηζαο απνδέρεηαη ην 

θήξπγκα ηνπ δεκνηηθηζκνύ, ε θαζαξεύνπζά ηεο απνηειεί ην όξην γηα λα 

κεηαβεί ν ζπγγξαθέαο ζηε δεκνηηθή ζηα επόκελα έξγα ηνπ. 

 

Λα έρεηε κηα απνιαπζηηθή αλαγλσζηηθή εκπεηξία! 

 

Αλαδεηήζηε ζηε ζρνιηθή καο βηβιηνζήθε ην βηβιίν: Αληξέα Θαξθαβίηζα, Ζ 

Ιπγεξή, Φηινινγηθή επηκέιεηα Ξ.Γ.Καζηξνδεκήηξεο, Λενειιεληθή Βηβιηνζήθε, 

Ίδξπκα Θώζηα θαη Διέλεο Νπξάλε, Αζήλα 1994, ην νπνίν δηαζέηεη 

θαηαηνπηζηηθή Δηζαγσγή θαη ρξήζηκν Γισζζάξην. Γηα όζνπο πξνηηκνύλ ηελ 

ειεθηξνληθή αλάγλσζε, Ζ Ιπγεξή θπθινθνξεί σο ειεύζεξν e-book ζην 

δηαδίθηπν. 
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