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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το µυθιστόρηµα Ο Λέανδρος του Παναγιώτη Σούτσου τοποθετείται στην περίπλοκη περίοδο 

µετά την Ελληνική ανεξαρτησία, κατά την οποία η Ελλάδα όχι µόνο αναπτύχτηκε ως 

σύγχρονο κράτος, αλλά και οι διανοούµενοι άρχισαν να χτίζουν µια νέα εθνική ταυτότητα. Η 

ιδεολογία που διέδωσαν, βασίζεται στην συνέχεια του ελληνικού λαού από την αρχαιότητα 

(«Ελληνισµός»): εκεί βρίσκεται η αληθινή φύση των Ελλήνων, και το νεοσύστατο κράτος 

θεωρείται ως αναγέννηση αυτής της παλιάς φύσης µετά τόσους αιώνους καταπίεσης από 

ξένους λαούς. Ο Σούτσος ανήκε στην φαναριώτικη ελίτ που µετακόµισε στην Ελλάδα και 

που είχε την πρωτοβουλία σ’αυτό το πεδίο. Στο µυθιστόρηµά του ήθελε να εκφράσει ένα 

τέτοιο ιδεολογικό µήνυµα. 

Στον πρόλογο το βάζει σκοπό να κάνει δύο πράγµατα: από την µία στοχεύει να εισάγει τα 

σύγχρονα, ευρωπαϊκά είδη λογοτεχνίας στην Ελλάδα και γι’αυτό επέλεξε να γράψει ένα 

επιστολικό µυθιστόρηµα, µνηµονεύοντας ρητά τα παραδείγµατά του, όπως τον Goethe και 

τον Foscolo. ∆ιάφορες έρευνες (Veloudis 1996, Moullas 1992, Tonnet 1995) έχουν ήδη δείξει 

ότι η επιρροή των ροµαντικών µοντέλων είναι µεγάλη και ότι υπάρχουν πολλές παραλληλίες 

και παραθέµατα. 

Από την άλλη, ο Σούτσος υπογραµµίζει το εθνικιστικό πρόγραµµα του µυθιστορήµατος και 

κάνει έκκληση στην νεολαία της Ελλάδας να χτίσει το µέλλον της χώρας και να 

πραγµατοποιήσει – όπως το λέει - τον φωτισµόν της Ελλάδος. 

Εκτός από αυτά τα δύο στοιχεία ανάλυσης που µας προσφέρει ο συγγραφέας ο ίδιος, 

πρόσφατη έρευνα υπέδειξε ότι και η ελληνιστική και βυζαντινή µυθιστορία έπαιξε 

διαρθρωτικό ρόλο στην γένεση των πρώτων µυθιστορήµατων του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους (Τζιόβας 1997, Beaton 2006). Η επιρροή αυτή αναλύθηκε κυρίως στο επίπεδο της 

δοµής της πλοκής. 

Επίσης έχει ήδη προταθεί ότι η αναβίωση του µοντέλου της µυθιστορίας βασίζεται εν µέρει 

σε συγκεκριµένους παράγοντες στα κοινωνικά συµφραζόµενα και ότι το µοντέλο µ’αυτό τον 

τρόπο παίρνει µια ιδεολογική σηµασία, δηλ. την συνειδητοποίηση µιας ελληνικής ταυτότητας 

και την δυσαρέσκεια της (φαναριώτικης) ελίτ για την τότε πολιτική κατάσταση (Borghart & 

Temmerman 2009). 



Στην οµιλία µου θα εξετάσω την γενική υπόθεση αυτή µέσω µιας προσεκτικής ανάγνωσης ή 

close reading του µυθιστορήµατος στο επίπεδο όχι µόνο της δοµής, αλλά και του 

χαρακτηρισµού των πρωταγωνιστών και της χρήσης των λέξεων. 

Θα προτείνω µια αλληγορική ανάγνωση, δηλ. ότι το ζευγάρι των ερωτευµένων, ο Λέανδρος 

και η Κοραλία, συνδέεται µε την ταυτότητα της νέας, σύγχρονης Ελλάδας και ότι οι εξελίξεις 

στην αγάπη αυτή αντανακλούν το µήνυµα ότι η Ελλάδα πρέπει να ξαναγίνει µεγάλη, ότι το 

πρότυπό της βρίσκεται στο ένδοξο παρελθόν της και ότι η πολιτική που διεξάγει η τότε 

κυβέρνηση, βλάπτει τον σκοπό αυτό. 

Αυτή τη σύνδεση ανάµεσα στο ζευγάρι και την πατρίδα υποδηλώνει ο Σούτσος κιόλας στην 

πρώτη σελίδα του προλόγου σε λεκτικό επίπεδο: 

Από την µία γράφει για την χώρα του: 

Εις την αναγεννωµένην Ελλάδα τολµώµεν ηµείς πρώτοι να δώσωµεν εις το κοινόν τον 

Λέανδρον. 

Και λίγο πιο πέρα, όταν µιλάει για το ζευγάρι που ξαναβλέπονται µετά από πολλά χρόνια 

στην Αθήνα, χρησιµοποιεί την ίδια, κρίσιµη λέξη. 

Αι πρώται ερωτικαί εντυπώσεις, τας οποίας ο χρόνος δεν εδυνήθη να εξαλείφη, 

αναγεννώνται ισχυρότεραι (…) 

Έτσι µας υπογραµµίζει, αναφερόµενος στην ιδεολογία του Ελληνισµού, ότι ούτε της Ελλάδας 

ούτε της αγάπης, ο χρόνος δεν µπόρεσε να σβήσει τη δύναµη τους και τώρα ανασταίνονται. 

 

Ξεκινώντας από την υπόθεση παραλληλίας µε την αρχαία µυθιστορία, προτείνω να 

αναλύσουµε την ιστορία του Λεάνδρου µε την ορολογία του Μπαχτίν. Η έρευνα που 

χρησιµοποιεί την µεθοδολογία του, υπέδειξε ότι οι ελληνιστικές και βυζαντινές µυθιστορίές 

έχουν µια κοινή, βασική δοµή και οργάνωση χρόνου και χώρου την οποία ονοµάζει ο 

Μπαχτίν «περιπετειώδη χρονοτόπο» ή «adventure chronotope». Ο περιπετειώδης χρονοτόπος 

είναι τριµερής.  

Τα δύο ακραία µέρη έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά και περιγράφουν ένα οικείο περιβάλλον 

στο οποίο εξελίσσεται φυσικά µια ιστορία αγάπης. Αυτά τα µέρη καθορίζονται ως 

«βιογραφικός χωροχρόνος» ή “biographical time-space”. Ανάµεσα σ’αυτά τα ακραία µέρη 

τοποθετείται ένα επεισόδιο που ονοµάζεται «περιπετειώδης χωροχρόνος» ή “adventure time-

space” στο οποίο το ζευγάρι διασπάται και ζει διάφορες περιπέτειες, οι οποίες όµως δεν 

έχουν άµεση επιρροή στην έκβαση της ιστορίας αγάπης. Αυτό το µέρος χαρακτηρίζεται από 

γεγονότα µε συµβολικές και ιδεολογικές σηµασίες. 



Τέτοια δοµή µπορούµε να αναγνωρίσουµε και στο µυθιστόρηµα Ο Λέανδρος και θα δείξουµε 

ότι οι παρεκκλίσεις από αυτό το βασικό σχήµα όχι µόνο οφείλονται στην επιρροή των 

ροµαντικών µοντέλων, όπως έχουν υποστηρίξει κιόλας άλλοι ερευνήτες, αλλά είναι και 

διαρθρωτικές για την ιδεολογική έννοια του µυθιστορήµατος. 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ Α’ 
Στο πρώτο µέρος, τον πρώτο βιογραφικό χωροχρόνο, συναντάµε τον Λέανδρο και την 

Κοραλία. Μεγάλωσαν µαζί στην Κωνσταντινούπολη και αγαπήθηκαν. Αλλά οι δρόµοι τους 

χώρισαν, και τώρα, χρόνια αργότερα συναντιόνται ξανά στην Αθήνα. Η αγάπη τους δεν έχει 

αλλάξει, όµως στο µεταξύ παντρεύτηκε η Κοραλία και έχει ένα παιδί. Η αγάπη τους 

αποδεικνύεται αδύνατη. 

Η αντίδρασή τους σ’αυτό το γεγονός µας θυµίζει τον χαρακτηρισµό των πρωταγωνιστών 

στην αρχαία µυθιστορία µε δύο τρόπους: πρώτα τονίζεται η αρετή και η καθαρή, ηθική 

συµπεριφορά τους, όπως αναφέρονται στον πρόλογο: 

[Ο συγγραφέας] παριστά την µεν Κοραλίαν γυναίκα ενάρετον και οίκτου αξίαν, τον δε 

Λέανδρον σεβόµενον την ιερότητα του Υµεναίου. (πρόλογος, σελ. 76) 

Η Κοραλία µένει πιστή στον συζυγό της και συχνά γίνεται αναφορά στο αίσθηµα καθηκόντος 

της. Και ο Λέανδρος ψέγει τακτικά τα χαµηλά ήθη και την υποκρισία της εποχής του και 

επαινεί τα ήθη των αρχαίων. 

∆εύτερον, αποδέχονται και οι δύο τη δύσκολη θέση τους ως καπρίτσιο της µοίρας, εναντίον 

της οποίας δεν µπορούν να κάνουν τίποτα. Όπως γράφει η Κοραλία: 

Η σιδηρά Ειµαρµένη µας απεχώρισε δια φραγµών αιωνίων. Η φύσις µας έπλασε δια να 

συνευτυχήσωµεν, αλλ’ εις την γην δεν µας επερίµενε τύχη ουράνιος. 

Λέανδρε! Είναι εις το πεπρωµένο των ανθρώπων συµβάντα, κατά των οποίων αι 

αντιπαλεύσεις µάταιοι, (…) (ΚΕ’, σελ. 103) 

Ταυτόχρονα παριστάνεται η αγάπη τους ως κάτι ωραίο και θετικό, µε συγκεκριµένα µέσα. 

Από την µία περιστοιχίζεται η αγάπη από την οµορφιά της φύσης και της άνοιξης που 

γεννιέται (Η’ σελ. 85, ΙΑ’, ΙΒ’ σελ. 87-88, ΙΕ’ σελ. 93). Από την άλλη συνδέεται η σχέση 

τους µε την ένδοξη αρχαιότητα. Γι’αυτό ο Σούτσος παρεµβάλλει στα γράµµατα του 

Λεάνδρου πολυάριθµα αποσπάσµατα από κλασσικούς συγγραφείς, τα περισσότερα των 

οποίων τονίζουν διάφορες πτυχές της αγάπης ανάµεσα στον Λέανδρο και την Κοραλίαν. Έτσι 

ο αφηγητής παραθέτει ένα απόσπασµα του Αριστοτέλη στο οποίο η Αρετή χαρίζει τον έρωτα 

στην ψυχή (∆’ σελ. 81), και διασαφηνίζει την ερωτική τρέλα του Λεάνδρου για την Κοραλία 



µε το περίφηµο ποίηµα της Σαπφούς στο οποίο περιγράφει τα σωµατικά συµπτώµατα του 

αισθήµατος να είσαι ερωτευµένος. 

To ζευγάρι επίσης κάνει διάφορες βόλτες στην πόλη, όπου περιστοιχίζονται από τα µνηµεία 

από την αρχαιότητα και όπου ανταλλάσουν απόψεις για την ζωή. Ένα παράδειγµα από την 

Κοραλία: 

Αισθάνεσαι την µελαγχολίαν, την οποίαν αισθάνοµαι περιπατούσα εν µέσω των 

αρχαίων ερειπίων και των νέων τούτων στεγασµάτων; Η σύγκρισις αυτή του µεγάλου 

παρελθόντος της Ελλάδος µετά του µικρού παρόντος της δεν σε λυπεί; (Ζ’, σελ. 84-85) 

Αυτό το απόσπασµα µας εκθέτει ένα βασικό θέµα που θα εξελιχτεί πιο φανερά παρακάτω στο 

µυθιστόρηµα, δηλ. ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγµα του ένδοξου 

παρελθόντος της, αλλά δεν το πετυχαίνει καθόλου αυτή τη στιγµή. 

Τέτοια χωρία είναι σηµάδια ενός ‘social spleen’, µιας γενικής δυσαρέσκειας µε την κοινωνία 

που αναπτύσσεται σ’αυτό το πρώτο του Λεάνδρου µέρος κυρίως ως ροµαντικό φαινόµενο. 

Ο Λέανδρος προπάντων χαρακτηρίζεται ως ένας ροµαντικός ήρωας που εναντιώνεται στην 

κοινωνία. 

Στο τέλος του πρώτου βιογραφικού χωροχρόνου όµως κυριαρχούν οι αισιόδοξες ιδέες και 

συνδέονται όλο και πιο στενά η αγάπη και η ανεξάρτητη Ελλάδα. Σ’ένα πολύ λυρικό γράµµα 

ο Λέανδρος συνδυάζει ρητά τις δύο αυτές αρχές σαν θεές µέσα σε µια ιδανική φύση. (ΙΕ’, 

σελ. 92-94) 

Η Ελλάς µου είναι τα Ηλύσια της γης, και ο αγρός µου τα Ηλύσια της Ελλάδος. 

Εις την ωραίαν του χλόην, όπου αι Χάριτες και Πιερίδες σκιρτώσι και ψάλλουσι, 

κατοικεί της καρδιάς µου η γλυκεία θεά, η ποθεινή Ελευθερία. 

Είδα την Θεάν ταύτην προ ολίγων ετών τον αρµατολικόν ενδυµένην χιτώνα, και 

καταβαίνουσαν από τας Θερµοπύλας µε χείρας αιµατοσταζούσας, (…)  

[µια αναφορά στον πόλεµο της ανεξαρτησίας] 

Έρχεται εις την στολισµένην από βίβλους καλύβην µου, συνοπαδόν έχουσα τον 

χρυσοχαίτην Έρωτα, και εις την εστίαν µου αµφότεροι κάθηνται, Θεοί µου εφέστιοι. 

 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩ∆ΗΣ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ  
Όµως αυτή η συναισθηµατική κατάσταση αποδεικνύεται αφόρητη: η Κοραλία αρρωσταίνει 

σοβαρά και στέλνει τον Λέανδρο σ’ένα ταξίδι, ελπίζοντας ότι θα µπορέσουν να ξεχάσουν ο 

ένας τον άλλον. 



Με την αποχώρησή του αρχίζει ο περιπετειώδης χωροχρόνος. Μόλις έχει φύγει, ο 

πρωταγωνιστής καταλήγει σε µια χιονοθυέλλα, χάνεται και σώζεται από ένα µοναχό. (ΛΓ’, 

σελ.108).  

Στις αρχαίες µυθιστορίες η θυέλλα (συχνά µε ναυάγιο) είναι ένα στερεότυπο στοιχείο που 

ξεκινάει µια νέα περιπέτεια, και από την άποψη αυτή µπορούµε να διαβάσουµε την θυέλλα 

ως διακειµενικό σηµείο εκκίνησης, ένα trigger της περιπετειώδους περιόδου. 

Το πρώτο κοµµάτι του ταξιδιού του είναι πολύ απαισιόδοξο: ο Λέανδρος µε µελαγχολία 

θυµάται τις ευτυχισµένες ώρες µαζί µε την Κοραλίαν, εκφράζει την αποστροφή του για την 

κοινωνία και σκέφτεται όλο πιο συχνά να αυτοκτονήσει. 

Σιγά σιγά το ροµαντικό του Weltschmerz γίνεται πιο συγκεκριµένο και παίρνει πολιτική 

φόρτιση. 

Νωρίς στο ταξίδι του συναντάει ένα νεαρό που ήταν αιχµάλωτος, έγινε τυφλός και τώρα ζει 

σε δύσκολες συνθήκες µαζί µε την γυναίκα και τα παιδία του. Αυτός έχει όµως ελπίδα ακόµη, 

δηλαδή στον νέο βασιλιά Οθώνα, ο οποίος εδώ για πρώτη φορά µετά τον πρόλογο 

παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος της ελληνικής ανεξαρτησίας και της Μεγάλης Ιδέας: 

Η τάσις της χειρός του δύναται να κινήση όλην την από Βοσπόρου µέχρι Κρήτης 

Ελληνικήν φυλήν, και το νεύµα του σύνθηµα της γενικής αναστατώσεως. (…) η Ελλάς 

ανεγεννήθη. (ΛΕ, σελ. 111) 

Η πολιτική απαισιοδοξία του Λεάνδρου όµως µεγεθύνεται αµείλικτα και η κριτική του στην 

άρχουσα τάξη γίνεται όλο πιο µαστιγιωτική και σατιρική. Ωστόσο ακόµα και ο Οθώνας δεν 

θα µπορούσε πια να βοηθήσει: 

Εις µάτην ο Βασιλεύς της Ελλάδος, υγιούς νοός και καρδιάς, όχι ως βασιλεύς, αλλ’ως 

πρώτος πολίτης της Ελλάδος, ζη χωρίς ποµπάς και αυλάς. Εις µάτην οι 

Αντιβασιλεύοντες, ουδαµώς εξυβρισταί ανθρώπων, µισούσι την ραδιουργίαν, και 

ζητούσι να παρεισάξωσι την ευθύτητα. Ο σηµερινός πολιτικός µας! Ω το αστείον! 

(MA’, σελ. 116) 

Όλα αυτά κορυφώνονται σε µια σκηνή (Μ∆’, σελ. 119-20) στην οποία ο Λέανδρος 

παρευρίσκεται σε µια δηµόσια εκτέλεση που τον τραυµατίζει και του προκαλεί δυνατές 

σκέψεις αυτοκτονίας. Και εδώ µπορούµε να έχουµε υπ’όψη µας ότι στις αρχαίες µυθιστορίες 

οι ψεύθικες εκτελέσεις είναι ένα άλλο στερεότυπο, µε την ιδιαίτερη απόχρωση ότι στο 

Λέανδρο η εκτέλεση είναι απολύτως πραγµατική... 

Συνεχίζοντας την υπόθεσή µας ότι υπάρχει συσχέτιση της ιστορίας αγάπης µε το µέλλον της 

ανεξάρτητης Ελλάδας, πρέπει να καταλήξουµε σ’ένα σκοτεινό συµπέρασµα: η αγάπη για την 



Κοραλία είναι αδύνατη, ο θάνατος φαίνεται πολύ κοντά και το µέλλον του νέου κράτους δεν 

είναι καθόλου ρόδινο. 

 

Τότε συµβαίνει το ακόλουθο: ενώ εµείς ξέρουµε από άλλα γράµµατα ότι η Κοραλία είναι 

πολύ άρρωστη και ετοιµοθάνατη, ο φίλος του Λεάνδρου, ο Χαρίλαος αποφασίζει να τον 

ενηµερώσει ότι η Κοραλία είναι καλά και περιµένει να τον δει σ’ένα µήνα. 

Στις αρχαίες µυθιστορίες όµως πάντα το αντίθετο συµβαίνει, δηλ. κάποιο γεγονός κάνει έναν 

από τους πρωταγωνιστές να πιστεύει άδικα ότι ο άλλος πέθανε. 

Εποµένως µπορούµε να ερµηνεύσουµε αυτό το χωρίο σαν µια συνειδητή αναστροφή του 

µοτίβου της νεκροφάνειας που σηµειώνει µια σηµαντικότατη καµπή στο περιπετειώδες 

επεισόδιο. 

Γιατί τώρα που ξαφνικά ο Λέανδρος ελπίζει και πάλι στην αγάπη του, αλλάζει εντελώς και η 

άποψή του για το µέλλον της πατρίδας και γεµίζει γεµάτος αισιοδοξία και προσδοκία. 

Σε µια σειρά περίπλοκων γραµµάτων θυµάται σηµαντικούς Έλληνες αγωνιστές και τις νίκες 

τους στον απελευθερωτικό πόλεµο και τις συνδέει και συγκρίνει µε ένδοξα πρόσωπα και 

γεγονότα από την αρχαιότητα. Επίσης τονίζει συνεχώς το µεγαλόπνοο µέλλον που περιµένει 

την Ελλάδα.  

Αποφασιστικός ως προς αυτό είναι ο Οθώνας που εµφανίζεται πάλι ως εκπρόσωπος της 

ανανέωσης. Αυτός θα πραγµατοποιήσει αθτό το όραµα, στο οποίο φανερώνεται η Μεγάλη 

Ιδέα πάλι ως σηµαντικός στόχος. 

Ω Βασιλεύ της Ελλάδος! (…) το να φθάσωµεν όµως εις την προγονικήν ηµών δόξαν 

και δύναµιν δια της συνενώσεως εις εν όλης της Ελληνικής φυλής και δια της 

αναγεννήσεως των φώτων, το να ωφεληθώµεν από αιώνα έγκυον µεγάλων µελλόντων, 

και πλήρη µεγάλων εφευρέσεων, τούτο είναι ιδικόν σου έργον. (Ν∆’, σελ. 129) 

Μ’αυτά επαναλαµβάνει ο Σούτσος επίσης την έκκληση στην νεολαία της Ελλάδας που ήδη 

έκανε µε παρόµοια λόγια στον πρόλογο. 

Μια δεύτερη, σηµαντική παρατήρηση είναι ότι όλα τα στοιχεία τα οποία στον πρώτο 

βιογραφικό χωροχρόνο χαρακτήρισαν την σχέση αγάπης µεταξύ του Λεάνδρου και της 

Κοραλίας, τώρα επιστρέφουν για να χαρακτηρίσουν το µέλλον τής Ελλάδας. 

Η φύση πάλι γοητεύει: έρχεται η άνοιξη και τα πουλιά κελαηδούν. (ξ’, ξα’, σελ. 144-45) 

Και πάλι χρησιµοποιούνται παραθέµατα από κλασσικούς συγγραφείς για να ενισχύσουν την 

ελληνική δόξα: Έλληνες απελευθερωτές αγωνιστές συγκρίνονται έµµεσα µε τους Επτά επί 

Θήβας, οι Τούρκοι µε τους κατανικηµένους Πέρσες µέσω αποσπασµάτων από τον Αίσχυλο 



(νστ’ σελ.133, νη’ σελ. 140) και η ειρήνη επαινείται µ’ένα ποιήµα του Βακχυλίδη (νδ’, σελ. 

129). 

Αυτή η παρόµοια λογοτεχνική επεξεργασία επιβεβαιώνει τον συνδυασµό ανάµεσα στην 

ερωτική ευτυχία και το ελληνικό µέλλον. 

 

Λίγο πριν γυρίσει ο Λέανδρος στην Αθήνα, στο τέλος του περιπετειώδους χωροχρόνου, 

συναντάει ένα παλιό συµφοιτητή του που µένει στην φύση φιλοσοφώντας, σε µια καλύβα 

στούς λόφους.  

Αυτός συνοψίζει, σαν ολοκλήρωση του περιπετειώδους µέρους, το πολιτικό µήνυµα του 

µυθιστορήµατος: πρέπει να αποκηρύξουν την σύγχρονη παρακµή οι Έλληνες, το παράδειγµα 

είναι το ήθος των αρχαίων. 

Επήνεσε τους παλαίους άνδρας της Ελλάδος, τον Επαµεινώνδαν, και τον Αριστείδην, 

και τον Φωκίωνα, ότι µεγαλουργοί και σύντροφοι της φιλοσοφίας και της πενίας ήσαν, 

µεµφόµενος των εξερχόντων τινάς εις την πολιτικήν σηµερινούς Έλληνας, ως 

περιορίσαντας όλην των την φιλοτιµίαν εις ταλαιπώρους έριδας, και εις δείπνα 

πολυτελή, και εις ποικίλην εσθήτα. (ΞΒ’ σελ. 146) 

∆ιαγράφει επίσης ένα µικρό όραµα του µέλλοντος της κοινωνίας, το οποίο έχει ανταπόκριση 

στην σοσιαλιστική φιλοσοφία του Saint-Simon στην οποία οι διανοούµενοι παίζουν 

σηµαντικό ρόλο και στην οποία ο Σούτσος βασίζεται για την ιδεολογία του. (cf. Vagenas 

1997) 

Την µέλλουσαν κοινωνίαν (…) ζώσαν και ηχηράν φιλοσόφων, ποιητών, ρητόρων, 

αρχιτεκτόνων, ζωγράφων και λιθοξόων. (ΞΒ’ σελ. 146) 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ Β’ 
Όταν ο Λέανδρος τελειώνει το ταξίδι του και καταλήγουµε στο δεύτερο βιογραφικό 

χωροχρόνο, όλη η αισιοδοξία έξαφνα σαρώνεται µε την κακή κατάσταση της Κοραλίας. 

Ο συγγραφέας δηµιουργεί αυτή την δυνατή αντίθεση µε το να αναστρέφει σε δύο συνεχόµενα 

γράµµατα τη συµπεριφορά και τα βιώµατα του φίλου του Λεάνδρου από την µία, και της 

Κοραλίας από την άλλη. 

Ο φίλος απολαµβάνει την φύση, βρίσκει έµπνευση στην λογοτεχνία και (παραθέτω) 

‘εξιστορή την ευδαιµονίαν του βίου του’. (ΞΒ’ σελ. 145) 

Η Κοραλία όµως είναι ‘εξηρηµένη από την γενική ευτυχίαν’ (ΞΓ’ σελ. 147) και ‘Η ευωδία 

των ρόδων την έφερε σχεδόν µανίαν λύπης’. 

Η αντίθεση δηλώνεται ακόµα και στο λεκτικό επίπεδο: 



Για τον φίλο: 

Τα χαράγµατα εγείροµαι από την κλίνην µου, και εις το δάσος µε τον Πλούταρχον 

περιέρχοµαι. 

Για την Κοραλία: 

Εγείρεται από την κλίνην, επαναπίπτει, ανοίγει βιβλίον δια να διασκεδάση, και πάλιν το 

κλείει. 

Κάνουν οι δύο περίπου τα ίδια πράγµατα, αλλά η διάθεσή τους είναι εντελώς διαφορετική. 

Αυτό που ακολουθεί, είναι µια αρκετά γρήγορη τελική ρύθµιση στην οποία ο Λέανδρος 

αποσύρεται στο εαυτό του και περιπίπτει στις ροµαντικές, απαισιόδοξες σκέψεις που είχε 

στην αρχή του µυθιστορήµατος. Όταν πεθάνει η Κοραλία, αυτοκτονεί λίγο αργότερα. 

Σε σύγκριση µε τις αρχαίες µυθιστορίες αυτά τα γεγονότα παρουσιάζουν την πιο έντονη 

αναστροφή: αυτές τελειώνουν πάντα µ΄ένα χαρούµενο τέλος και µε τον γάµο του ζευγαριού.  

Η αναστροφή αυτή εξηγείται στην επιστηµονική βιβλιογραφία ως ένα στοιχείο επιρροής του 

Ευρωπαϊκού ροµαντισµού και είναι φανερό ότι σ’αυτό το µέρος οι παραλληλίες µε κυρίως 

τον Werther του Goethe είναι τεράστιες. 

Μένει όµως η ερώτηση ποια σηµασία πρέπει να δώσουµε σ’αυτό το απαισιόδοξο τέλος στο 

πλαίσιο του περιπετειώδους χρονοτόπου και της ιδεολογικής θεµατικής που περιγράψαµε. 

Μία σηµαντική παρατήρηση που πρέπει να κάνουµε για το τελευταίο µέρος, είναι ότι όλα τα 

εθνικιστικά στοιχεία εξαφανίστηκαν εντελώς: δεν υπάρχουν πια παραποµπές στην 

αρχαιότητα, ούτε στην µάχη για την ανεξαρτησία, ούτε στο µέλλον της σύγχρονης Ελλάδας. 

Με δεδοµένο το βάρος που έχει το ζήτηµα για την πολιτική και το ελληνικό µέλλον στο 

µυθιστόρηµα αυτό, µας φαίνεται απίθανο ότι αυτή η ξαφνική σιωπή και το αρνητικό τέλος 

δεν θα έπαιζαν κάποιο σηµαντικό ρόλο. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τις αναλύσεις µας συµπεραίνουµε ότι η εξέλιξη αυτής της ιστορίας αγάπης συνδέεται µε 

το µέλλον του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Όταν υπάρχει ελπίδα για την αγάπη, 

υπάρχουν επίσης κατηγορηµατικοί προσδοκίες και για την Ελλάδα. Επιπλέον 

χαρακτηρίζονται και τα δύο θέµατα µε τα ίδια µέσα, δηλαδή µε διάφορες αναφορές στην 

αρχαιότητα και µε θετικές εικόνες από την φύση. Σε στιγµές απελπισίας όµως κυριαρχεί η 

µελαγχολική ατµόσφαιρα του Ευρωπαϊκού ροµαντισµού και το ενδιαφέρον για την 

κατάσταση της Ελλάδας σ’αυτά τα χωρία είναι µικρό ή εντελώς απόν! 



Επιπλέον διαπιστώσαµε ότι Ο Λέανδρος ακολουθεί την χαρακτηριστική δοµή της 

µυθιστορίας και ότι τόσο οι παραλληλίες όσο και οι παρεκκλίσεις από αυτό το µοντέλο έχουν 

σηµασία και συχνά µετατρέπονται σε καθοριστικές |«στιγµές-κλειδιά.» 

Εποµένως νοµίζουµε ότι πρέπει να διαβάσουµε τον θάνατο του ζευγαριού άλληγορικά ως 

προειδοποίηση που ενισχύει την έκκληση για πρόοδο που έκανε ο Σούτσος στην ελληνική 

νεολαία και στον Οθώνα. Γιατί µαζί µε τον θάνατο του Θεού του Έρωτα πεθαίνει επίσης η 

Θεά της ελληνικής Ελευθερίας, µε την οποία ήταν τόσο στενά συνδεµένος. 

Με λογοτεχνικά µέσα εκφράζεται το µήνυµα ότι η πολιτική που ασκεί η τότε άρχουσα τάξη, 

βλάπτει την αληθινή ελληνική ταυτότητα. Και για να αναγεννηθεί η ελληνική δόξα αληθινά 

και να ενωθεί όλη η ελληνική φύλη, θα χρειαστούν µεγάλες αλλαγές. 

 

Οι αριθµοί των γραµµάτων και των σελίδων αναφέρουν στην έκδοση Σούτσος, Παναγιώτης, 
Ο Λέανδρος, Αθήνα: Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1996. 
 


