
«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ», ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ 

Ιστορικό –κοινωνικό πλαίσιο 

• Η διάψευση των ελπίδων για ειρήνη με το τέλος του Β΄Παγκοσμίου πολέμου. Το γενικό αίσθημα 
φόβου κι ανασφάλειας. 

• Αβεβαιότητα ψυχρού πολέμου, φόβος για έκρηξη νέου πολέμου, τοπικές εστίες συγκρούσεων, 
πυρηνικές δοκιμές, εύθραυστη ειρήνη 

Ιδεολογική σύγχυση, κοινωνική αθλιότητα, φτώχεια, ισοπεδωτική κοινωνική αλλοτρίωση, συλλογική 
αδιαφορία, υπαρξιακά άγχη, ανατροπή πνευματικής και ψυχικής ισορροπίας, προσωπική απόγνωση. 
Αναζήτηση ελπίδας. 
 

Περιεχόμενο: Κοινωνικό και πολιτικό 

 
Ο  τόπος και τα κεντρικά πρόσωπα του διηγήματος. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Δομή 

Ενότητες-Τίτλοι 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία για τον ήρωα του κειμένου: 

Ενδιαφέροντα  

Σκέψεις  

Συναισθήματα  

Ιδεολογία  

Επάγγελμα  

Σχέσεις με άλλους ανθρώπους  



 

Με βάση τα στοιχεία που σημειώσατε, παρουσιάστε τον ήρωα του διηγήματος. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Αφηγηματικός χρόνος 

α)Ιστορικός χρόνος :Η δεκαετία του ’50 δηλαδή η μεταπολεμική περίοδος του ψυχρού πολέμου.  

β) Μυθικός χρόνος: Πολύ σύντομος, ουσιαστικά πρόκειται για ένα απόγευμα ως το σούρουπο. Ωστόσο 
υπάρχει και μία αναδρομική αφήγηση, μία αναφορά ενός περιστατικού από την παιδική του ηλικία, με 
το οποίο συσχετίζει την απελπισία του με τη μη αναστρέψιμη κατάσταση της υγείας της ετοιμοθάνατης 
θείας του . Αποτελεί αφηγηματικό εύρημα που προωθεί το μύθο και τον οδηγεί στην κορύφωσή του, 
συντελώντας στη μεταμόρφωση του ήρωα. 

 
Οπτική γωνία αφήγησης: Εξωτερική οπτική γωνία, ...............πρόσωπη αφήγηση, προσδίδει 
αντικειμενικότητα, η εστίαση μηδενική. Ο αφηγητής αμέτοχος στην ιστορία, παντογνώστης. Εκτός από 
τα στοιχεία της εξωτερικής πραγματικότητας, διεισδύει στον εσωτερικό κόσμο του ήρωά του και 
διαβάζει σκέψεις και συναισθήματα  
 
 Μέσα στο κείμενο λειτουργούν δύο γραφές : Η αρχική που εκρέει από τον τριτοπρόσωπο αφηγητή 
και, δεύτερον, η γραφή της εφημερίδας, ο δημοσιογραφικός λόγος, τον οποίο ο ήρωας προσλαμβάνει 
ως αναγνώστης. Η δεύτερη γραφή, η οποία καθρεφτίζει τη γλωσσική εικόνα της εποχής (εμμονή στην 
καθαρεύουσα), καθορίζει τις σκέψεις και τις συναισθηματικές αντιδράσεις του ήρωα, όπως αυτές 
καταγράφονται στην αρχική γραφή (απλή δημοτική). 

 

 
Γλώσσα......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

Οι εκφράσεις της καθαρεύουσας και η λειτουργία τους  

• Ειρωνική αποτύπωση της διγλωσσίας της εποχής του 50 – επίσημη γλώσσα, αποκλειστικά γραπτή, 
επιβεβλημένη από τα συντηρητικά καθεστώτα της εποχής στην εκπαίδευση, επιστήμη, διοίκηση, 
νομοθεσία, τύπο. 

• Η σκόπιμη ενσωμάτωση στοιχείων της καθαρεύουσας (Μικρές Αγγελίες, τίτλοι ειδήσεων), πλάι σε 
νεότερους φτιαχτούς τύπους (ευμορφιάς), τύπους της δημοτικής και ξενικές ή ελληνοποιημένες 
λέξεις, σαρκάζει την αλλοτρίωση και τον μιμητισμό της άρχουσας κυρίως τάξης, αλλά και τη 
γενικότερη σύγχυση, αποπροσανατολισμό και απώλεια ταυτότητας της σύγχρονης εποχής. 

Με ειρωνική διάθεση αντιμετωπίζει και τη στάση ζωής των Ελλήνων όπως αυτή αποτυπώνεται στις 
ειδήσεις και τις αγγελίες. Εκεί παρουσιάζονται οι ανάγκες των Ελλήνων ανάλογα με την κοινωνική τους 
τάξη και την οικονομική επιφάνεια. ( κοκταίηλ, τζιπ, νεόδμητος πολυκατοικία, τάπης γνήσιος περσικός, 
ενοικιάζεται δωμάτιο, ζητείται γραφομηχανή, ραδιογραμμόφωνον) 



'Υφος ............................................................................................................ 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διηγήματος είναι: 

• Η αοριστία τόπου και χρόνου, καθώς και η ανωνυμία του ήρωα. 

• Η ιστορία είναι μονοπρόσωπη, καθώς κάποια άλλα πρόσωπα λειτουργούν ως σκιώδεις παρουσίες 
και φευγαλέες φιγούρες. 

• Το διήγημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «στατικό», γιατί λείπει η δράση και η κίνηση, καθώς ο 
ήρωας είναι καθηλωμένος στο χώρο του καφενείου και λειτουργεί αποκλειστικά ως αναγνώστης 
εφημερίδας. Ωστόσο η αφηγηματική αδράνεια αντικαθίσταται και αναπληρώνεται από μια άλλη 
δράση που ο ήρωας του διηγήματος τη ζει ως εσωτερική ένταση. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Να βρείτε σημεία του κειμένου που υπάρχει ειρωνεία. 
2. Να δικαιολογήσετε την ευρεία χρήση αποσιωπητικών στο κείμενο που διαβάσατε καθώς και τη 
χρήση επαναλήψεων. Τι επιθυμεί να πετύχει ο συγγραφέας; 
3. Τι δηλώνει κατά τη γνώμη σας η ανωνυμία του ήρωα και η αοριστία τόπου και χρόνου; 
4. Σε ποια σημεία του κειμένου ο αφηγητής βλέπει την εξωτερική πραγματικότητα και σε ποια σημεία 
εστιάζει στον εσωτερικό κόσμο του ήρωα; 
5. Ανατρέξτε στις σελίδες των σημερινών εφημερίδων και ξαναγράψτε το διήγημα μεταφέροντας το 
χρόνο της ιστορίας στο σήμερα. 
6. Φτιάξτε μια δική σας "Μικρή Αγγελία" ξεκινώντας με τη λέξη: "Ζητείται...".Ποια είναι τα "ζητούμενα" 
της δικής μας εποχής, του δικού μας κόσμου, της δικής σας ζωής; 
 7. Με αφορμή το συγκεκριμένο διήγημα και τους προσωπικούς σας προβληματισμούς, σκέψεις, 

ανησυχίες και επιθυμίες, γράψτε το δικό σας κείμενο, διήγημα, ποίημα. Βρείτε εικόνες, μουσική και 

επενδύστε το. 

8. Ισχύουν οι παρακάτω παρατηρήσεις στην περίπτωση του κεντρικού ήρωα  στο διήγημα «Ζητείται 

ελπίς»; Σε ποια συμβολική «χειρονομία» καταφεύγει ο ήρωας και τι αποκαλύπτει αυτή η «χειρονομία»;  

"Οι μοναχικοί άνθρωποι του κόσμου του Σαμαράκη προσπαθούν να δώσουν λύσεις ουσιαστικές (εξ ου και «χειρονομίες» 

ουσίας). Όταν όμως το αδιέξοδο (κοινωνικό, ψυχικό, ηθικό) είναι αδιαπέραστο, καταφεύγουν σε κάποια συμβολική 

«χειρονομία», λυτρωτική. Με τη συμβολική αυτή «χειρονομία» δεν υπερβαίνονται, φυσικά, τα αδιέξοδα, υποδηλώνεται 

ωστόσο με ενάργεια σε ποια εγρήγορση βρίσκεται η ηθική συνείδηση 

Με δεδομένο ότι από την πεζογραφία του Αντώνη Σαμαράκη απουσιάζουν οι επικές σελίδες, κατανοούμε και γιατί 

απουσιάζουν οι «χειρονομίες» ομάδων. Κατά βάση η «χειρονομία» είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τον ήρωα από το μέσο 

άνθρωπο της κοινωνίας. Από και διά της «χειρονομίας» ο άνθρωπος αυτός παύει να είναι ο μέσος, κανονικός, καθημερινός 

άνθρωπος, που μέχρι τώρα βίωνε μια ζωή «εντελώς ευθεία» 

Η στάση, γενικά, των βασικών ηρώων (οι οποίοι ουδέποτε εκδηλώνουν άγρια ένστικτα) είναι στάση αμυντική. " 

Περικλής Παγκράτης 


