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¡π∫√™ ∫∞µµ∞¢π∞™

�ι γ�τες των 
�ρτηγ�ν

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς τ�ν π�ιητ� της θ�λασσας Ν�κ� Κα""αδ�α. Να καταν��-
σ�υν τη συναισθηµατικ� σ$�ση π�υ αναπτ%σσ�υν �ι �νθρωπ�ι, ιδια�τερα 'σ�ι (�υν
κ�τω απ' δ%σκ�λες � µ�να$ικ�ς συνθ�κες, µε τα κατ�ικ�δια ()α.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞   
Η δ�σκ�λη και στερηµ�νη �ω� των ναυτικ�ν στα ��ρτηγ� πλ��α 
Η σ��ση π�υ αναπτ�σσ�υν �ι ναυτικ�� µε τη γ�τα τ�υ καρα�ι�� 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� π��ηµα περι�$ει αντιπρ�σωπευτικ� γνωρ�σµατα της θεµατικ�ς και της π�ιητικ�ς
τ�υ Ν�κ�υ Κα""αδ�α. � α*ηγητ�ς/π�ιητ�ς περιγρ�*ει σε τρ�τ� πρ'σωπ� τη σ$�ση
π�υ αναπτ%σσ�υν �ι ναυτικ�� των *�ρτηγ)ν πλ��ων –τα �π��α συν�θως πραγµα-
τ�π�ι�%ν µεγ�λης δι�ρκειας τα+�δια– µε τη γ�τα π�υ τα+ιδε%ει µα(� τ�υς. Τ� αιλ�υ-
ρ�ειδ�ς αυτ' κατ�ικ�δι� υπ�καθιστ� τη γυνα�κα στη (ω� των ναυτ)ν α*�% �$ει,
σ%µ*ωνα µε τ�ν π�ιητ�, π�λλ� κ�ιν� στ�ι$ε�α µε αυτ� και ικαν�π�ιε� την αν�γκη
τ�υς για συντρ�*ι� και τρυ*ερ'τητα. Η ατµ'σ*αιρα τ�υ π�ι�µατ�ς ε�ναι ερωτικ�-
αισθησιακ� στις τ�σσερις πρ)τες στρ�*�ς, εν) απ�κτ� δραµατικ� �νταση στις τ�σ-
σερις επ'µενες, 'ταν περιγρ�*εται η αρρ)στια απ' την �π��α πρ�σ"�λλεται η
γ�τα, απ' τη συνε$� παραµ�ν� της στ� καρ�"ι, και τ� τραγικ' τ�λ�ς π�υ της δ�ν�υν
�ι ναυτικ��, για να τη λυτρ)σ�υν. � π�ιητικ'ς λ'γ�ς κ�ρυ*)νεται µε τ�ν πνιγµ'
τ�υ �ρρωστ�υ ()�υ, $ωρ�ς να εκπ�πτει σε µελ�δραµατισµ�%ς και αισθηµατ�λ�γ�ες,
απ�τυπ)ν�ντας τη µ�να+ι� και την ερωτικ� στ�ρηση των ναυτικ)ν.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Αντλ)ντας στ�ι$ε�α απ' τ� π��ηµα, σκιαγρα*�στε τ� $αρακτ�ρα και τ�ν τρ'π�

(ω�ς των ναυτικ)ν π�υ τα+ιδε%�υν µε *�ρτηγ� καρ�"ια.
2. Ακ�%στε τα µελ�π�ιηµ�να π�ι�µατα τ�υ Ν. Κα""αδ�α, απ' τ� δ�σκ� � σταυρ�ς

τ	υ ν�τ	υ τ�υ Θ. Μικρ�%τσικ�υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γρηγ'ρι�ς 3εν'π�υλ�ς, «Η γ�τα τ�υ παπ�» στα Κ.Ν.Λ. της Α’ Γυµνασ��υ.
2. Μι$α�λ Μητσ�κης, «Τ� γατ�», Πε	γρα��µατα, Νε*�λη 1988, σ. 147-158.
3. Αργ%ρης Ε*ταλι)της, «� µπαρµπα-Γι�ννης κι � γ�δαρ'ς τ�υ», Νησι�τικες ιστ	-

ρ�ες, Νε*�λη 1989, σ. 158-162.
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια��ω, τ$. 437.
Επτ� κε�µενα για τ	ν Ν�κ	 Κα��αδ�α, Π�λ%τυπ� 1982.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κ�ς Κα""αδ�ας, «�ι γ�τες των *�ρτηγ)ν», Μαραµπ	! (1933), Aγρα 200216, σ. 16.

∂ƒª∞¡ ∂™∂

� Λ�κ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να καταν��σ�υν �ι µαθητ�ς τη στεν� ε+�ρτηση των ()ων απ' τη *%ση, αλλ� και
τ�υς ν'µ�υς π�υ κυριαρ$�%ν σε αυτ�ν, µε "�ση τ� δι�γηµα τ�υ δι�σηµ�υ Γερµαν�%
συγγρα*�α.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η δ�σκ�λη επ��� τ�υ �ειµ�να και � αγ�νας για την επι��ωση
Η �µαδικ�τητα και �ι κ�νδυν�ι της απ�µ�κρυνσης απ� την αγ�λη
Η υπερ��λικ� εκδ�λωση της εκδ�κησης των ανθρ�πων

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
�ι µαθητ�ς µπ�ρ�%ν ε%κ�λα να πρ�σεγγ�σ�υν τ� δι�γηµα, να παρακ�λ�υθ�σ�υν
την υπ'θεση και να αντιλη*θ�%ν την ανθρ)πινη σκληρ'τητα π�υ ασκ�θηκε στ�
ετ�ιµ�θ�νατ� ()�. Η παρ�µ"αση τ�υ καθηγητ� θα ε�ναι περι�ρισµ�νη µε στ'$�
κυρ�ως την ευαισθητ�π��ηση των µαθητ)ν γ%ρω απ' την �µαλ� λειτ�υργ�α τ�υ
�ικ�συστ�µατ�ς και την υπερ�σπιση εκε�νων των (ωικ)ν ειδ)ν π�υ σ�µερα απει-
λ�%νται µε ε+α*�νιση. Θα πρ�πει "�"αια να γ�νει ειδικ� ανα*�ρ� στη στεν� ε+�ρ-
τηση των �γριων ()ων απ' τ� *υσικ' περι"�λλ�ν και στις δυσκ�λ�ες επι"�ωσης
π�υ αντιµετωπ�(�υν συ$ν� ε+αιτ�ας των κακ)ν καιρικ)ν συνθηκ)ν. � διδ�σκων
θα πρ�πει �πωσδ�π�τε να επισηµ�νει την υπερ"�λικ� σκληρ'τητα και την εκδικη-
τικ� µαν�α π�υ �δει+αν �ι �νθρωπ�ι απ�ναντι στ� ανυπερ�σπιστ� ()�, ε+ηγ)ντας
παρ�λληλα 'τι η αντ�δρασ� τ�υς ε�ναι, σε �να "αθµ', δικαι�λ�γηµ�νη, επειδ� �ι
κτην�τρ'*�ι υ*�στανται π�λλ�ς απ)λειες, λ'γω των συ$ν)ν επιθ�σεων π�υ
κ�ν�υν στα ()α τ�υς �ι λ%κ�ι.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γι)ργ�ς Ιω�νν�υ, «Φθιν�πωριν�», Ε!�λεκτη #�ρα, Κ�δρ�ς 1982.
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2. Ανδρ�ας Καρκα"�τσας, «Τ� µν�µα της µ�νας», $νθρωπ	ι και �α στη νε	ελλη-
νικ� πε	γρα��α, ανθ�λ'γηση – επιµ�λεια ∆. Παπακ)στας, Ωκεαν�δα 1994, σ.
155-162.

3. Μ�ρι�ς Μαρκ�δης, «� λ%κ�ς», Μετα&! Σιν� και Αιλε�µ, Dρασµ�ς 1993.

Π�µε να δ	!µε, ρε παιδι�, τ	 λ!κ	 –
Π	ι	 λ!κ	 ρε �λαµµ)νε λ)νε 	ι σ!ντρ	�	ι,
� µ�ν	ς, κ�πως, λ!κ	ς π	υ απ�µεινε δι�γει τις ηµ)ρες τ	υ στην πρωτε!	υσα
ν	µ	!
π�σω απ’ τ	 συρµατ�πλεγµα, π�σω απ’ τ	ν πρ	�	λ)α
τρ�ει και κ	ιµ�ται, τρ�ει και πα#α�νει, τρ�ει και δυστυ#ε�

δυ	 τσιγ�ρα απ’ τ	 Βελ	!#ι

� λ!κ	ς θ)λει να π)σει #ι�νι, θ)λει να κρυ�τ	!ν τα πρ��ατα
-θ)λει να )ρθει να πειν�σει
	 λ!κ	ς θ)λει τ	 κυν�γι

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Βρε�τε µ%θ�υς, παραµ%θια, λ�+εις και γλωσσικ�ς εκ*ρ�σεις µε λ%κ�υς και ε+ε-

τ�στε π�ια εικ'να µεταδ�δ�υν για τ�υς λ%κ�υς. Περιγρ�ψτε τα "ασικ� $αρα-
κτηριστικ� αυτ�ς της στερε'τυπης εικ'νας π�υ �$ει δηµι�υργηθε� για τ�υς
λ%κ�υς. Συγκρ�νετε την τ%$η π�υ �$�υν �ι λ%κ�ι στα παραµ%θια µε την υπ'θεση
τ�υ διηγ�µατ�ς τ�υ Dσε.

2. Επικ�ινων�στε µε την Ελληνικ� Φιλ�(ωϊκ� Εταιρε�α � µε �λλ�υς τ�πικ�%ς
�ργανισµ�%ς π�υ �$�υν σκ�π' την πρ�στασ�α των ()ων, και (ητ�στε ενηµερω-
τικ' υλικ' σ$ετικ� µε τα δι�*�ρα ε�δη ()ων π�υ αντιµετωπ�(�υν δ%σκ�λες συν-
θ�κες, κακ�π�ι�%νται � απειλ�%νται µε ε+α*�νιση ε+αιτ�ας τ�υ ανθρ)π�υ.

3. Συγκρ�νετε τη (ω� και την κατ�ντια των δ%� λ%κων π�υ συναντ�µε στ� δι�γη-
µα τ�υ Dσε και στ� π��ηµα τ�υ Μαρκ�δη.

4. Περισσ'τερες πληρ�*�ρ�ες για τα πρ�στατευ'µενα ε�δη $λωρ�δας και παν�δας
θα "ρε�τε στις ιστ�σελ�δες: http://www.defenders.org/citcomnt.html και http://www.
nature.ariadne-t.gr/nature/arckt/arcturo.html.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια��ω, τ$. 109.

www. hermann-hesse.com
www.gss.ucsb.edu/projects/hesse

Μια ευρ%τερη εικ'να για τ�υς δεσµ�%ς των ανθρ)πων µε τα ()α στη λ�γ�τε$ν�α
µας δ�νει � τ'µ�ς $νθρωπ	ι και �α στη νε	ελληνικ� πε	γρα��α, ανθ�λ'γηση –
επιµ�λεια ∆. Παπακ)στας, Ωκεαν�δα 1994.
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Dρµαν Dσε, «� λ%κ�ς», Η π�λη των &)νων στ	 ν�τ	, µτ*ρ. Θ. Λ�υπασ�κης, Σµ�λη
1995, σ. 33-37.

∞¡∆ø¡∏™ ™√Àƒ√À¡∏™

�νθρωπ�ι και δελ
�νια

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να ευαισθητ�π�ιηθ�%ν �ι µαθητ�ς γ%ρω απ' τα θ�µατα �ικ�λ�γ�ας και π�λιτισµ�%
π�υ θ�γει τ� α*�γηµα. Να πρ�"ληµατιστ�%ν για την π�ι'τητα της σ$�σης τ�υ
ανθρ)π�υ µε τα δελ*�νια, απ' την αρ$αι'τητα ως τις µ�ρες µας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
#ικ�λ�γικ� πρ��ληµα και διατ�ρα+η της �υσικ�ς ισ�ρρ�π�ας
Ανθρ�πινη αδια��ρ�α και �λλειµµα π�λιτισµ��
Κακ�µετα�ε�ριση και �ικ�ν�µικ� εκµετ�λλευση των ��ων
Πειρ�µατα επιστηµ�νων στα ��α

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� κε�µεν� �$ει δ�κιµιακ' $αρακτ�ρα και θ�τει ευθ�ως (�τηµα ατ�µικ�ς και κ�ι-
νωνικ�ς ευθ%νης τ'σ� για τ�ν ανατρεπτικ' ρ'λ� π�υ �$ει � σ%γ$ρ�ν�ς �νθρωπ�ς
στη λειτ�υργ�α της *%σης 'σ� και για τις εγκληµατικ�ς τ�υ εν�ργειες εις "�ρ�ς τ�υ
�ικ�συστ�µατ�ς. Τ� α*�γηµα ανα*�ρεται �µεσα και ρεαλιστικ� στην πρ�"ληµατι-
κ�, καταπιεστικ� σ$�ση τ�υ ανθρ)π�υ µε τα υπ'λ�ιπα �µ"ια 'ντα, καταδεικν%�-
ντας τ'σ� τ� �λλειµµα 'σ� και την εν�$� τ�υ τε$ν�κρατικ�% και επιτηδευµ�ν�υ
π�λιτισµ�% µας. � σ%γ$ρ�ν�ς αυτ'ς π�λιτισµ'ς δε θεµελι)νεται πλ��ν σε ηθικ�ς
α+�ες �%τε σ�"εται τ�ν περι"�λλ�ντα $)ρ�, αλλ� $αρακτηρ�(εται απ' την α�σθηση
της πρ'σκαιρης απ'λαυσης, την παθητικ'τητα και τη µετ�θεση ευθυν)ν. Η απ�-
τρ'παια *ωτ�γρα*�α µε τα νεκρ� και εγκαταλειµµ�να δελ*�νια στη Iαλκιδικ�
απ�τελε� αδι�ψευστ� µ�ρτυρα της ανθρ)πινης "αρ"αρ'τητας, καθ)ς *�ρνει
�µεσα στ� πρ�σκ�νι� τ� �ικ�λ�γικ' πρ'"ληµα και την κ�ινωνικ� ασυνειδησ�α π�υ,
δυστυ$)ς, δι�γκ)νεται στην επ�$� µας.

Η επιλ�γ� τ�υ Σ�υρ�%νη να γρ�ψει για τη σ$�ση τ�υ ανθρ)π�υ µε τα δελ*�νια
σ$ετ�(εται µεν µε τ� δυσ�ρεστ� συµ"�ν της Iαλκιδικ�ς, απ�ρρ�ει δε απ' τη γενικ'-
τερη εκτ�µηση τ�υ συγγρα*�α 'τι αυ+�ν�νται �ι �νθρωπ�ι π�υ ασελγ�%ν επ�νω στη
*%ση, �$�ντας απ�"�λει πλ�ρως τα αισθ�µατα της συλλ�γικ�ς ευθ%νης, της ντρ�π�ς
και της εν�$�ς. Η αν�$� και η αδια*�ρ�α της υπ'λ�ιπης κ�ινων�ας απ�ναντι στη
"αρ"αρ'τητα δ�νει τη δυνατ'τητα σε κ�π�ιες µει�ψη*�ες να αµαυρ)ν�υν κ�θε

� Ι  Φ Ι Λ � Ι  Μ Α Σ  Τ Α  	 Ω Α

[ 1 5 9 ]

enotita C 0063 4/11/2005 02:12 ÌÌ ™ÂÏ›‰·159



�νν�ια ανθρωπισµ�% και κ�ινωνικ�ς (ω�ς, αντιστρ�*�ντας τη *υσικ� ισ�ρρ�π�α, µε
στ'$� τ� πρ�σωπικ' κ�ρδ�ς. Η κατηγ�ρ�α αυτ� των ανθρ)πων συν�σταται "ασικ�
απ' 'λ�υς 'σ�ι εκµεταλλε%�νται τα ()α στ� τσ�ρκ� και σε δι�*�ρα θε�µατα, αλλ�
και 'σ�υς συµµετ�$�υν στην κακ�π��ηση, µε την �ν�$η σιωπ� τ�υς � µε την �ικ�ν�-
µικ� εν�σ$υση των πρ)των. �ι εγκληµατικ�ς εν�ργειες των πρ)των µερικ�ς *�ρ�ς
υπερ"α�ν�υν κ�θε 'ρι� επι(ητ)ντας να καλ%ψ�υν τις αν�µ�ες τ�υς π�σω απ' εργα-
στηριακ�ς παρατηρ�σεις (πειρ�µατα µε εγκε*�λ�υς δελ*ινι)ν). � συγγρα*�ας δεν
κρ%"ει τη συναισθηµατικ� τ�υ αντ�δραση (ηθικ'ς απ�τρ�πιασµ'ς, λ%πη, ντρ�π�,
�ργ�) και την ιδε�λ�γικ� τ�υ στ�ση (κ�ινωνικ� καταγγελ�α, ειρωνε�α) απ�ναντι στ�
πρ'"ληµα π�υ περιγρ�*ει. Αν και � �δι�ς δεν εν�$εται σε αυτ�ν τη θλι"ερ� πραγ-
µατικ'τητα, νι)θει �ν�$�ς γιατ� µε λ%πη διαπιστ)νει 'τι �ι �νθρωπ�ι *�ρ�νται µε
υπ�ρµετρη αλα(�νε�α, σκι�(�ντας και διασαλε%�ντας ανεπαν'ρθωτα την παν�ρ-
$αια *ιλικ� σ$�ση, π�υ ε�$αν τα δελ*�νια µε τ�ν �νθρωπ�. Σ$�ση π�υ διασ)θηκε '$ι
µ'ν� στις δι�*�ρες αρ$α�ες (ωγρα*ικ�ς και γλυπτ�ς παραστ�σεις των δελ*ινι)ν
και στη συµ"�λικ� ν�υ"�λα τ�υ Αρ��να (Ηρ'δ�τ�ς), αλλ� και ε+ακ�λ�υθε� να λει-
τ�υργε� µε θαυµ�σιες απ�δ'σεις και στην επ�$� µας, σε κ'µικς και κινηµατ�γρα*ι-
κ�ς ταιν�ες για παιδι� και εν�λικες και, τ� απ�λαυστικ'τερ�, µε την πραγµατικ�
συντρ�*ι� των δελ*ινι)ν, π�υ παραπλ��υν τα πλ��α µας σε κ�θε ελληνικ� θαλ�σ-
σια διαδρ�µ� µας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. �δυσσ�ας Ελ%της, «� γλ�ρ�ς», Τα ρω τ	υ )ρωτα (1972), Jψιλ�ν 19863.
2. Στρ�της Μυρι"�λης, «Τα (α», Η ω� εν τ��ω στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ��υ.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Ερευν�στε π�ια ε�δη ()ων αντιµετωπ�(�υν πρ'"ληµα επι"�ωσης � υ*�στανται
κακ�µετα$ε�ριση στην περι�$� σας. Ενηµερ)στε για τ� πρ'"ληµα τις τ�πικ�ς αρ$�ς
και ενεργ�στε µε σκ�π' την πρ�στασ�α τ�υς.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Αντ)νης Σ�υρ�%νης (1942), «Aνθρωπ�ι και δελ*�νια», Κυριακ�τικες ιστ	ρ�ες,
Καστανι)της 2002, σ. 239-241.
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ªπ§√™ ª∞∆™√√Àƒ∂∫

� µετα��σκ�ληκας

∂. Ã. °√¡∞∆∞™

� σκαντ���ερ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να δια"�σ�υν �ι µαθητ�ς δ%� αλληγ�ρικ�ς ιστ�ρ�ες µε ()α.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αλληγ�ρικ� δι�γηση
Εργασ�α και παραγωγικ�τητα των ��ων
Η σηµασ�α της επ�µ�νης και αδι�λειπτης πρ�σπ�θειας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
D$ει ενδια*�ρ�ν � καθηγητ�ς να παρ�υσι�σει στ�υς µαθητ�ς σ%γ$ρ�να δε�γµατα
αλληγ�ρικ)ν ιστ�ρι)ν µε πρωταγωνιστ�ς ()α, �ι �π��ες σε �να "αθµ' µπ�ρ�%ν να
θεωρηθ�%ν συν�$ειες των αρ$α�ων ηθ�πλαστικ)ν διηγ�σεων, 'πως �ι π�λ% γνωστ��
Μ%θ�ι τ�υ Αισ)π�υ. Τα επιλεγµ�να α*ηγ�µατα �λκ�υν την καταγωγ� τ�υς απ' τη
µακρ'$ρ�νη λ�γ�τε$νικ� παρ�δ�ση, παρ�λληλα 'µως απ�δεσµε%�νται αισθητ� απ'
αυτ� µε την πρωτ�τυπ�α, τ�ν ευτρ�πελ� $αρακτ�ρα, τ� σ%γ$ρ�ν� ιστ�ρικ�κ�ινωνικ'
και αισθητικ' πρ�σδι�ρισµ' τ�υς. Η ευτρ�πελη ιστ�ρ�α τ�υ µετα+�σκ)ληκα σ$ετ�(ε-
ται �µεσα µε τ� πρ�ϊ'ν της, α*αν�%ς, εργασ�ας τ�υ, τη µεγ�λη επ�δει+η τ�υ Κριστι�ν
Ντι�ρ. � Ματσ'�υρεκ πετυ$α�νει να σατιρ�σει µια υ*ιστ�µενη κατ�σταση κ�ινωνικ�ς
ανισ'τητας και αδικ�ας µ�σα απ' την αµελητ�α %παρ+η τ�υ σκ�υληκι�%. Με αν�λα-
*ρ� πνε%µα, αλλ� ειρωνικ� αντ�ληψη και σα*� α�σθηση της πραγµατικ'τητας, συν-
δυ�(ει τ� µα%ρ� $ι�%µ�ρ και τ� σαρκασµ' και απευθ%νεται σε π�λλ�%ς κ�ινωνικ�%ς
απ�δ�κτες: απ' τ� *την' εργατικ' δυναµικ', π�υ παρ�γει τα αγαθ�, ως τις περ�πλ�-
κες υλικ�ς σ$�σεις, π�υ καθ�ρ�(�υν τη δ�µ� της σ%γ$ρ�νης καταναλωτικ�ς κ�ινων�ας.

Η ιστ�ρ�α τ�υ σκαντ('$�ιρ�υ, αν και σε αρκετ� σηµε�α παρ�λληλη, λειτ�υργε�
κ�πως αντ�στρ�*α απ' αυτ� τ�υ µετα+�σκ)ληκα. Τ� τριτ�πρ'σωπ� α*�γηµα
τ�υ Γ�νατ� επικεντρ)νεται στην αδι�λειπτη πρ�σπ�θεια τ�υ ()�υ να +επερ�σει
τις περι�ρισµ�νες δυνατ'τητες της *%σης τ�υ, εν) στ� τ�λ�ς, µε την πρ�σδ�κ�α
πραγµ�τωσης τ�υ στ'$�υ τ�υ, επι"ρα"ε%εται η επιµ�ν� και η αγωνιστικ'τητ�
τ�υ. � α*ηγητ�ς απ�δ�δει, µε τα λ'για π�υ περικλε��νται στα εισαγωγικ�, τις σκ�-
ψεις και τη θεληµατικ� "�%ληση τ�υ σκαντ('$�ιρ�υ, παρατηρε� συστηµατικ� τις
πε�σµ�νες πρ�σπ�θει�ς τ�υ, συµµερ�(εται τ�ν αγ)να και πρ�σδ�κ� τη δικα�ωσ�
τ�υ. � Ματσ'�υρεκ αντ�θετα παρακ�λ�υθε� τ�ν �ρωα-σκ�υλ�κι τ�υ απ' απ'-
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σταση, στωικ� συµ"ι"ασµ�ν� µε την πε(� καθηµεριν'τητα της, α*αν�%ς, εργα-
σ�ας τ�υ, την �π��α καρπ)νεται � κ'σµ�ς της µ'δας, για να συγκεντρ)σει επ�νω
τ�υ τα �ντ�να *)τα της δηµ�σι'τητας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Τσ�υ Τσεν Π�ι, «� σκαντ('$�ιρ�ς», Κιν)	ι π	ιητ)ς. Τετρ�στι#α, µτ*ρ. Σωκρ�της
Σκαρτσ�ς, Καστανι)της 1988.

Σαν πρ	#ωρ�ει, µ	ι�ει µε πελ�τα �λ	 καρ��τσες π	υ κινε�ται0 
σαν στ)κεται, ε�ναι στρ	γγυλ�ς σαν κ�σταν	.
Μην τ	ν περι�ρ	νε�τε, ασ�µαντ	ς δεν ε�ναι.
Π	ι	ς θα τ	λµ	!σε µε γρ	θι� να τ	ν #τυπ�σει.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. ∆ε�τε την κινηµατ�γρα*ικ� ταιν�α � Ψ!λλ	ς (1989-1990) τ�υ ∆ηµ�τρη Σπ%ρ�υ

µε �ρωα �να µικρ' επαρ$ιωτ'π�υλ� –τ� µικρ'τερ� εκδ'τη ε*ηµερ�δας– � �π��-
�ς, $�ρη στη θ�ληση και την αγωνιστικ'τητ� τ�υ, κατ�*ερε να +επερ�σει τις
π�λλ�ς τ�υ δυσκ�λ�ες και να πραγµατ�π�ι�σει τα 'νειρ� τ�υ.

2. Συγκρ�νετε τις δ%� εικ'νες τ�υ σκαντ('$�ιρ�υ π�υ �$�υµε απ' τ� π��ηµα τ�υ
Τσ�υ Τσεν Π�ι και τ�υ Γ�νατ�.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Γαραντ�%δης Ευριπ�δης, «Τα ()α στ� (µεταµ�ρ*ωτικ') καθρ�*τη της λ�γ�τε-

$ν�ας», εισαγωγ� στ�ν τ'µ� Μικρ� ω	λ	γ�α, Πατ�κης 1998, σ. 7-23.
∆ια��ω, τ$. 444, 2003. Α*ι�ρωµα στ�ν Ε.I. Γ�νατ� µε κε�µενα τ�υ Ε.I. Γ�νατ�, της

Φραγκ�σκης Αµπατ(�π�%λ�υ κ.�.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μ�λ�ς Ματσ'�υρεκ, «� µετα+�σκ)ληκας», 2ω	λ	γ�α, µτ*ρ. Σπ%ρ�ς Τσακνι�ς, Στιγ-
µ� 1984, σ. 24-26.
Ε.I. Γ�νατ�ς (1924), «� σκαντ('$ερ�ς», Η κρ!πτη, Στιγµ� 1991, σ. 48.
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ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ù· ‰È‰·ÎÙÈÎ¿ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi
∂Î‰fiÛÂˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ·
™¯ÔÏÂ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó
‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË ÙË˜ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ıÂ ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘
‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â Ê¤ÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÎÏÂ„›Ù˘Ô
Î·È Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘
¡fiÌÔ˘ 1129 ÙË˜ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞ã).

∞·ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘,
Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÂ ÔÔÈ·‰‹-
ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.
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