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∞ ∫ƒπ∆π∫√
Ο ∆ιγενς

∫ §∂º∆π∫√
Του Βασλη
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητς δο δηµοτικ τραγοδια που συνδονται το πρτο µε
την ανδυση ενς ηρωικο προτπου, το δετερο µε την προπαρασκευ! του εθνικοαπελευθερωτικο αγνα των Ελλ!νων. Να προσεγγσουν το πνεµα και την
εκφραστικ! λιττητα των δηµοτικν τραγουδιν.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο ∆ιγενς ως απ λυτο πρ τυπο ανδρεας
Ο κλφτης ως πρ τυπο ανθρπινης αξιοπρπειας και ελεθερης ζως
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ακριτικ τραγοδι, στην κρητικ! παραλλαγ! του, θεµατοποιε το ηρωικτερο
επεισδιο των περιπετειν του ∆ιγεν!, τη µχη του µε το Χρο και τη στιγµ! του
θαντου του. Ο ∆ιγεν!ς, πως λοι οι θνητο, υπκειται στη µορα του θαντου, γι’
αυτ και γνωρζει την !ττα απ το Χρο. Ωστσο το ψυχοµαχητ του σηµαδεεται
απ υπερφυσικ στοιχεα, προκειµνου να τονιστε τι αυτς που πεθανει εναι
ξεχωριστς. Παρλληλα µε τα περ!φανα και ανδρειωµνα λγια του εκφρζεται η
(ατελσφορη) επιθυµα του ανθρπου να υπερβε τα ρια της παρξ!ς του.
Το κλφτικο τραγοδι µς µεταφρει στην ιστορικοκοινωνικ! πραγµατικτητα
των προεπαναστατικν χρνων και ο !ρως του, ο Βασλης, εναι νας κοινς
νθρωπος. Ωστσο το ιδανικ της ελεθερης ζω!ς και η βαθι ασθηση της αξιοπρπειας τον ωθον να απαρνηθε την τακτοποιηµνη ζω! του υπδουλου και να
διαλξει την περιπετειδη κι επικνδυνη, αλλ ελεθερη, ζω! των κλεφτν. Ο αγνας της εθνικ!ς αποκατστασης, µαζ µε τα αιτ!µατα της κοινωνικ!ς δικαιοσνης
και του σεβασµο των ατοµικν δικαιωµτων, αναδεικνεται σ’ αυτ το κλφτικο
τραγοδι. Το τραγοδι οργαννεται σε δο νοηµατικς εντητες. Στην πρτη περιλαµβνεται η παρκληση-συµβουλ! της µνας στο γιο της και η απντηση του
γιου. Η παρκληση της µνας δεχνει τη φροντδα και την αγπη για το γιο της, για
τον οποο προτιµ τη σγουρη ζω! του σκλβου απ τη ριψοκνδυνη ζω! του κλφτη. Στη δετερη –συνοπτικ!– εντητα, ο γιος αποχαιρετ τη µνα, ανεβανει στα
βουν και γνεται δεκτς µε ενθουσιασµ απ τους κλφτες.
Ως προς τη µορφ!, το τραγοδι χει λα τα τυπικ γνωρσµατα των δηµοτικν
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τραγουδιν: δεκαπεντασλλαβο στχο, παρατακτικ! σνταξη, ασνδετη ρηµατικ!
διατπωση, εκφραστικ! λιττητα, προσωποποηση και συνοµιλα µε τη φση.
¶∞ƒA§§∏§√ ∫∂Iª∂¡√ ∞
Κωστ!ς Παλαµς, «[Καβλα πει ο Χροντας]», αµβοι και ανπαιστοι (1897).
παντα, τµ. 1, Μπρης, 1932, σ. 352-353.
Καβλα πει ο Χροντας
το ∆ιγεν στον δη,
κι λλους µαζ… Κλαει, δρνεται
τ’ ανθρπινο κοπδι.
Και τους κρατε στου αλγου του
δεµνους τα καπολια,
της λεβεντις τον νεµο,
της οµορφις την πολια.
Και σα να µην τον πτησε
του Χρου το ποδρι,
ο Ακρτας µνο ατραχα
κοιτει τον καβαλρη.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Σε ποια σηµεα του τραγουδιο τονζεται η γενναιτητα του !ρωα;
2. Βρετε λλα δηµοτικ τραγοδια ! κεµενα επνυµων λογοτεχνν µε θµα το

θνατο του ∆ιγεν!. Να επισηµνετε οµοιτητες και διαφορς στο χειρισµ του
θµατς τους.
Ηχογραφηµνη απαγγελα του συγκεκριµνου τραγουδιο µε τη φων! του Ελευθριου Βενιζλου φυλσσεται στο Κντρο Μικρασιατικν Σπουδν.

¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√ µ
1. «Κλφτικο. 20», Ν. Γ. Πολτη, ∆ηµοτικ τραγοδια, Γρµµατα 1991, σ. 43.

Ο πλοσιος χει τα φλωρι, χει ο φτωχς τα γλντια.
λλοι παιννε τον πασ και λλοι το βεζρη,
µα γω παινω το σπαθ το τουρκοµατωµνο,
το ’χει καµρι η λεβεντι, κι ο κλφτης περηφνια.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Ποιες πληροφορες για τη ζω! των κλεφτν µς δνει το τραγοδι; Να τις

εµπλουτσετε και µε λλες που θα βρετε σε ιστορικ ! λογοτεχνικ βιβλα.
2. Βρετε λλα δηµοτικ τραγοδια µε θµα τη ζω! των κλεφτν. Πς αντιµετωπ-

ζει ο λας την επιλογ! τους να φγουν στο βουν και πς κρνει τις πρξεις τους;
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µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Ελληνικ δηµοτικ τραγοδια. Συναγωγ µελετν, Bδρυµα Κστα και Ελνης
Ουρνη 2001.
Να Εστα, τχ. 1762, 2003 [αφιρωµα].
Τα δηµοτικ τραγοδια, Κλφτικα, επιµλεια Αλξης Πολτης, Ερµ!ς 1973.
Πολτης Αλξης, Η ανακλυψη των ελληνικν δηµοτικν τραγουδιν, Θεµλιο 1984.
Σηφκης Γ. Μ., Για µια ποιητικ του ελληνικο δηµοτικο τραγουδιο, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρ!της, Ηρκλειο 1988.
¶∏°∏
Ακριτικ, «Ο ∆ιγεν!ς», ∆ηµοτικ τραγοδια, Ακριτικ, µελτη-ανθολγηση Βασλη Χ. Μκη, Επικαιρτητα 1978, σ. 89.
Κλφτικο, «Του Βασλη», Ν. Γ. Πολτη, ∆ηµοτικ τραγοδια, Γρµµατα 1991, σ. 49.

∞ ¡¢ƒ∂∞™ ∫ ∞§µ√™
Εις Σµον
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ µρος µιας καλβικ!ς ωδ!ς, στην
οποα εξαρεται το γενναο φρνηµα και η αρετ!.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ελευθερα και αρετ
∆ουλεα και φ βος
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι τρεις πρτες στροφς της ωδ!ς «Εις Σµον» συµπυκννουν τις ιδεολογικς αξες
και τα ιδανικ που τροφοδτησαν τον εθνικοαπελευθερωτικ αγνα των Ελλ!νων.
Η βασικ! ιδα του αποσπσµατος εναι τι η απκτηση της ελευθερας των υπδουλων Ελλ!νων προϋποθτει γενναο φρνηµα και αρετ!. Η ννοια της αρετ!ς
συνδεται µε τη διαφωτιστικ! ννοια της συνεδησης και της ευθνης του ανθρπου
ως πολτη. Η αρετ! και η τλµη αντιπαρατθενται στην ατιµα της υπδουλης ζω!ς
και στο φβο που κρατει δσµιο τον υπδουλο. Χρησιµοποιντας το παροµοιαστικ πλασιο της µυθολογικ!ς ιστορας του Bκαρου, ο οποος πθανε απ τον πθο
του για την ελευθερα που του πρσφερε η πτ!ση προς τον ουραν, ο Κλβος προβλλει την αντιδιαστολ! ανµεσα στον ατιµωτικ θνατο αυτο που πφτει θµα
ενς τυρρνου και στο δοξασµνο θνατο αυτο που πεθανει ελεθερος, υπηρετντας τα ιδανικ του. Την πορεα του Bκαρου οφελουν να ακολουθ!σουν µχρι
τλους οι επαναστατηµνοι Fλληνες, ακµα κι αν η κβαση της προσπθεις τους
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εναι ο τιµηµνος θνατος. Αυτ!ν ακριβς την ιδα αναπτσσει ο Κλβος, µε αφορµ! τους πεσντες Ιερολοχτες, και στην ωδ! του «Εις τον Ιερν Λχον». Οι Ιερολοχτες ηττ!θηκαν και σκοτθηκαν, µως ο θνατς τους εναι δοξασµνος, επειδ!
υπηρτησαν µχρι τλους, µε αρετ! και τλµη, το ιδανικ της ελευθερας.
¶∞ƒ ∞§§∏§√ ∫ ∂π ª∂¡√
Ανδρας Κλβος, «Εις τον Ιερν Λχον», στρ. α’-ε’, Η Λρα (1824). Ωδα, Bκαρος
1970, σ. 50-51.
α1
Ας µη βρξη ποτ
το σννεφον, και ο νεµος
σκληρς ας µη σκορπση
το χµα το µακριον
που σας σκεπζει.
β1
Ας το δροσση πντοτε
µε τ’ αργυρ της δκρυα
η ροδπεπλος κρη3
και αυτο ας ξεφυτρνουν
αινια τ’ νθη.
γ1
Ω γνσια της Ελλδος
τκνα, ψυχα που επσατε
εις τον αγνα ανδρεως,
τγµα εκλεκτν Ηρων,
καχηµα νον.
δ1
Σας ρπαξεν η τχη
την νικητριον δφνην
και απ µυρτιν σς πλεξε
και πνθιµον κυπρισσον
στφανον λλον.
ε1
Αλλ’ αν τις απεθνη
δι την πατρδα, η µρτος
εναι φλλον ατµητον
και καλ τα κλαδα
της κυπαρσσου.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Πς συνδεται αιτιολογικ η πρταση του τελευταου δστιχου µε τις προηγοµενες;
2. Τι συγκρνει ο ποιητ!ς στην τρτη στροφ! και ποια θση παρνει ο διος;
3. Συγκρνετε το περιεχµενο των δο ωδν. Ποια στση κρατει ο ποιητ!ς απναντι σε αυτος που θυσιζουν τη ζω! τους για την ελευθερα;
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Οι Ωδς του Κλβου, επιµλεια, επιλογ! κριτικν κειµνων Νσος Βαγενς, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρ!της, Ηρκλειο 1992.
¶∏°∏
Ανδρας Κλβος (1792-1869), «Εις Σµον», στρ. αH-γH, Λυρικ (1826). Ωδα, κριτικ!
κδοση Filippo Maria Pontani, Bκαρος 1970, σ. 119.

¢ π√¡À™π√™ ™ √§øª√™
Η καταστροφ των Ψαρν
™∆√Ã√™
Να αντιληφθον οι µαθητς µε ποιον τρπο να οδυνηρ επεισδιο του εθνικοαπελευθερωτικο αγνα µνηµειθηκε σε να λιτ και περιεκτικ επγραµµα που αποτει φρο τιµ!ς στους νεκρος.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
∆ ξα – (νδοξοι νεκρο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το σολωµικ επγραµµα «Η καταστροφ! των Ψαρν» αποτελε αντιπροσωπευτικ
παρδειγµα της δυναττητας που χει η ποηση να µεταφρει να συγκεκριµνο
ιστορικ γεγονς στη σφαρα του καθολικο και του πανανθρπινου. Ο Σολωµς
αφαιρε απ την καταστροφ! των Ψαρν λα τα συγκυριακ και επικαιρικ στοιχεα και εστιζει την προσοχ! του στα χαρακτηριστικ εκενα που επιτρπουν τη
διαχρονικ! αναγωγ! του ιστορικο επεισοδου: την καµνη γη και τα λαµπρ σκοτωµνα παλικρια. Στο κντρο του ποι!µατος τοποθετεται η προσωποποιηµνη
θετητα της ∆ξας, σµβολο της τιµ!ς που οφελεται στους νδοξους νεκρος, να
περιφρεται –µοναδικ! µαρτυρα ζω!ς– ανµεσ τους, να αναλογζεται το µγεθος
της θυσας τους και να φρει στο µτωπο να απριττο στεφνι, καµωµνο απ τα
υλικ της δοξασµνης γης. Η εικνα που συνθτει το ποηµα εναι µοναδικ! σε
παραστατικτητα και υποβλητικ! σε δναµη. Το επγραµµα του Σολωµο εκφρζει
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την δια ακριβς αντληψη µε τις τρεις πρτες στροφς της ωδ!ς «Εις Σµον»: ο
θνατος στον αγνα για την ελευθερα εναι νδοξος.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
∆ιονσιος Σολωµς, «Εις Μρκο Μπτσαρη», Ποιµατα, τµ. 1, Bκαρος 19865, σ. 137.
Η ∆ξα δεξι συντροφεει
τον ντρα που τρχει µε κπους
της Φµης τους δσβατους τπους,
κι ο Φθνος το στκει ζερβι,
µε µτια, µε χελη πικρ.
Αλλ’ ποτε η µορα το γρψει,
τον δρµο του κσµου να πψει,
η ∆ξα καθζει µονχη
στην πλκα του τφου λαµπρ,
και ο φθνος αλλο περπατε.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
Βρετε αντιστοιχες ανµεσα στο ποηµα «Εις Μρκο Μπτσαρη» και στο εξεταζµενο επγραµµα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Εισαγωγ στην ποηση του Σολωµο, επιµλεια Γιργος Κεχαγιγλου, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρ!της, Ηρκλειο 1999.
Καψωµνος Ερατοσθνης, Ο Σολωµς και η ελληνικ πολιτισµικ παρδοση, Βουλ!
των Ελλ!νων 1998.
Καψωµνος Ερατοσθνης κ.., ∆ιονσιος Σολωµς. Ανθολγιο θεµτων της σολωµικς ποησης, Βουλ! των Ελλ!νων 1998.
¶∏°∏
∆ιονσιος Σολωµς (1798-1857), «Η καταστροφ! των Ψαρν» (1825), Ποιµατα,
επιµλεια – σηµεισεις Λνος Πολτης, Bκαρος 19865, σ. 138.

° π∞¡¡∏™ ƒ π∆™√™
Ερηµωµνα χωρι
™∆√Ã√π
Να µεταδοθε στους µαθητς µια ντονη εικνα της καταστροφ!ς, της ερ!µωσης
και της διψευσης που φησε πσω της η κατρρευση του αλβανικο µετπου,
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αλλ και γενικ τερα ο Β’ Παγκ σµιος π λεµος. Να τονιστε το κουργιο που εχαν
οι νθρωποι της εποχς εκενης να σταθον ρθιοι µσα στην καταστροφ και να
αντισταθον στην υποδολωση της πατρδας τους.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Πολεµικ τοπ ο
Α σθηση ττας
Αντοχ και ψυχικ δναµη των ηττηµνων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απ σπασµα αποτελε µια ρεαλιστικ ποιητικ περιγραφ της υποχρησης των
νικηµνων Ελλνων στρατιωτν που εγκαταλεπουν το αλβανικ µτωπο. Την
πρτη στροφικ εν τητα του αποσπσµατος συγκροτε µια σειρ απ εικ νες,
που εναι ως επ το πλεστον ονοµατικς προτσεις και παρατσσονται η µα µετ
την λλη, χωρς αυστηρ νοηµατικ συνοχ (π.χ., εν στην αρχ του αποσπσµατος ο χρ νος εναι το «ανελητο ξερ καλοκαρι», στην αρχ της δετερης στροφικς εν τητας µεταφερ µαστε προφανς σε µια ανµνηση του πολεµικο χειµνα
στα αλβανικ βουν, «Εχε κολλσει ο πγος το παποτσι στην κλτσα»). $λες
αυτς οι εικ νες αποδδουν παραστατικ την ερµωση, την καταστροφ και το
θνατο που προκλεσε ο π λεµος. Ωστ σο, στη δετερη στροφικ εν τητα βλπουµε τι οι νικηµνοι στρατιτες, αν και εναι εξουθενωµνοι, διατηρον ακ µη
το κουργιο και την ελπδα τι κποτε θα επιστρψουν ξαν στο πεδο της µχης,
προσπαθντας να διαφυλξουν το «φως» απ τον κατακτητ. Στη δετερη εν τητα πρπει να προσεχτε η προβολ και η ανδειξη της φωνς των στρατιωτν µε
τη χρση του πρτου πληθυντικο προσπου, εν µχρι εκενο το σηµεο το απ σπασµα εναι καθαρ αφηγηµατικ . Στο τλος του αποσπσµατος οι στρατιτες
χνονται, αποµνει µως η κ κκινη λµψη των τσιγρων τους, µια υποβλητικ εικ να που συµβολζει την αντοχ και την απ φασ τους να αντισταθον µε κθε τρ πο.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελτης, «Η πορεα προς το µτωπο», Το ξιον Εστ (1959). Πο ηση,

0καρος 2002, σ. 136-139. (Το κεµενο αυτ οι µαθητς µπορον να το ακοσουν
και σε απαγγελα του ηθοποιο Μνου Κατρκη, απ τη µελοποηση του ξιον
Εστ του Μκη Θεοδωρκη).
2. Στλιος Ξεφλοδας, νθρωποι του µθου (1944) στο Κστας Χατζηπατρας,
Μαρα Φαφαλιο, Μαρτυρ ες 1940-1941, Κδρος 1982.
3. Γιννης Μπερτης, Το πλατ ποτµι (1946/1965), Ερµς 1999.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Η ποιητικ συλλογ γρφτηκε το 1942, δηµοσιετηκε µως το 1961. Σκεφτετε
ποιοι πιθανο λ γοι εµπ δισαν τον ποιητ να δηµοσιεσει τα ποιµατ του.
[58]
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2. Βρετε τις παροµοισεις του κειµνου και εξηγ!στε τη σηµασα τους.
3. Πς οργαννεται αφηγηµατικ το απσπασµα; Ποια πρσωπα και σε ποια

σηµεα εµφανζονται να µιλον στο απσπασµα; Τι εξυπηρετε η εναλλαγ! ανµεσα στη φων! του αφηγητ! και στη φων! των προσπων;
4. Συγκρνετε τις εικνες κατρρευσης του αλβανικο µετπου που δνει ο Ρτσος
µε τις εικνες της δσκολης πορεας προς το µτωπο που περιγρφουν ο Ελτης,
ο Ξεφλοδας και ο Μπερτης.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αφιρωµα στον Γιννη Ρτσο, Κδρος 1981.
Ανθολογα Γιννη Ρτσου, επιλογ! Χρσα Προκοπκη, Κδρος 2000.
Βελουδ!ς Γιργος, Προσεγγσεις στο ργο του Γιννη Ρτσου, Κδρος 1984.
∆ιαλησµς Στφανος, Εισαγωγ στην ποηση του Γιννη Ρτσου, Επικαιρτητα
1981.
Κακλαµανκη Ρολα, Γιννης Ρτσος. Η ζω και το ργο του, Πατκης 1999.
Μαρωντης ∆. Ν., «Ο τπος του εθνικο ποιητ!. Ο αντκτυπος του αλβανικο
πους στην ποησ! µας», =ροι του λυρισµο στον Οδυσσα Ελτη, Κδρος
19844, σ. 55-80.
Πρεβελκης Παντελ!ς, Ο ποιητς Γιννης Ρτσος, Κδρος 1981.
Προκοπκη Χρσα, Η πορεα προς την Γκραγκντα  οι περιπτειες του ορµατος,
Κδρος 1981.
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/105/8.html#1
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.Komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoiisi:htm
¶∏°∏
Γιννης Ρτσος (1909-1990), Η τελευταα προ ανθρπου εκατονταετα (1961). Ποιµατα, τµ. 1, Κδρος 200123, σ. 505.

ª ∂§¶ø ∞ •πø∆∏
Απ" δ"ξα και θνατο
™∆√Ã√™
Να συνειδητοποι!σουν οι µαθητς τι η γερµανικ! Κατοχ! !ταν µια περοδος
σκληρν δοκιµασιν για τον ελληνικ λα, αλλ και µια εποχ! που ανδειξε το
κουργιο του λαο και την αντστασ! του στον κατακτητ!, ακµα κι ταν το τµηµα της αντστασης !ταν ο θνατος.
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£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Κατοχ. ∆οκιµασες (πενα και βα) και Αντσταση
Λαϊκ ασθηµα και αγωνιστικ εν τητα
Αντιστασιακ πνεµα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απσπασµα προρχεται απ το µυθιστρηµα Εικοστς αινας, το οποο γραψε
η Αξιτη απ τον Οκτβρη ως το Νοµβρη 1946, λγους µ!νες πριν η συγγραφας
υποχρεωθε να φγει απ την πατρδα της και να καταφγει στη Γαλλα.
Στο απσπασµα η ηρωδα της Πολυξνη ανακαλε στη µν!µη της απ τη φυλακ!, που βρσκεται λγω της αντιστασιακ!ς της δρσης (µοραζε παρνοµο Τπο),
δο κρσιµες στιγµς της γερµανικ!ς Κατοχ!ς στην Αθ!να, µια ταπειν! και µια
ηρωικ! στιγµ!. Η πρτη στιγµ! εναι η διανοµ! συσστιου στους καλλιτχνες. Η
συγγραφας, µσω της ηρωδας της, φανεται να αντικρζει µε ειρωνικ! µατι τους
καλλιτχνες: οι εκφραστς του πνεµατος, µχρι χτες απµακροι κι ακατδεκτοι,
εξουθενωµνοι τρα απ την πενα, υποκπτουν και αυτο στις πιεστικς επιταγς
της λης, καθς αναγκζονται να στοιβαχτον και να διαµαρτυρηθον για να
προυν, ταπεινωµνοι, το ελχιστο φαγητ του συσστιου. Η δετερη στιγµ! εναι
µια αντικατοχικ! διαδ!λωση που αφ!νει πσω της αρκετος νεκρος. Το φρνηµα
ωστσο του κσµου που συµµετχει στη διαδ!λωση εναι σθεναρ και η ασθηση
της συναδλφωσης ισχυρ!. Η συγγραφας, διαµσου της ηρωδας της, τονζει την
ταξικ! σσταση της διαδ!λωσης. Αυτο που συµµετχουν, αδιαφορντας ακµα
και για τη ζω! τους και παρασυρµνοι απ τον εθνικ ενθουσιασµ, εναι νθρωποι προερχµενοι απ τα λαϊκ στρµατα και νθρωποι που χουν ζωντανς µν!µες απ παλαιτερους εθνικος αγνες, πως η µικρασιατικ! εκστρατεα. Εναι
ενδιαφρον τι νας συγγραφας µε διαφορετικ! ιδεολογικ! συγκρτηση απ εκενη της Αξιτη, ο Οδυσσας Ελτης, περιγρφει µε ανλογο τρπο την κοινωνικ!
σσταση των συµµετεχντων σε µια αντικατοχικ! διαδ!λωση: «οι νοι µε τα πρησµνα πδια που τους λεγαν αλ!τες, και οι ντρες, και οι γυνακες, και οι λαβωµνοι µε τον επδεσµο και τα δεκανκια» («Η µεγλη ξοδος», Το ξιον Εστ). Το απσπασµα καταλ!γει µε την περιγραφ! µιας σκην!ς (η τυχαα συνντηση της Πολυξνης µε να στρατηγ), η οποα λειτουργε ως προµ!νυµα του εµφυλου, που ακολοθησε την απελευθρωση.
¶∞ƒ ∞§§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελτης, «Η µεγλη ξοδος», Το

ξιον Εστ (1959). Ποηση, Bκαρος

2002, σ. 149-150.
2. Γιργος Ιωννου, «Αυτ που δεν σβ!νονται», Εφβων και µη, Κδρος 1979, σ.

83-87.
3. ∆ηµ!τρης Χατζ!ς, «Μαργαρτα Περδικρη», Το τλος της µικρς µας πλης,
Κεµενα 19832, σ. 193-225.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Ποια εναι η κοινωνικ! σνθεση και ποιοι οι στχοι της διαδ!λωσης;
2. Σχολιστε το θλιβερ διαλογισµ της αφηγ!τριας µσα στο κελ της φυλακ!ς:

«Τι καιρς, πσα χρνια, και να µην χει τελειωµ!».
3. Η Μαργαρτα Περδικρη, στο δι!γηµα του Χατζ!, συµµετχει, πως και η αφη-

γ!τρια της Αξιτη, ενεργ στην Αντσταση. Βρετε οµοιτητες και διαφορς
στη συµπεριφορ των δυο γυναικν της Αντστασης.
4. Οι µαθητς µπορον επσης να διαβσουν δυο εφηβικ µυθιστορ!µατα: Ο
µεγλος περπατος του Πτρου της Qλκης Ζη και Κκκινη κλωστ δεµνη…
της Ζωρζ Σαρ!, που αναφρονται σε αυτ! την ιστορικ! περοδο.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Καρβλης Τκης, «Μλπω Αξιτη», Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τµ. 2, Σοκλης
1992, σ. 28-50.
Μικ Μαρη, Μλπω Αξιτη. Κριτικς περιπλανσεις, Κδρος 1996.
—, «Ιστορα των !χων και των ψιθρων: για τον Εικοστ αινα της Μλπως Αξιτη», Ιστορικ πραγµατικτητα και νεοελληνικ πεζογραφα, Επιστηµονικ
συµπσιο, Εταιρεα Σπουδν 1997, σ. 217-238.
µπ¡∆∂√
Τσος Ψαρρς (σκηνοθεσα), Αφιρωµα στη Μλπω Αξιτη, ΕΤ1, Οκτβριος 2003.
¶∏°∏
Μλπω Αξιτη (1906-1973), Εικοστς αινας (1946), Κδρος 1982, σ. 112-117.

° πøƒ°√™ Ã ∂πªø¡∞™
&ξι χιλιδες νοι
™∆√Ã√™
Να συνειδητοποι!σουν οι µαθητς τι η λογοτεχνα κατεργζεται το ιστορικ
υλικ (συγκεκριµνα εδ, την εξγερση του Πολυτεχνεου και το αιµατηρ τλος
της) µε το δικ της, εντελς αυτνοµο τρπο.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Θυσα των νων
Ιερ σιωπ ως νδειξη σεβασµο και αναγνρισης της θυσας
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο Χειµωνς ενσωµατνει στο αφ!γηµ του Ο γµος αυτ το σντοµο κεµενο που
αναπλθει µε το δικ του, εντελς ιδιτυπο, τρπο την εξγερση του Πολυτεχνεου
το Νοµβριο του 1973. Ο Χειµωνς αναδεικνει τη βαθτερη ουσα και το διαχρονικ βθος του ιστορικο γεγοντος. Jπως ο Σολωµς στο επγραµµα «Η καταστροφ! των Ψαρν», τσι και ο Χειµωνς αφαιρε λα τα συγκυριακ και επικαιρικ στοιχεα και εστιζει την προσοχ! του στα στοιχεα εκενα που επιτρπουν τη
διαχρονικ! αναγωγ! του ιστορικο επεισοδου. Γι’ αυτ µνο οι δυο εισαγωγικς
φρσεις του κειµνου δνουν το βασικ περγραµµα του ιστορικο γεγοντος, και
µλιστα µε εντελς γενικος ρους («νοι κι φηβοι παιδι», «νας στρατς»,
«λλος λας»). Στη συνχεια, οι συνπειες του ιστορικο γεγοντος, η αιµατηρ!
καταστολ! της εξγερσης, περιγρφονται σαν να γεωλογικ συµβν ! και καταστροφ!: οι νοι βουλιζουν µσα στη γη, η γη καθιζνει µχρι που σχηµατζεται να
τερστιο βραθρο. Το βραθρο αυτ λειτουργε ως να υποβλητικ µνηµεο της
θυσας, αλλ και ως µια αποκρουστικ! και διαρκ!ς υπµνηση του εγκλ!µατος που
τελστηκε εκε. Η τελικ! απφανση του αφηγητ! («κανες ποτ δεν θα τολµ!σει να
σκψει και να δει») θλει µλλον να αποδσει την ασθηση του τροµακτικο δους
που θα προκαλε το βραθρο-µνηµεο, εν η αφοριστικ! προσταγ! του («κανες να
µη τολµ!σει») εκφρζει την οργ! για το γκληµα και τη διθεσ! του να αναλβει
αυτς την προστασα του µνηµεου.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γιννης Ρτσος, ∆εκαοκτ λιανοτργουδα της πικρς πατρδας, Κδρος 1973.
Το παλικρι που ’πεσε µ’ ορθ την κεφαλ του,
δεν το σκεπζει η γης ογρ, σκουλκι δεν τ’ αγγζει–
Φτερ στη ρχη του ο σταυρς κι λο χιµει τ’ αψλου
και σµγει τους τρανος αϊτος και τους χρυσος αγγλους.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∏ ∂ƒ°∞™ π∞
Η γραφ! του Χειµων χαρακτηρζεται απ µεγλη αφαιρετικτητα, συµπκνωση
των νοηµτων, αλλ και ποιητικ! τλµη τσο στην αφ!γηση σο και στη δηµιουργα
των εικνων της. Επιλξτε µα απ τις εικνες του κειµνου και βρετε τις αντιστοιχες
της µε τα ιστορικ γεγοντα, πως περιγρφονται απ την επσηµη ιστορα ! τα χρονικ της εποχ!ς (π.χ. Κωστολα Μητροπολου, Το χρονικ των τριν ηµερν,
Κδρος 2002).
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Αριστηνς Γιργης, Εισαγωγ στην πεζογραφα του Γ. Χειµων, Κδρος 1981.
Λλα-Κριστ ∆σποινα, Στο καλειδοσκπιο του Γιργου Χειµων, Καστανιτης 1984.
Μαρωντης ∆.Ν., Η πεζογραφα του Γιργου Χειµων, Λωτς 1986.
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¶∏°∏
Γιργος Χειµωνς (1936-2000), Ο γµος, Κδρος 19772, σ. 35.

Ã ƒπ™∆√º√ƒ√™ ª ∏§πø¡∏™
«Το συρµατ"πλεγµα του ασχους»
™∆√Ã√™
Να αντιληφθον οι µαθητς τι το κυπριακ ζ!τηµα παραµνει µια ανοιχτ! πληγ!
του ελληνισµο, οι δραµατικς επιπτσεις του οποου σχετζονται µε τις προσωπικς
ιστορες πολλν ανθρπων που στερ!θηκαν χι µνο τη γη τους, αλλ ουσιαστικ
το χρο της νετητας και των βιωµτων τους.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Κυπριακ ζτηµα
Τουριστικ αξιοποηση και αλλοτρωση της Κπρου
Πρ;σινη γραµµ – ∆ιχοτ µηση του νησιο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το σντοµο αφ!γηµα του Μηλινη καταγρφει τις σκψεις και τα συναισθ!µατα
απ µια επσκεψη του συγγραφα στην Κπρο. Αν και το αφ!γηµα φανεται
καταρχ!ν να χει το χαρακτ!ρα µιας ταξιδιωτικ!ς περι!γησης, η µατι του αφηγητ! διεισδει στο χρο και στο χρνο, επειδ! η εµπειρα της τελευταας αυτ!ς
επσκεψης στο νησ συγκρνεται µε τις παλαιτερες εµπειρες του αφηγητ! απ
την Κπρο, που για µεγλο χρονικ διστηµα υπηρτησε ως εκπαιδευτικς.
Ανµεσα στο ττε και στο τρα συνβησαν σηµαντικ γεγοντα, που λλαξαν
ριζικ την ψη και τις προοπτικς του τπου. Η τουριστικ! αξιοποηση, που
αλλοωσε την ψη του τοπου και επηρασε το !θος των ανθρπων, εναι µια εξφθαλµη αλλαγ!, αλλ οι σηµαντικτερες και δραµατικς αλλαγς οφελονται στην
τουρκικ! εισβολ! του 1974. Fκτοτε ολκληρο το νησ και κυρως η πρωτεουσ
του, η Λευκωσα, διαιρθηκαν στα δυο, στην ελεθερη Κπρο και στην κατεχµενη απ τους Τορκους ζνη. Ο αφηγητ!ς θυµται την παλαιτερη διαµον! του
στο νησ και αναλογζεται µε λπη την ειρωνεα της ιστορας: ττε µιλοσε στους
µαθητς του για το τεχος του ΒερολνουR στο µεταξ το τεχος του Βερολνου
παψε να υπρχει και τρα το αδιαπραστο τεχος της τελευταας χωρισµνης
στα δυο πλης του κσµου βρσκεται µπροστ του. Προκειµνου να δηλωθε αυτ!
η τραγικ! ειρωνεα της ιστορας, ο ττλος του κειµνου συµπλκει το συρµατπλεγµα που χωρζει στα δυο τη Λευκωσα µε το «τεχος του ασχους», την ονοµασα που δθηκε στο τεχος του Βερολνου. ∆υστυχς το συρµατπλεγµα του
ασχους στη Λευκωσα παραµνει ακµα. Στην τελευταα παργραφο ο αφηγητ!ς
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νιθει τοιµος, µε τη δναµη της µν!µης και της φαντασας, να ξεπερσει τους
περιορισµος του συρµατοπλγµατος και να βρεθε στην λλη πλευρ, στην
εποχ! της νιτης του και της ελευθερας. Ωστσο η τελευταα φρση του αφηγ!µατος δηλνει την οδυνηρ! επγνωση του αφηγητ! τι τα χρνια της νετητς
του παραµνουν φυλακισµνα πσω απ το συρµατπλεγµα. Η διδασκαλα αυτο
του κειµνου µπορε να συνδυαστε µε το ποηµα «Γλυκ του κουταλιο» του
Κπριου Κυρικου Χαραλαµπδη, µε σκοπ να συνεξεταστον τσο η συναισθηµατικ! διθεση σο και τα βιµατα των δο προσπων, µε µφαση στη λειτουργα της µν!µης.
¶∞ ƒ∞ §§∏§∞ ∫∂ πª∂¡∞
1. Αντνης Σαµαρκης, «Το ποτµι», Ζητεται ελπς (1954), 198320, σ. 21-25.
2. Λευτρης Πολιος, «Καλοκαρι του ’78», Το αλληγορικ σχολεο (1978). Τα ποι-

µατα του Λευτρη Πολιου, επιλογ! 1969-1978, Κδρος 1982, σ. 99.
Η Κπρος µε κλεσε ν’ ακοσω τη µουσικ της
και να βουλιξω στο χµα της την παρχορδη δικ µου.
Εδα τον πνο πσω απ απελπισµνες βιτρνες
και τη Λευκωσα σα χορδ σπασµνη βιολιο.
=λη τη νχτα στο ξενοδοχεο µου µε τλιγαν
σα νερο οι ψυχς των σκοτωµνων
και µε µετακινοσαν τα βµατα των αγνοοµενων παλικαριν.
Aζησα τη θλιµµνη γη και φωτογρφισα
στα ακρογιλια της την αινια γννηση
της Αφροδτης.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫ ∂™ ∂ƒ°∞™ π∂™
1. Στο δι!γηµα αυτ ο αφηγητ!ς αναφρεται σε περιστατικ που συνβησαν στην

Κπρο πριν και µετ την τουρκικ! εισβολ! του 1974. Βρετε τα σηµεα στα οποα
διακρνονται αυτς οι δο περοδοι της ζω!ς του και καταγρψτε τα διαφορετικ αισθ!µατα που νιωθε κθε φορ.
2. «Τα αισθ!µατα δεν µπανουν στο συρµατπλεγµα». Γρψτε µια παργραφο που
να τελεινει µε αυτ!ν τη φρση.
3. Ποια εικνα της Κπρου δνει ο Λ. Πολιος στο ποηµ του; Κντε ειδικ! αναφορ στις λξεις που δεχνουν τη συναισθηµατικ! στση του ποιητ!.
µπµ§π√°ƒ∞º π∞
Ελτροχος [Πτρας], τχ. 7, 1995.
Η λξη, τχ. 143, 1998.
Μηλινης Χριστφορος, Π.Ε.Φ., Μεταχµιο 2000.
Παγανς Γ.∆., Τρεις µεταπολεµικο πεζογρφοι, Νεφλη 1998, σ. 50-65, 104-129.
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Παγανς Γ.∆., Τρεις µεταπολεµικο πεζογρφοι, Νεφ λη 1998, σ. 50-65, 104-129.
Τσακνις Σπρος, «Χριστφορος Μηλινης», Η µεταπολεµικ πεζογραφ α, τµ. 5,
Σοκλης 1988, σ. 254-329.
∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞ºπ ∫∏ ∆∞π ¡π ∞
Θδωρος Αγγελπουλος, Το µετωρο βµα του πελαργο, 1991.
¶∏°∏
Χριστφορος Μηλινης (1932), «“Το συρµατπλεγµα του α#σχους”», Το µικρ ε ναι
µορφο, Κ δρος 1997, σ. 104-106.

∂¡∞§§∞∫∆π∫√π ∆ƒ√¶√π ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ™∆∞ ∫∂πª∂¡∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™
1. Ιστορικς παραλληλισµς – Παρλληλα θεµατικ µοτβα

Καλ θα ;ταν οι µαθητ ς να συνδ σουν το αγωνιστικ ;θος και την αντοχ;
στις δοκιµασ#ες µε την ιστορικ; πορε#α του ελληνισµο. Η καµ νη γη και τα
λαµπρ παλικρια των Ψαρν στο σολωµικ επ#γραµµα ; το τοπ#ο της ερ;µωσης µετ την κατρρευση του αλβανικο µετπου στο απσπασµα απ την
ποιητικ; σνθεση του Ρ#τσου µπορον να συνεξεταστον, ως παρλληλες
ιστορικ ς περιστσεις, µε το πο#ηµα «Θερµοπλες» του Καβφη («Η βιοπλη
– Το αγωνιστικ πνεµα του ανθρπου»).
2. Ρεαλιστικ λογοτεχνικ αποτπωση ιστορικν συµβντων
Εξετζοντας το απσπασµα απ το µυθιστρηµα της Αξιτη ; συσχετ#ζοντς
το µε το δι;γηµα της Αλεξ#ου («Η βιοπλη – Το αγωνιστικ πνεµα του
ανθρπου»), προκπτει µια ρεαλιστικ; αποτπωση των δσκολων κατοχικν
και µεταπολεµικν χρνων (πε#να, στερ;σεις, εξορ#α), επικεντρωµ νη στα
καθηµεριν προβλ;µατα και στις συναισθηµατικ ς αντιδρσεις των απλν
ανθρπων. Παρλληλα µε τον ηρωισµ που επιδεικνουν οι στρατιτες του
αλβανικο µετπου, ο οπο#ος προβλλεται κυρ#ως στις επετε#ους, µπορε# να
δοθε# µια ρεαλιστικτερη εικνα των πραγµτων µ σα απ το πο#ηµα του
Ρ#τσου και τα προτεινµενα παρλληλα κε#µενα.
3. ∆ιδασκαλα κειµνων και χρση εποπτικο υλικο
Aχει ενδιαφ ρον να συνεξεταστον κποια κε#µενα –πως, π.χ., το πο#ηµα του
Ρ#τσου ; το αφ;γηµα του Μηλινη– µε εικαστικ υλικ που σχετ#ζεται µε τα
ιστορικ περιστατικ στα οπο#α αναφ ρονται (αλβανικ µ τωπο, κυπριακ
πρβληµα), στε οι µαθητ ς να συγκρ#νουν ; να προβληµατιστον σχετικ µε
την ιδιαιτερτητα της λογοτεχνικ;ς απδοσης της ιστορικ;ς πραγµατικτητας
(εκφραστικο# τρποι, ιδεολογικ; χροι, κοινωνικς προβληµατισµς κ..).
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