Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Μεταπολεµικ και σ γχρονη λογοτεχνα

ª π§∆√™ ™ ∞Ã∆√Àƒ∏™
Τα δρα
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητς να µοντρνο µεταπολεµικ ποηµα και να ρθουν σε
επαφ" µε τα διακριτικ$ χαρακτηριστικ$ της µορφ"ς και του περιεχοµνου του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Προσφορ-δρο
Ο συµβολισµς του ουρανο
Κοινωνικς ρλος και ιδιαιτερτητα του ποιητ
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ποηµα «Τα δ&ρα» εναι το πρ&το δεγµα της ποιητικ"ς του Σαχτο(ρη. Αν"κει
στη δε(τερη ποιητικ" συλλογ" του Παραλογας (1948), η οποα περιχει ποικλους
µετασχηµατισµο(ς θεµ$των, αντληµνων απ τα δηµοτικ$ τραγο(δια (παραλογς),
το παραµ(θι και την ταραγµνη µεταπολεµικ" ιστορα. Η λιτ" γλ&σσα και ο αδρς
χειρισµς του θµατος συνδυ$ζονται µε την εξπρεσιονιστικ" τεχνικ". Στον ττλο και
στην πρ&τη στροφ" του ποι"µατος κυριαρχε η ευχ$ριστη δι$θεση µσα απ το
ασθηµα της προσφορ$ς των ανθρ&πων στον ποιητ". Στη δε(τερη στροφ" ο ποιητ"ς χρησιµοποιε τα δ&ρα που λαβε, µε τρπο που ανατρπει τις συνηθισµνες
προσδοκες του αναγν&στη: γονατζει και καρφ&νει στο πεζοδρµιο τα πδια των
περαστικ&ν. Αυτο που καθηλ&νονται δακρ(ζουν –µα δε δεχνουν τροµαγµνοι–
και στρφουν το βλµµα τους στο φωτισµνο ουραν, που δεσπζει µια βασανισµνη στη γη ζητι$να, που πουλ$ τσουρκια (εικνα συγγενικ" µε εκενη του ποι"µατος «Το ψωµ»). Μσα απ τις συµβολικς αυτς ενργειες του ποιητ" ανακαλεται, µε αντεστραµµνους ρλους (ο ποιητ"ς καρφ&νει τους ανθρ&πους / η ζητι$να
δικαι&νεται στον ουραν), η µορφ" και η στα(ρωση του Χριστο(. Η τρτη στροφ"
εισ$γεται µε τριτοπρσωπη αφ"γηση, εν& στη συνχεια ακολουθε δι$λογος δ(ο
ανθρ&πων, µσα απ τον οποο επανρχεται συµβολικ$ το θµα της προσφορ$ς,
απ την πλευρ$, αυτ"ν τη φορ$, του ποιητ". Οι $νθρωποι συνειδητοποιο(ν τι ο
ποιητ"ς απευθ(νεται τελικ$ στην καρδι$ τους, στοχε(ει δηλαδ" να αφυπνσει το
συνασθηµα, να ευαισθητοποι"σει την ψυχ" τους, να παρεµβ$λει την ουρ$νια εικνα αν$µεσα στις καθηµερινς γνοιες της επγειας ζω"ς (πως συµβανει και στο
ποηµα «Το ψωµ»).
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελ(της, «∆&ρο ασηµνιο ποηµα» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασου.
2. Τζνη Μαστορ$κη, «Η πρτα», Το σι, Κδρος 1978, σ. 41.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™
1. Παρατηρ"στε την περιγραφ"
των περαστικ&ν, µε σκοπ
να αποδ&σετε την ψυχικ"
τους κατ$σταση τη στιγµ"
που τους καρφ&νει ο ποιητ"ς. Αν προτιµ$τε, ζωγραφστε το θµα.
2. Το
ποηµα παρουσι$ζει
αρκετς γλωσσικς και υφολογικς επαναλ"ψεις. Γιατ
τις χρησιµοποιε ο ποιητ"ς;
3. ∆ιαβ$στε προσεκτικ$ το ποηµα του Ελ(τη «∆&ρο ασηµνιο ποηµα». Ποιον ιδιατερο
ρλο χει εδ& ο ποιητ"ς και
ποια σηµασα χει το δ&ρο
του για τους ανθρ&πους; Συγκρνετε µε τον αντστοιχο
ρλο του ποιητ" στο σαχτουρικ ποηµα.
Χειργραφο του ποιητ" (αρχεο ∆&ρας Μντη)
4. Αν χετε τη δυναττητα,
εναι πολ( ενδιαφρον να
δετε το ντοκιµαντρ Ποιος εναι ο τρελς λαγς του Λευτρη Ξανθπουλου
(1992). Επσης µπορετε να ακο(σετε το Σαχτο(ρη να διαβ$ζει ποι"µατ$ του σε
καστα " CD απ τη σειρ$ «∆ινυσος» (1977).
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Για τον Σαχτο ρη, επιµλεια ∆&ρα Μντη, Λευκωσα, Αιγαον 1998.
∆$λλας Γι$ννης, Ο ποιητ ς Μλτος Σαχτο ρης, Κδρος 1997.
∆ιαβζω, τχ. 436, 2003 [αφιρωµα].
Η λ!ξη, τχ. 123-124, 1994.
Μαρωντης ∆.Ν., Μλτος Σαχτο ρης: #νθρωποι-χρ%µατα-ζ%α-µηχαν!ς, Γν&ση
1980.
Χατζηβασιλεου Βαγγλης, Μλτος Σαχτο ρης. Η παρκαµψη του υπερρεαλισµο ,
Βιβλιοπωλεον της Εστας 1992.
¶∏°∏
Μλτος Σαχτο(ρης (1919-2005), «Τα δ&ρα», Παραλογας (1958). Ποι µατα, Κδρος
19844, σ. 44.
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ª ∞¡√§∏™ ∞ ¡∞°¡ø™∆∞∫∏™
Στο παιδ µου
™∆√Ã√™
Να λθει σε επαφ" και να εκτιµ"σει ο µαθητ"ς βασικς αρχς της µεταπολεµικ"ς
ποησης, διαβ$ζοντας να κεµενο σηµαντικο( εκπροσ&που της.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Εµες-εκενοι
Αλθεια-ψ!µα
Εξωραϊσµ!νος λγος-ρεαλιστικ γλσσα
Ιστορικ µνµη και ποιητικ χρ!ος
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ενταγµνο στην ποιητικ" συλλογ" Ο Στχος, η οποα πρωτοδηµοσιε(τηκε στο
πλασιο της αντιστασιακ"ς συλλογικ"ς κδοσης 18 κεµενα (1971), το ποηµα του
Μανλη Αναγνωστ$κη αποτελε εµφαν&ς µια πολιτικ" αλληγορα και συγχρνως
να χαρακτηριστικ ποηµα ποιητικ"ς. Ο οµιλητ"ς του ποι"µατος υπερασπζεται
τη ρεαλιστικ", " καλ(τερα κυριολεκτικ", αναφορ$ στα πρσωπα και τα πρ$γµατα,
την ηθικ" και πολιτικ" κυριολεξα που ακυρ&νεται απ τον εξωπραγµατικ λγο
των παραµυθι&ν. Στο εππεδο της ποιητικ"ς, ο Αναγνωστ$κης εκµεταλλε(εται την
καταστατικ" µεταφορ$ που δηλ&νει ο ττλος του ποι"µατος και αναλαµβ$νει το
ρλο του ποιητ", που γαλουχε το κοιν του σαν πατρας που µιλ$ει στο παιδ του.
Αν αυτ" η στ$ση εξηγεται απ τα ιστορικ$ συµφραζµενα του ποι"µατος (στο
πλασιο της δικτατορας, ο πολιτικς ποιητ"ς χει κοιν το οποο αισθ$νεται υποχρεωµνος να γαλουχ"σει – «Τ&ρα», τονζει ο ποιητ"ς, «τα βρ$δια, κ$θοµαι και
του µιλ&»), η πολιτικ" αιχµ" της παραβολ"ς δεν εναι το διο σαφ"ς. Ο κυριολεκτικς λγος της αλ"θειας, που υποστηρζει οργισµνος ο ποιητ"ς ως αξωµα ποιητικ"ς και πολιτικ"ς ηθικ"ς, αντιπαραβ$λλεται στο ποηµα µε τον παραµυθιακ λγο
που κ$ποιοι $λλοι απη(θυναν στο παρελθν στο παιδ-κοιν του. Αν το «παιδ»
αυτ ταυτιστε µε το σ(νολο του κοινο(, ττε η δι$κριση των δ(ο λγων µπορε να
αναφρεται στη διαφορ$ του αριστερο( ποιητ" απ τους $λλους. Αν µως το
«παιδ-κοιν» του ποιητ" αναγνωριστε ως κοιν της Αριστερ$ς, πως φανεται να
υποδεικν(ει το κεµενο («του τραγουδ& τους νεκρο(ς µας»), ττε η δι$κριση των
δ(ο λγων παρουσι$ζεται ως εσωτερικ" υπθεση της αριστερ"ς ποησης. Απναντι στην πειθαρχηµνη κοµµατικ" διανηση, που εξωραJζει και κολακε(ει την επσηµη γραµµ" προσφροντας ποιητικ$ παραµ(θια στον κσµο της Αριστερ$ς (που
ωστσο δεν του «$ρεσαν ποτ τα παραµ(θια»), ο Αναγνωστ$κης αναλαµβ$νει το
µοναχικ ργο (ας προσξουµε την προτµηση στο πρ&το ενικ πρσωπο) να αποκαταστ"σει αλ"θειες, να δεξει φταχτες, να τιµ"σει "ρωες και νεκρο(ς.
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¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ηλας Βενζης, Γαλ νη, απσπασµα στα Κ.Ν.Λ. της Β’ Γυµνασου.
2. Γε&ργιος Βιζυηνς, [Στο χαρµι] στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασου.
3. Ανδρας Εµπειρκος, «Ιωβηλαον» [απσπασµα], Η σ µερον ως α ριον και ως
χθες, Kγρα 1984, σ. 84.
∆ιτι πντοτε τα παραµ θια !χουν αλ θεια
Ιδως αυτ που εναι πλεγµ!να µε κογχ λια
Και γοητε ουν τα παιδι τους ν!ους και τους γ!ρους
Που !χουν ευασθητες ψυχ!ς και ατσαλ!νια µπρτσα.
EYPYTEPE™ ¢PA™THPIOTHTE™
1. Π&ς λειτουργο(ν τα παραµ(θια στα κεµενα των Bενζη και Bιζυηνο(; Tι συν-

πειες πιστε(ετε τι θα εχε στις δ(ο περιπτ&σεις η αλ"θεια, την οποα προκρνει
ο Aναγνωστ$κης;
2. Προσπαθ"στε να εξηγ"σετε την απλυτα διαφορετικ" $ποψη για τα παραµ(θια
που εκφρ$ζουν ο Eµπειρκος και ο Aναγνωστ$κης.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αντ, τχ. 527-528, 1993 [αφιρωµα].
Η λ!ξη, τχ. 11, 1982.
Για τον Αναγνωστκη, επιµλεια Ν$σος Βαγεν$ς, Λευκωσα, Αιγαον 1996.
Αρ$γης Γι&ργος, «Εισαγωγ" στην ποηση του Αναγνωστ$κη», Ασκ σεις κριτικ ς,
Σοκλης 1990, σ. 149-155.
∆$λλας Γι$ννης, Πλγιος λγος. ∆οκµια κριτικ ς, Καστανι&της 1989, σ. 240-274.
Μαρωντης ∆.Ν., Ποιητικ και πολιτικ ηθικ , Κδρος 1976.
Orsina Vincenzo, Ο Στχος και η Σιωπ : Εισαγωγ στην ποηση του Μ. Αναγνωστκη, µτφρ. Αυγ" Καλογι$ννη, Νεφλη 1995.
∆ισκογραφα: Στη σειρ$ «∆ινυσος»: Ο Μανλης Αναγνωστκης διαβζει Αναγνωστκη.
¶∏°∏
Μανλης Αναγνωστ$κης (1925), «Στο παιδ µου», Ο Στχος (1970). Τα ποι µατα,
Πλει$ς 198010, σ. 152.
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∫ π∫∏ ¢ ∏ª√À§∞
Τα π θη της βροχς
™∆√Ã√π
Να κατανο"σουν οι µαθητς το συµβατικ τρπο µε τον οποο εκφρ$ζονται τα
συναισθ"µατα στη σ(γχρονη ποηση και να προσεγγσουν το ργο της Κικ"ς
∆ηµουλ$.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η βροχ ως στοιχεο υποβολς
Το συνασθηµα της µοναξις
Η απουσα του αγαπηµ!νου προσπου
Η ποιητικ και ειρωνικ χρση της γλσσας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο ποηµα αυτ η Κικ" ∆ηµουλ$ δηµιουργε να αριστοτεχνικ παιχνδι υποβολ"ς
µσα απ να πλγµα κατ$λληλων λξεων και συµβολισµ&ν. Η βροχ" δνει το ναυσµα για την κφραση των συναισθηµ$των που κυριαρχο(ν στο ποιητικ υποκεµενο. Το µοντονο $κουσµα της βροχ"ς και το ασ(νδετο σχ"µα του ποι"µατος δηµιουργο(ν µια µουσικ" και υποβλητικ" ατµσφαιρα. Η παρ"χηση του σι µετατρπεται
«εν µσω λογισµ&ν και παραλογισµ&ν» σε επαν$ληψη της λξης «εσ(.» Πρκειται
για την «$λλη γραφ" κι $λλην αν$γνωση», η οποα αποκαλ(πτει την νταση του
ψυχικο( $λγους που γενν$ η απουσα του αγαπηµνου προσ&που. Το ποιητικ
υποκεµενο παρατηρε τη βροχ", αλλ$ στην ουσα προβ$λλει π$νω της τα δικ$ του
συναισθ"µατα. Τα επθετα «συλλογιστς», «συνρηµος» ("χος), «βραδ(γλωσση»
(βροχ") αποδδουν ιδιτητες εµψ(χων και συµβ$λλουν στη συµβολιστικ" κφραση
των ψυχικ&ν καταστ$σεων που βι&νει το υποκεµενο στη δι$ρκεια µιας «αξηµρωτης ν(χτας». Παρ$ την επαν$ληψη του δε(τερου ενικο( προσ&που της προσωπικ"ς
αντωνυµας, απουσι$ζει το δε(τερο πρσωπο του ρ"µατος. Στην ουσα χουµε να
µονλογο, µια εξοµολγηση ψυχ"ς, που βι&νει τσο ντονα την απουσα και τη
µοναξι$, &στε φτ$νει στο σχ"µα της υπερβολ"ς: «κ$θε σταγνα και να εσ(». Οι
εκφρ$σεις «αξηµρωτη αν$γκη», «πρθεση ναυαγισµνη» «σαν µοιρολατρα» δεχνουν τι λεπει η ελπδα για επικοινωνα και αλλαγ" της κατ$στασης. Ωστσο,
παρ$ την κφραση της συναισθηµατικ"ς φρτισης και της αδιξοδης επιθυµας, η
ποι"τρια δεν παραδδεται στο µελδραµα, στην $κρατη συναισθηµατολογα. ∆ιατηρε απ την αρχ" µια κριτικ" στ$ση («παραλογισµς», «παρεξηγηµνος "χος»), εν&
η κφρασ" της παρνει ειρωνικς αποχρ&σεις ιδιατερα στο τλος του ποι"µατος.
Αντ για µια δραµατικ" κορ(φωση προτιµ$ την αποστασιοποιηµνη, αλλ$ σως
περισστερο δραστικ" λ(ση. Η βροχ" εντλει το παρακ$νει µε αυτ" την ατρµονη
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και κουραστικ" της επιµον": «πολ( µε ζ$λισε απψε η βροχ" / µ’ αυτ" της τη µεροληψα». Η Κικ" ∆ηµουλ$ χρησιµοποιε και εδ& την ειρωνικ" γλ&σσα και την παρ$δοξη ισορροπα αν$µεσα στο π$θος και τη λογικ", τα στοιχεα δηλαδ" που δνουν
να ιδιατερο (φος στην ποησ" της. Η κατακλεδα του ποι"µατος: «σαν λα τ’ $λλα
να εναι αµελητα / και µνο εσ(, εσ(, εσ(» αποφορτζει τη βαρι$ ατµσφαιρα, αλλ$
διατηρε το ρυθµ και τη γοητεα της ποιητικ"ς γραφ"ς.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ναπολων Λαπαθι&της, «Νυχτεριν» στο Κ&στας Στεργιπουλος, Η ανανεω-

µ!νη παρδοση, Σοκλης 1980, σ. 270.
2. Μ"τσος Παπανικολ$ου, «Τοπο» στο Κ&στας Στεργιπουλος, Η ανανεωµ!νη

παρδοση, Σοκλης 1980, σ. 386.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™
1. Ο φιλλογος µπορε να χρησιµοποι"σει ως παρ$δειγµα τη δι$σηµη παρ"χηση
του ταυ απ την τραγωδα του Σοφοκλ" Οιδπους τ ραννος: «τυφλς τα τ’ &τα
τον τε νουν τα τ’ µµατ’ ει» (στ. 371), για να δεξει τη µακρ$ παρ$δοση του σχ"µατος. Εδ& η παρ"χηση δνει µφαση στον τνο της οργ"ς του Οιδποδα απναντι στα λγια του Τειρεσα. Στη συνχεια µπορε να ζητ"σει απ τους µαθητς
να αναζητ"σουν $λλες παρηχ"σεις σε λογοτεχνικ$ κεµενα και να εξετ$σουν
την εντ(πωση που αυτς δηµιουργο(ν.
2. Εντοπστε και σχολι$στε τις προσωποποι"σεις που υπ$ρχουν στο ποηµα.
3. Βρετε τις ειρωνικς αποχρ&σεις της γλ&σσας και εξετ$στε το µηχανισµ της
αποστασιοποησης, µσα απ τον οποο η ποι"τρια αποφε(γει την $µεση κθεση των βιωµ$των και των συναισθηµ$των της.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Η λ!ξη, τχ. 84, 1989.
∆"µου Νκος, «Στην τετργωνη ν χτα της φωτογραφας». Σηµει%σεις σε ποι µατα
της Κικ ς ∆ηµουλ, Στιγµ" 1991.
Μαρκδης Μ$ριος, Εναι και ποτ!. Ερµηνευτικ πρσβαση στα ποι µατα της Κικ ς
∆ηµουλ, Qρασµος 1989.
¶∏°∏
Κικ" ∆ηµουλ$, «Τα π$θη της βροχ"ς», Το λγο του κσµου, Στιγµ" 1971, σ. 58-59.
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∆ ∑∂¡∏ ª ∞™∆√ƒ∞∫∏
Οι µεγ λοι
™∆√Ã√π
Να ρθουν οι µαθητς σε επαφ" µε να αντιπροσωπευτικ δεγµα ποησης της µεταπολιτευτικ"ς περιδου και να προβληµατιστο(ν γ(ρω απ τις ιστορικς και ποιητικς
αξες που το ποηµα αναδεικν(ει.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ιστορικτητα – Συλλογικο µθοι
Η σχ!ση των γενεν και η συν!χεια
Η ποιητικ γλσσα της γενις του ’70
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η πρ&τη ποιητικ" συλλογ" της Τζνης Μαστορ$κη ∆ιδια (1972) µε τα σ(ντοµα
ποι"µατ$ της απηχε το γενικ πνε(µα αµφισβ"τησης που χαρακτ"ριζε τους πρωτοεµφανιζµενους εκενη την εποχ" ποιητς της γενι$ς του ’70, το οποο αντιµετ&πιζε κριτικ$ τους συλλογικο(ς µ(θους και τις συµβ$σεις της µεταπολεµικ"ς κοινωνας. Στο ποηµα που ανθολογεται, η ποι"τρια ισορροπε αν$µεσα σε να συνασθηµα τρυφερτητας και σε µια ειρωνικ" απσταση απ τους «µεγ$λους» και τα
βι&µατ$ τους. Αυτ$ τα βι&µατα χουν τις ρζες τους σε µια εποχ" δ(σκολη, αλλ$
και πολλαπλ&ς µυθοποιηµνη. Εδ& µως δεν προβ$λλονται οι ηρωικς πρ$ξεις "
τα τραγικ$ γεγοντα της Κατοχ"ς πως τα βλπουµε στον κινηµατογρ$φο " τα διαβ$ζουµε στα βιβλα. Η ποι"τρια επιλγει το µσο $νθρωπο και την καθηµεριντητ$ του: η γλ&σσα της δεν χει υψηλο(ς τνους " συναισθηµατικς εξ$ρσεις, αλλ$
προσγει&νεται ρεαλιστικ$ στην καθηµεριντητα. Υπαινικτικ$ δηλ&νεται το κληρονοµηµνο βωµα: η ζω" στη φτωχικ" συνοικα και οι δυσκολες της επιβωσης, οι
ανεκπλ"ρωτες επιθυµες της εφηβεας και η ποηση του Καβ$φη, υποδεικν(ουν
µµεσα και τη δικ" της γενεαλογα. Το προσωπικ στοιχεο κρ(βεται πσω απ ναν
ουδτερο και αποστασιοποιηµνο λγο, που αποφε(γει την $µεση εξοµολγηση. Το
ποιητικ εγ& υποτ$σσεται στον πληθυντικ αριθµ του εµες. Εναι η εποχ" της
δικτατορας και η αναζ"τηση συλλογικτητας απ την πλευρ$ της νας γενι$ς. Ο
Αλξης Ζ"ρας παρατηρε τι η Μαστορ$κη «στα ∆ιδια εχε εµφανιστε περισστερο “στρατευµνη”, σε µια µορφ" κοινωνικ"ς ποησης, η κριτικ" που ασκο(σε
απναντι σε κοινωνικς αξες, θεσµο(ς και καθιερωµνες αξες "ταν πολ( οξ(τερη,
η γλ&σσα της πιο ακατργαστη και $µεση και ευθ(βολη».
Γενικ$ για τη γλ&σσα των νων ποιητ&ν της δεκαετας του ’70 γρ$φει ο Β. Στερι$δης:
«∆ιαβ$ζοντας τους στχους των νων χεις την ασθηση τι βρσκεσαι σε µια
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συνεχ" πρκληση. Ο νος προκαλε τη γ(ρω του κοινωνα –το κατεστηµνο και
σους επαναπα(ονται σε σα αυτ τους προσφρει– µε τη γραφ" και τη γλ&σσα
του, πως τους προκαλε και µε την εµφ$νισ" του: τα µακρι$ µαλλι$, τα παρδαλ$
και σα τον διαφοροποιο(ν απ το πλ"θος. Και αυτ" ακριβ&ς η αν$γκη της διαφοροποησης αποτελε την πρ&τη µορφ" αντικοµφορµισµο(. Γιατ σε ολκληρη την
ποηση που µας απασχολε µ$ταια θα αναζητ"σεις µια κατ$φαση, που να αναφρεται στο Χθες " το Σ"µερα […] Η αλ"θεια εναι τι στην ποηση αυτ", εκτς απ
εξαιρσεις, δεν δηλ&νεται ρητ$ το γεγονς τι χουµε δικτατορα. Προκ(πτει µως
ξεκ$θαρα απ την εµφαν" προσπ$θεια να τρυπηθε το κλυφος κ$ποιας επιβεβληµνης σιωπ"ς. Sσως και αυτ να συντλεσε στη διαµρφωση του ιδι&µατος. Sσως
και τσι να λειτο(ργησε η στοιχει&δης $µυνα» («Το γλωσσικ ιδωµα της γενι$ς του
’70», Νεωτερικ ποηση 4 και 5 Νοεµβρου 1993, 1994).
Για το διο θµα, επσης, γρ$φει η Νρα Αναγνωστ$κη:
«Η διακωµ&δηση χι µνο σοβαρ&ν πραγµ$των αλλ$ και της διας της σοβαρτητας, µ’ αυτ το εδος της ελαφρι$ς σατιρικ"ς και χιουµοριστικ"ς γλ&σσας, που τη
χρησιµοποιο(ν τσο συχν$ σε µια ασυν"θιστη κταση και µε ναν τρπο εµφατικ,
σχεδν επιδεικτικ, οι περισστεροι απ τους νους ποιητς µας. Χρησιµοποιο(ν
τσο σοβαρ$ την ασοβ$ρευτη γλ&σσα τους, που αναιρο(ν την ελαφρτητ$ της».
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Karen Van Dyck, «Οι ιστορες για τα βαθι$ της Τζνης Μαστορ$κη και το κλεµµνο
γρ$µµα», Η Κασσνδρα και οι λογοκριτ!ς στην ελληνικ ποηση 1967-1990, µτφρ.
Παλµ(ρα Ισµυρδου, Kγρα 2002.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Nρα Aναγνωστ$κη, «Το στοιχεο της σ$τιρας και του χιο(µορ στη νετερη ποιητικ" γενι$», Η κριτικ της παντοµµας, Kδρος 1977.
Μιχ$λης Γκαν$ς, «Χριστουγεννι$τικη ιστορα», Γυλινα Γιννενα, Καστανι&της
1989.
¶∏°∏
Τζνη Μαστορ$κη, «Οι µεγ$λοι», ∆ιδια, Κδρος 1972, σ. 27.
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¢ ∏ª∏∆ƒ∏™ Ã ∞∆∑∏™
Η τελευτα α αρκοδα του Π νδου
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητς να σηµαντικ µεταπολεµικ συγγραφα και να ευαισθητοποιηθο(ν σχετικ$ µε ορισµνα προβλ"µατα της ελληνικ"ς κοινωνας που
πραγµατε(εται το κεµενο.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ζω του ;λληνα µετανστη
Το νειρο της επιστροφς στην πατρδα
Ο νστος και η συνασθηση της διψευσης (παρακµ του παραδοσιακο τρπου ζως, καταναλωτισµς, κοινωνικ αποξ!νωση κ..)
Η προσωπικ αντσταση του Σκουρογιννη και η επανασνδεσ του µε τον
τπο του
EN¢EIKTIKH ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η διδασκαλα αυτο( του κειµνου µπορε να συνδεθε µε να προηγο(µενο απσπασµα απ Το διπλ βιβλο του Χατζ", που περιλαµβ$νεται στα Κ.Ν.Λ. της Β'
Γυµνασου, αναφρεται στις δ(σκολες συνθ"κες ζω"ς των Ελλ"νων µεταναστ&ν
και προρχεται απ το κεφ$λαιο «Ο Κ$σπαρ Χ$ουζερ στην Qρηµη χ&ρα». Αρκετς χρ"σιµες πληροφορες σχετικ$ µε τη δοµ" και την αφηγηµατικ" οργ$νωση του
βιβλου δνονται στο βιβλο του καθηγητ" της Β' Γυµνασου.
Το παρν απσπασµα, µσα απ το νστο του Σκουρογι$ννη, θγει βασικ$ το
θµα της κοινωνικ"ς αλλοτρωσης µε τρπο κατανοητ στους µαθητς της Γ'
Γυµνασου. Πολλο µαθητς διαθτουν αν$λογες παραστ$σεις απ την ιδι$ζουσα
κατ$σταση που βι&νουν την περοδο των καλοκαιριν&ν διακοπ&ν στα χωρι$
τους, που συχν$ επανακ$µπτουν για τους θερινο(ς µ"νες εξωτερικο και εσωτερικο µεταν$στες, γι’ αυτν το λγο αντιλαµβ$νονται ε(κολα π&ς εκδηλ&νεται
πρακτικ$ η, δυσεξ"γητη θεωρητικ$, ννοια της αλλοτρωσης. Μπορο(ν εποµνως
να παρακολουθ"σουν τη συναισθηµατικ" κατ$σταση του κεντρικο( προσ&που
του διηγ"µατος και να εντοπσουν τους λγους που επηρε$ζουν καταλυτικ$ την
ψυχοσ(νθεσ" του. Ο Σκουρογι$ννης ζο(σε στη Γερµανα µε τη νοσταλγα της
παλι$ς ζω"ς του χωριο( του, µως η εικνα που αντκρισε στην επιστροφ" του
απ τη µια τον πληγ&νει και απ την $λλη τον κ$νει απαθ". Εκενος, αν και λειψε χρνια απ τον τπο του, επιµνει να συντηρε µσα του τις αξες του παραδοσιακο( τρπου ζω"ς, νι&θει µως τ&ρα την ψυχικ" αποξνωση και, κατ$ κ$ποιο
τρπο, το νειρο της επιστροφ"ς του διαψε(δεται. Ο θεληµατικς, αλλ$ και µονχνωτος, χαρακτ"ρας του γρ"γορα π$ντως τον ωθε να οικειωθε για µα ακµα
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φορ$ τη µοναξι$ του. Αφο( τακτοποι"σει τις πρακτικς υποθσεις του, πλησι$ζει
το φυσικ τοπο του χωριο( του, που µεινε ανπαφο, συναρτηµνο µε τις συνηθισµνες ανθρ&πινες επεµβ$σεις των ανθρ&πων που ζουν και εργ$ζονται στο
βουν. Η ψυχ" του ηρεµε και νι&θει επιτλους τη χαρ$ της επιστροφ"ς που τσο
ονειρε(τηκε. Νι&θει τι αν"κει στους τελευταους µιας νοοτροπας και µιας εποχ"ς, µοναχικ" φ(ση που µετ$ τη δοκιµασα επστρεψε και επιθυµε να ζ"σει πια
στον ανοικτ αρα της πατρδας, πως οι αρκο(δες που σπ$νια πια συναντ$
κανες στην οροσειρ$ του Πνδου.
¶APA§§H§O KEIMENO
K.Π. Kαβ$φης, «Iθ$κη», Ποι µατα, τµ. 1, Sκαρος 1983, σ. 23.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°A™IE™
1. Γιατ και προς ποιες περιοχς οι Ντοµπρινοβτες ξενιτε(ονται; Π&ς επιδρ$ στον

τπο τους η µεταν$στευσ" τους;
2. Π&ς νι&θει ο Σκουρογι$ννης µετ$ την επιστροφ" του στην πατρδα και γιατ

αναπολε τους φλους του στο ελληνικ καφενεο της Γερµανας;
3. Π&ς διαφοροποιεται ο Σκουρογι$ννης απ τους υπλοιπους συγχωριανο(ς του
και γιατ; Σηµει&στε ενδεικτικς εκφρ$σεις του κειµνου που δηλ&νουν αυτ"ν
τη διαφοροποηση.
4. Συγκρνετε τη σηµασα που χει η Iθ$κη για τον οµιλητ" του καβαφικο( ποι"µατος και το ηπειρ&τικο χωρι Nτοµπρνοβο για το ∆ηµ"τριο Σκουρογι$ννη
στο απσπασµα του ∆. Xατζ".
5. ∆ετε την κινηµατογραφικ" ταινα H τελευταα αρκο δα του Πνδου που σκηνοθτησε η Mµη Σπυρ$του, η οποα βασζεται στο οµ&νυµο δι"γηµα του Xατζ".
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αποστολδου Βενετα, Λογοτεχνα και ιστορα στη µεταπολεµικ αριστερ. Η
παρ!µβαση του ∆ηµ τρη Χατζ , Πλις 2003.
Η λ!ξη, τχ. 144, 1998 [αφιρωµα].
Μηλι&νης Χριστφορος, «∆. Χατζ"ς: Το διπλ βιβλο», Με το ν µα της Αριδνης,
Σοκλης 1991, σ. 91-102.
Παγανς Γι&ργος, Η µεταπολεµικ πεζογραφα, τµ. 8, Σοκλης 1988, σ. 172-205.
¶∏°∏
∆ηµ"τρης Χατζ"ς (1913-1981), «Η τελευταα αρκο(δα του Πνδου», Το διπλ
βιβλο, Καστανι&της 19772, σ. 125-132.
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∞ ¡∆ø¡∏™ ™ ∞ª∞ƒ∞∫∏™
Ζητε ται ελπ ς
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ µεταπολεµικ δι"γηµα του Αντ&νη Σαµαρ$κη.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Το γενικ ασθηµα φβου και ανασφλειας στη δεκαετα του ’50
Η διαταραγµ!νη ανθρπινη ψυχολογα και η ιδεολογικ σγχυση της εποχς
Η αναζτηση ελπδας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το δι"γηµα αποδδει µε απλ και $µεσο τρπο την ψυχροπολεµικ" ατµσφαιρα και
την αβεβαιτητα που ζησαν οι $νθρωποι της µεταπολεµικ"ς εποχ"ς. Αποτελε αντιπροσωπευτικ δεγµα γραφ"ς του Αντ&νη Σαµαρ$κη, ο οποος επιλγει τα θµατ$
του απ τον καθηµεριν κοινωνικ περγυρο και τα παρουσι$ζει µε ανθρωπιστικ"
δι$θεση, µε στχο να ανακαλ(ψει µσα στις αρνητικς ιστορικς συνθ"κες αισιδοξα και ελπιδοφρα µην(µατα για τον π$σχοντα $νθρωπο. Ο τριτοπρσωπος αφηγητ"ς στο δι"γηµα µπορε να ταυτιστε µε το συγγραφα. Η ψυχολογα του εναι
παθητικ", δε στηρζεται πια σε καµι$ ιδεολογικ" πστη, και βασανζεται απ αισθ"µατα συλλογικ"ς ανασφ$λειας και προσωπικ"ς δι$ψευσης. Η απογο"τευσ" του
µεγαλ&νει µες στη µουντ" ειδησεογραφα των εφηµερδων, που απ τη µια παρελα(νει η κοινωνικ" δυστυχα και απ την $λλη διαφανεται η ισοπεδωτικ" κοινωνικ" αλλοτρωση της εποχ"ς. Αποφασζει λοιπν να εκφρ$σει την ντονη υπαρξιακ"
του αν$γκη µσα απ τις «Μικρς Αγγελες», ζητ&ντας απελπισµνα µια ελπδα…
Παρ$ τη φορτισµνη ατµσφαιρα της ιδεολογικ"ς κρσης και του υπαρξιακο(
$γχους στο δι"γηµα, διασ&ζεται µια χαραµ$δα ελπδας µσα στη σκληρ" και απρσωπη κοινωνικ" πραγµατικτητα: η πστη στον $νθρωπο.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Μνης Κουµανταρας, απσπασµα απ Τα µηχανκια (1962) στα Κ.Ν.Λ. της Β’
Γυµνασου.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ασκαλπουλος ∆ηµ"τρης, Η µεταπολεµικ πεζογραφα, τµ. 7, Σοκλης 1988, σ. 54-72.
Η λ!ξη, τχ. 109, 1992 [αφιρωµα].
Κοτζι$ς Αλξανδρος, Μεταπολεµικο πεζογρφοι, Κδρος 1982, σ. 136-143.
Παππ$ς Κ&στας, Αντ%νης Σαµαρκης. Το !ργο του, Σµλη 1988.
Σαχνης Απστολος, Ν!οι πεζογρφοι, Βιβλιοπωλεον της Εστας 1965, σ. 163-204.
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¶∏°∏
Αντ&νης Σαµαρ$κης (1919-2002), «Ζητεται ελπς», Ζητεται ελπς (1962), Ελευθερουδ$κης χ.χ.20, σ. 67-71.

∫ ø™∆∞™ ∆ ∞Ã∆™∏™
Κι χουµε π!λεµο!
™∆√Ã√π
Να γνωρσουν οι µαθητς να δεγµα απ το σηµαντικ πεζογρ$φηµα Το τρτο στεφνι του Κ. Ταχτσ". Να καλλιεργηθε ο προβληµατισµς τους γ(ρω απ τις ιδιωτικς και ανθρ&πινες ψεις µιας κρσιµης ιστορικ"ς στιγµ"ς, ψεις που εναι αθατες
για τους µεταγενστερους, καθ&ς καλ(πτονται απ τη δηµσια δι$σταση και την
κατοπιν" εξλιξη των ιστορικ&ν γεγοντων.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Προσωπικ!ς και συλλογικ!ς αντιδρσεις µπροστ σε !να σηµαντικ συµβν
Μικροσκοπικ ανχνευση του πατριωτικο αισθµατος
Προφορικτητα, µαρτυρα
EN¢EIKTIKH ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απσπασµα απ Το τρτο στεφνι του Κ&στα Ταχτσ" σκιαγραφε τις αντιδρ$σεις των µελ&ν µιας µικροαστικ"ς αθηναϊκ"ς οικογνειας, καθ&ς και προσ&πων
του κοινωνικο( τους περγυρου, την κρσιµη στιγµ" της κρηξης του πολµου του
1940. Τη στιγµ" αυτ"ν, ιδεολογικς στ$σεις, προσωπικ$ συναισθ"µατα και ανθρ&πινες σχσεις, που παραπµπουν στο πεδο της ιδιωτικ"ς καθηµεριντητας, παρνουν $λλες διαστ$σεις εξαιτας της τροµακτικ"ς αναγγελας του πολµου. Οι
ειρωνικς περιστ$σεις που προκ(πτουν ξαφνικ$ δηµιουργο(ν αν$µεικτα αισθ"µατα (φβο, ταραχ", αλλ$ και χιουµοριστικ" δι$θεση) στους σαστισµνους πρωταγωνιστς του κειµνου. Η υπηρτρια κλαει αναλογιζµενη τη µορα των στρατευµνων αδερφ&ν της, εν& την δια στιγµ" αναφρεται στη Μαρα ως «ου Μπο(φους». Ο Θδωρος επιστρφει στο σπτι του κουρασµνος και, χοντας "δη πληροφορηθε την εδηση του πολµου, λει: «Μαµ$κα, µη µε ξυπν"σετε ακµα και να
πφτουν µπµπες». Ο τοµε$ρχης της µεταξικ"ς νεολαας προετοιµ$ζει τα παιδι$
για τον πλεµο, β$ζοντ$ς τα να στολσουν την αθουσα «µε χ$ρτινες σηµαες κι
εικνες των ηρ&ων του ’21».
Οι πρωταγωνιστς του κειµνου διαισθ$νονται τη βαρ(τητα της ιστορικ"ς στιγµ"ς που ζουν, αλλ$ δεν χουν ακµη προφτ$σει να την επεξεργαστο(ν και να
συνειδητοποι"σουν πλ"ρως τη σηµασα της. Η συγκεχυµνη τους ψυχολογα µετα[157]
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φρεται στον αναγν&στη ανθευτη, καθ&ς ο συγγραφας αποφε(γει να παρεµβ$λει στην αφ"γηση προβολς στο µλλον – δηλαδ" στην πραγµατικ" εµπειρα του
πολµου και της Κατοχ"ς. Ο οριακς χαρακτ"ρας των περιστ$σεων, εξ$λλου, τονζεται µε τη συγκλονιστικ$ φυσικ" και $µεση εκδ"λωση της ιδεολογικ"ς µεταστροφ"ς του Αντ&νη. Ο σ(ζυγος της Ννας, που ως το προηγο(µενο βρ$δυ φλυαρο(σε
υπερθεµατζοντας για το φιλελληνισµ των χιτλερικ&ν, ρχεται ξαφνικ$ σε επαφ"
µε την πραγµατικτητα και «µεταµορφ&νεται» σε συγκινηµνο πατρι&τη. Πρκειται ασφαλ&ς για το ισχυρτερο θεµατικ κντρο του κειµνου, απ το οποο εξακτιν&νονται οι οµλογες αλλ$ "σσονες διακυµ$νσεις των $λλων χαρακτ"ρων του.
Ο χειµαρρ&δης και εµφατικ$ προφορικς λγος της αφ"γησης, λγος που παρακολουθε ανελλιπ&ς τις συναισθηµατικς ταλαντε(σεις της Ννας και εστι$ζει µε
δειν" παρατηρητικτητα στις πιο µικροσκοπικς λεπτοµρειες, πεθει για την αλ"θεια του περισστερο µε τους ρους της προφορικ"ς µαρτυρας παρ$ µε εκενους
της πεζογραφικ"ς αληθοφ$νειας. Αυτ" η αρετ", εξ$λλου, αποτελε το κορυφαο
επτευγµα του µοναδικο( µυθιστορ"µατος του Κ&στα Ταχτσ".
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. «Εξιστορε µια ηπειρ&τισσα νοικοκυρ$», Ο κοινς λγος, τµ. 1, επιµλεια Qλλη

Παπαδηµητρου, Ερµ"ς 1984, σ. 93-97.
2. ∆ηµ"τριος Βικλας, Λουκ ς Λρας, επιµλεια Μαρι$ννα ∆"τσα, Ερµ"ς 1991, σ.

1-10.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Σ(µφωνα µε µια $ποψη, η εµπειρα του πολµου ενισχ(ει το ασθηµα της κοιν-

τητας και της αλληλεγγ(ης, φρνει τους ανθρ&πους πιο κοντ$. Ποια σηµεα του
κειµνου δεχνουν αυτ"ν τη λειτουργα;
2. Π&ς αντιµετωπζουν το παιδ (Kκης) και η εν"λικη αφηγ"τρια (Ννα) το στολισµ του υποτοµα της ΕΟΝ;
3. Συγκρνετε π&ς εκφρ$ζεται ο πατριωτισµς στο κεµενο του Ταχτσ" και στον
προφορικ, καταγραµµνο λγο της Ηπειρ&τισσας νοικοκυρ$ς.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βαρκας Β$σος, Συγγραφες και κεµενα, τµ. 1, Ερµ"ς 1975, σ. 149-151.
Κοτζι$ς Αλξανδρος, Μεταπολεµικο πεζογρφοι, Κδρος 1982, σ. 154-157.
Παπαγεωργου Κ&στας, Η µεταπολεµικ πεζογραφα, τµ. 7, Σοκλης 1992, σ. 250289.
Σαχνης Απστολος, Μεσοπολεµικο και µεταπολεµικο πεζογρφοι, Κωνσταντινδης, Θεσσαλονκη 1979, σ. 197-200.
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¶∏°∏
Κ&στας Ταχτσ"ς (1927-1988), Το τρτο στεφνι (1963), Εξ$ντας 1987, σ. 183-187.

ƒ ∂∞ ° ∞§∞¡∞∫∏
Η µεταµφ εση
™∆√Ã√™
Να γνωρσουν οι µαθητς να δεγµα γραφ"ς µιας σηµαντικ"ς και πολυβραβευµνης πεζογρ$φου της σ(γχρονης ελληνικ"ς λογοτεχνας, η οποα αξιοποιε ιστορικ
υλικ.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Γυναικεοι και αντρικο ρλοι
Ο «!ρωτας της λευτερις» και ο «!ρωτας της τ!χνης»
Η ατµσφαιρα των πατριωτικν και επαναστατικν κινηµτων
EN¢EIKTIKH EPMHNEYTIKH ¶PO™E°°I™H
Η Ελνη Αλταµο(ρα (1821-1900) "ταν κρη του καπετ$νιου των Σπετσ&ν Ιω$ννη
Μπο(κουρη, ο οποος π"ρε ενεργ µρος στην ελληνικ" επαν$σταση και µετ$ την
ανεξαρτησα δρυσε το πρ&το θατρο της Αθ"νας, µλις η πλη γινε πρωτε(ουσα του ελληνικο( κρ$τους. Η Ελνη, προικισµνη µε το ταλντο της ζωγραφικ"ς,
π"ρε τη µεγ$λη απφαση, (στερα απ τη µαθητεα της στην Αθ"να κοντ$ στο
ζωγρ$φο Ραφαλο Τσκολι, να σπουδ$σει ζωγραφικ" στην Ιταλα. Ο πατρας της,
υποχωρ&ντας µπροστ$ στο πεσµα και στον ισχυρ χαρακτ"ρα της κρης του,
δνει τη συγκατ$θεσ" του σε αυτ το τολµηρ εγχερηµα και τη συνοδε(ει ως τη
Ρ&µη το 1848, τη χρονι$ των µεγ$λων ευρωπαϊκ&ν επαναστ$σεων. Η Ελνη, χοντας µ$θει την τχνη της µεταµφεσης κοντ$ στους ηθοποιο(ς του πατρα της, ντ(νεται $ντρας, για να γνει δεκτ" στη Σχολ" των Ναζαρην&ν, που απαγορευταν
η φοτηση γυναικ&ν. Με αυτ"ν τη µεταµφεση θα ζ"σει στη Ρ&µη και στη Φλωρεντα. Με αυτ"ν τη µεταµφεση θα γνωρσει και θα ερωτευτε το ζωγρ$φο Σαβριο
Αλταµο(ρα, µε τον οποο θα αποκτ"σει τρα παιδι$. Aργτερα, για να νοµιµοποι"σει τη σχση τους, ασπ$ζεται τον καθολικισµ. \ταν ο Σαβριο την εγκαταλεπει
παρνοντας µαζ του το µικρτερο γιο τους, η Ελνη επιστρφει στην Ελλ$δα µε τα
δ(ο µεγαλ(τερα παιδι$ της, τα οποα πεθανουν σε νεαρ" ηλικα απ φυµατωση.
Ττε η Ελνη πα(ει πια να ζωγραφζει και αποσ(ρεται στις Σπτσες, που ζει ως
το τλος της ζω"ς της µσα στο πνθος, εν&, καθ&ς φηµολογεται, αναζητ$ µσα
απ τη µαγεα και τη σολοµωνικ" τρπους, για να επικοινων"σει µε τα πεθαµνα
παιδι$ της.
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Το µυθιστρηµα Ελ!νη, ο Καν!νας χωρζεται σε τρα $νισα µρη και σε εκοσι
τσσερα κεφ$λαια, τα οποα φρουν αρθµηση απ το Α ως το Ω, τσι &στε να θυµζουν οµηρικ πος. Το Καν!νας του ττλου παραπµπει βεβαως και στην Οδ σσεια,
χωρς φυσικ$ να εξαντλεται εκε η σηµασα του για το µυθιστρηµα. Το πρ&το και
το τελευταο µρος του βιβλου εναι γραµµνα σε τριτοπρσωπη αφ"γηση και η
φων" του αφηγητ" ακο(γεται φαινοµενικ$ ουδτερη, χωρς ιδιατερους συναισθηµατικο(ς λυρικο(ς τνους. Στα µρη αυτ$ η αφ"γηση εναι γραµµικ", τα γεγοντα
του παρελθντος εµφανζονται µε ευταξα. Αντθετα, στο µεσαο και µεγαλ(τερο σε
κταση µρος του βιβλου η αφ"γηση κυριαρχεται απ ναν πρωτοπρσωπο εξοµολογητικ λγο, που µοιρ$ζεται σε εναλλασσµενες εντητες µε ορθ$ και πλ$για
γρ$µµατα. Στα ορθ$ αφηγεται τη ζω" της και στα πλ$για συνοµιλε µε τους
νεκρο(ς της. Το απσπασµα που χει επιλεγε προρχεται απ το πρ&το µρος του
βιβλου. Στο πρ&το µρος του βιβλου αναφρεται το παρακ$τω κριτικ απσπασµα της Μαρης Μικ (βλ. βιβλιογραφα):
«Σε ολκληρο αυτ το πρ&το µρος υπ$ρχουν πλ"θος σηµ$των που προοικονοµο(ν τσο την απφαση της ηρωδας να ντυθε $ντρας, σο και τις συνπειες
που θα χει αυτ" η µεταµφεση στη µετπειτα ζω" της. Kλλωστε στο τµ"µα αυτ
πλανιται ως φ$σµα η µορφ" της Λασκαρνας Μπουµπουλνας, της κυρ$ς των
Σπετσ&ν, που αναλαµβ$νει αντρικ$ καθ"κοντα και φορ$ αντρικ$ ρο(χα την &ρα
της δρ$σης (πως και τσες $λλες µυθοπλαστικς ηρωδες ιστορικ&ν µυθιστορηµ$των) και που µπορε να λειτουργε δυν$µει ως πρτυπο του βου της Ελνης: ο
ρωτας της λευτερι$ς στη µα και ο ρωτας της τχνης στην $λλη οδηγο(ν στο διο
εγχερηµα, της παρενδυσας.
Στο δε(τερο τµ"µα, που κυριαρχε η φων" της ηρωδας, µπορε να παρακολουθ"σει κανες τη στ$ση της διας απναντι στη µεταµφεσ" της (διαφορετικο εναι οι
λγοι που προβ$λλονται στον πατρα για το εγχερηµα της παρενδυσας, λγοι
ασφ$λειας σε µια περοδο πολιτικ$ ταραγµνη), να διαπιστ&σει τις αλλεπ$λληλες
εναλλαγς των εγ&, τις κατασκευς νων ταυτοτ"των, τις οριοθετ"σεις νων περιοχ&ν, τον ευνουχισµ του (ερωτικο() σ&µατος σον καιρ διαρκε η αποκλειστικτητα του ρωτα της τχνης. “Qπρεπε να ξεχ$σω το δικ µου σ&µα και το κρυµµνο
θηλυκ και το ψευδεπγραφο αρσενικ, αν "θελα να λγοµαι ζωγρ$φος.”
Ακµα, µπορε κανες να διαπιστ&σει σε αυτ το κεντρικ τµ"µα της αφ"γησης
την ανακοπ" του ταξιδιο( της γν&σης απ την ορµητικ" εισβολ" του ρωτα για το
Σαβριο.
Για µα ακµα φορ$, πως συµβανει, τηρουµνων των αναλογι&ν, και στην
Ππισσα Ιωννα, ο ρωτας αποδεικν(εται καταστροφικς και ανασταλτικς σε
γυνακες που τολµο(ν να διεκδικ"σουν αντρικ$ προνµια (εκε εξουσας, εδ&
γν&σης)».
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¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Claude Fauriel, «O ξενιτευµς», Ελληνικ ∆ηµοτικ Τραγο δια, τµ. 1, επιµλεια
Αλξης Πολτης, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρ"της, Ηρ$κλειο 1999, σ. 255.
Τ%ρα µαϊ, δροσι, τ%ρα το καλοκαρι,
τ%ρα κι ο ξ!νος βο λεται να πγει στα δικ του.
Ν χτα σελ%νει τον µα ρον του, ν χτα τον καλιγ%νει,
βνει τα π!ταλ’ αργυρ, καρφι µαλαγµατ!νια,
και χαλινρι µορφο, λο µαργαριτρια.
Η κρη οπο τον αγαπ, η κρη οπο τον θ!λει,
κηρ κρατε και φ!γγει του, ποτ ρι και κερν τον,
κι σα ποτ ρια τον κερν, τσες φορ!ς τον λ!γει=
«Για πρ’ µε, πρ’ µ’, αφ!ντη µου, κι εµ!να µετ’ εσ!να,
να µαγειρε ω να δειπνς, να στρ%νω να πλαγιζεις,
να στρ%νω και την κλνη µου κοντ ’π τη δικ σου».
«Εκε που πνω, κρη µου, κορσιο δεν παγανει,
µν’ λο νδρες πµ’ εκε, ν!οι και παλικρια».
«Για στλισ! µε φργκικα, δ%σ’ µου κι ανδρικ ρο χα,
δ%σ’ µου και λογο γοργ, µε σ!λα χρυσωµ!νη,
και να τραβ ξω σαν εσ , σαν παλικρι να τρ!ξω.
Μν, πρ’ µε, πρ’ µ’, αφ!ντη µου, κι εµ!να µετ’ εσ!να».
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°A™IE™
1. Βασικ κοιν στοιχεο αν$µεσα στην Ελνη και στην Μπουµπουλνα εναι το
αντρικ φρσιµο. Για ποιους λγους χρησιµοποιε η καθεµι$ τη µεταµφεση;
2. Με β$ση το κεµενο, αλλ$ και τις δικς σας προσωπικς εκτιµ"σεις για την
Ελνη, περιγρ$ψτε το χαρακτ"ρα της.
3. Π&ς και γιατ συνταιρι$ζονται «στον διο κ(κλο» τα ονµατα «Ελνη» και
«Καννας»;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Μικ Μαρη, Μεταµφι!σεις στη νεοελληνικ πεζογραφα (19ος-20ς αι%νας), Κδρος
2001, σ. 326-347.
Μπερλ"ς Kρης, «Ο περκλειστος κσµος των γυναικ&ν», Η Καθηµεριν , 7.7.1998.
Πολτη Τζνα, «Το πνθος της ιστορας», Η ανεξακρβωτη σκην , Kγρα 2001.
Σηµεο-Φυλλδιο 1, Λευκωσα 2000.
Tσιριµ&κου Λζυ, «Aσκ"σεις µν"µης», Eσωτερικ ταχ τητα, Kγρα 2000, σ. 353-361.
¶∏°∏
Ρα Γαλαν$κη (1974), Ελ!νη,

ο Καν!νας, Kγρα 1998, σ. 69-74.
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°∂¡π∫H µπµ§π√°ƒ∞ºI∞
∆$λλας Γι$ννης, Πλγιος λγος, Καστανι&της 1990.
Η µεταπολεµικ πεζογραφα, Ανθολογα, Σοκλης.
Ιστορικ πραγµατικτητα και νεοελληνικ πεζογραφα (1945-1955), επιστηµονικ συµπσιο, Εταιρεα Σπουδ&ν Νεοελληνικο( Πολιτισµο( και Γενικ"ς
Παιδεας 1997.
Μαρωντης ∆.Ν., Ποιητικ και πολιτικ ηθικ , Κδρος 1976.
Μουλλ$ς Παν., Για τη µεταπολεµικ µας πεζογραφα, Στιγµ" 1989.
Πρακτικ του Πρ%του Συµποσου Νεοελληνικ ς Ποησης, τµ. 1, 2, Γν&ση 1982.
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