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°∂øƒ°π√™ µπ∑À∏¡√™

Στ� �αρ�µι

™™ ∆∆ OO ÃÃ √√ ™™
Nα γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς τ� ���ς, τη θεµατικ� και την τε�ν�τρ�π
α εν�ς απ� τ�υς
σηµαντικ�τερ�υς εκπρ�σ�π�υς της νε�ελληνικ�ς πε��γρα�
ας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Πραγµατικ�τητα – M
θ�ς
Aλ�θεια – Aυταπ�τη – Ψευδα�σθηση – Ψ�µα
Φαντασι�σεις της παιδικ�ς ηλικ�ας
Aυτ��ι�γρα�ικ�ς τ
π�ς α��γησης

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
H αριστ�τε�νικ� α��γηση τ�υ Bι�υην�� παρ�υσι��ει παραστατικ� και πειστικ� τη
σ�γ�υση εν�ς µικρ�� παιδι��, µαθητευ�µεν�υ ρ��τη στην Kωνσταντιν��π�λη τ�υ
19�υ αι�να, αν�µεσα στην πραγµατικ�τητα και τ� παραµ�θι. Oι µυθικ�ς ιστ�ρ
ες π�υ
��ει ακ��σει απ� τ�ν παππ�� τ�υ, για την αλ�θεια των �π�
ων τ� παιδ
 ε
ναι ακρ�-
δαντα πεπεισµ�ν�, µ�ι��ει να επαληθε��νται, καθ�ς η πρ�σ"αση τ�υ παιδι�� στ�
µυστηριακ� και απατηλ� κ�σµ� τ�υ σ�υλτανικ�� �αρεµι�� �ρωµατ
�ει την πραγµα-
τικ�τητα και την εµπειρικ� αλ�θεια µε ε#
σ�υ µυθικ� �αρακτηριστικ�. O ταπειν�ς
και πε��ς κ�σµ�ς τ�υ ρα�τ�δικ�υ, στ�ν �π�
� τ� παιδ
 ε
ναι �γκλειστ� («η αηδ�ς και
ανιαρ� µ�ν�τ�ν
α τ�υ πρακτικ�� "
�υ»), αντισταθµ
�εται �τσι µε την πλ�ρη απελευ-
θ�ρωση της παιδικ�ς �αντασ
ας, π�υ ακρ�"ατε
 αδι�κ�πα αν�µεσα στην επιθυµ
α
και τ� ��"�. Aυτ� ακρι"�ς η �αντασιακ� "
ωση της πραγµατικ�τητας απ�τελε
 τη
γ�ητε
α τ�υ κειµ�ν�υ, συγ�ρ�νως �µως συνιστ� και την �λ�κληρωτικ� απ�µ�νωση
τ�υ παιδι�� απ� τ�ν περ
γυρ� τ�υ, α��� τ� �δηγε
 σε σ�γκρ�υση µε τ�υς πρ�σγειω-
µ�ν�υς και «ρεαλιστ�ς» συν�µηλ
κ�υς τ�υ. Στ�ν α�ηγηµατικ� κ�σµ� τ�υ διηγ�µατ�ς,
�π�υ καθετ
 ε
ναι συγ�ρ�νως και τ� αντ
θετ� τ�υ, η �αντασ
α ε
ναι απελευθερωτικ�
και συν�µα καταπιεστικ�, α��� καταλ�γει να λειτ�υργε
 σαν �σ�ατ� κατα��γι� για
τ� παιδ
 (αλλ�, υπ�ψια��µαστε, και για τ�ν εν�λικ� α�ηγητ�), π�υ ��υρωµ�ν� σ’
αυτ�ν πασκ
�ει να αντιµετωπ
σει την απειλητικ� ισ�� τ�υ πραγµατικ�� κ�σµ�υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Iσα�κ Mπ�µπελ, «Στ� υπ�γει�», Στ� υπ�γει� και �λλες ιστ�ρ�ες, µτ�ρ. Σπ�ρ�ς

Tσακνι�ς, Στιγµ� 1988.
T� δι�γηµα "ρ
σκεται επ
σης στ� ανθ�λ�γι� Nε�τερη ευρωπαϊκ� λ�γ�τε�ν�α (B’ Eνια
�υ

Λυκε
�υ – επιλ�γ�ς), %Ε∆Β 1998, σ. 283-293, εν� ε
ναι διαθ�σιµ� και στ�ν Hλεκτρ�νικ� K�µ"�

τ�υ K�ντρ�υ Eλληνικ�ς Γλ�σσας.

2. Μαν�λης Αναγνωστ�κης, «Στ� παιδ
 µ�υ» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ
�υ.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ς περιγρ��ει � πρωταγωνιστ�ς τ�υ διηγ�µατ�ς την ατµ�σ�αιρα τ�υ �αρεµι��;
2. Σε π�ι� "αθµ� συµ"�λλ�υν �ι εικ�νες της πραγµατικ�τητας, π�υ ��ει � µικρ�ς

πρωταγωνιστ�ς απ� τ� σ�υλτανικ� παλ�τι, στη διατ�ρηση της π
στης τ�υ στα
παραµ�θια;

3. Γιατ
 � Μαν�λης Αναγνωστ�κης υπ�στηρ
�ει �τι «πρ�πει να λ�µε την αλ�θεια στα
παιδι�»; Τι θα κ�ρδι�ε � µικρ�ς �ρωας τ�υ Βι�υην��, αν γν�ρι�ε την αλ�θεια;

3. ∆ια"�στε �λ�κληρ� τ� δι�γηµα, µε σκ�π� να εντ�π
σετε και �λλα πλασµατικ�
στ�ι�ε
α π�υ απ�καλ�πτ�νται εκ των υστ�ρων στ� παιδ
.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αθανασ�π�υλ�ς Βαγγ�λης, �ι µ�θ�ι της �ω�ς και τ�υ �ργ�υ τ�υ Γ.Μ. Βι�υην��,

Καρδαµ
τσα 1991.
Γκ�τση <�τα, «Η �ργ�νωση της �ρ�νικ�ς αναπαρ�στασης στ� “Τ� µ�ν�ν της �ω�ς

τ�υ τα#ε
δι�ν”, Τετρ�δια Ευθ�νης, τ�. 29, 1988, σ. 151-158.
∆ια%��ω, τ�. 278, 1992 [α�ι�ρωµα].
Λευκ�µατα για την Κωνσταντιν��π�λη:

Κωνσταντιν��π�λη, Ανα�ητ(ντας τη %ασιλε��υσα, εκδ. Λ. Μπρατ�ι�τη 1990.
Κωνσταντιν��π�λη, Η π�λη των π�λεων, επιµ�λεια Γ. Γιαννακ�π�υλ�ς, C�εσ�ς
�.�.

Μ�υλλ�ς Παν., «Τ� νε�ελληνικ� δι�γηµα και � Γ.Μ. Βι�υην�ς», στ� Γ.Μ. Βι�υην�ς,
Νε�ελληνικ� διηγ�µατα, Ερµ�ς 1980.

Παγαν�ς Γι�ργ�ς, «Γε�ργι�ς Βι�υην�ς, Τ� µ�ν�ν της �ω�ς τ�υ τα+�δι�ν», Η νε�ελ-
ληνικ� πε��γρα/�α, Κ�δικας, Θεσσαλ�ν
κη 1983, σ. 159-163.

Π�ρι Μ�σσιµ�, «Τ� πρ�"ληµα της α�ηγηµατικ�ς πρ��πτικ�ς στα διηγ�µατα τ�υ
Βι�υην��», ∆�κ�µια α/ηγηµατ�λ�γ�ας, επιµ�λεια Σ.Ν. Φιλιππ
δης, Πανεπιστη-
µιακ�ς Εκδ�σεις Κρ�της, Ηρ�κλει� 1994, σ. 1-44.

Στεργι�π�υλ�ς Κ�στας, «% Βι�υην�ς και τ� δι�γηµα», Περιδια%���ντας, τ�µ. 2,
Κ�δρ�ς 1986, σ. 36-51.

Τετρ�δια Ευθ�νης, τ�. 278, 1992.
Jρυσανθ�π�υλ�ς Μι��λης, Γε(ργι�ς Βι�υην�ς, Μετα+� /αντασ�ας και µν�µης,

Βι"λι�πωλε
�ν της Εστ
ας 1994.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γε�ργι�ς Βι�υην�ς (1849-1896), «Τ� µ�ν�ν της �ω�ς τ�υ τα#ε
δι�ν», Νε�ελληνικ�
διηγ�µατα, επιµ�λεια Παν. Μ�υλλ�ς, Eρµ�ς 1986, σ. 168-174.
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∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∞¶∞¢π∞ª∞¡∆∏™

Τ’ αγν�ντεµα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� ηθ�γρα�ικ� δι�γηµα τ�υ Παπα-
διαµ�ντη.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η εθιµ�τυπ�α της αγρ�τικ�ς κ�ινων�ας, η �ργ�νωση, �ι παραδ�σεις και η θρη-

σκευτικ� !ω�
Η !ω� των ναυτικ�ν, µ�σα απ� τη σκην� της ανα"�ρησης και τ�υ απ�"ωρι-

σµ�
 απ� τα σπ�τια και τις �ικ�γ�νει�ς τ�υς
# δεσπ�!ων ρ�λ�ς και τ� �θ�ς των γυναικ�ν 
Ηθ�πλαστικ� παρηγ�ρητικ� δι�γηση για τη δ
ναµη της συ!υγικ�ς π�στης και

αγ�πης

∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   ––   ¶¶ ƒƒ √√ ∆∆ ∞∞ ™™ ∏∏   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™
Στ� δι�γηµα αυτ� �ι µαθητ�ς ���υν την ευκαιρ
α να παρακ�λ�υθ�σ�υν �αρακτηρι-
στικ�ς �ψεις της Σκι�θ�υ τ�υ Παπαδιαµ�ντη: τ�ν κ�κλ� �ω�ς της ��σης και τη
στεν� ε#�ρτηση των ανθρ�πων απ� αυτ�ν (εργασ
α, κ�ινωνικ�ς δραστηρι�τητες,
συναισθηµατικ� δι�θεση και �θ�ς). Τ� δι�γηµα συγκεντρ�νει π�λλ� ηθ�γρα�ικ�
γνωρ
σµατα (�ωρ��ρ�ν�ς, λ�γ�τε�νικ�
 �ρωες και λειτ�υργ
ες, ιδε�λ�γικ� �αρακτη-
ριστικ�) και απ�τελε
 αντιπρ�σωπευτικ� δε
γµα γρα��ς τ�υ Παπαδιαµ�ντη, καθ�ς
συνδυ��ει τη γλα�υρ� ανθρωπ�γεωγρα�
α τ�υ µε "ασικ� γνωρ
σµατα της α�ηγη-
µατικ�ς τ�υ τε�νικ�ς (δι�ρθρωση και α�ηγηµατικ� µ�ρη, κυκλικ� α��γηση, παντ�-
γν�στης α�ηγητ�ς, �αρακτηρ�λ�γικ� περιγρα��, ελε�θερ�ς πλ�γι�ς λ�γ�ς, µ
µηση,
παρ�δειγµα, παραµυθιακ� δι�γηση). C�ει ενδια��ρ�ν, λ.�., να παρατηρ�σ�υµε την
�πτικ� γων
α τ�υ παντ�γν�στη α�ηγητ�, � �π�
�ς απ� τη µια καταγρ��ει τη συλ-
λ�γικ� ψυ��λ�γ
α των ναυτικ�ν την ηµ�ρα της ανα��ρησης και απ� την �λλη ερµη-
νε�ει την εθιµ�τυπ
α, τα αισθ�µατα και τις σκ�ψεις των γυναικ�ν, π�υ την ηµ�ρα
εκε
νη, �πως και τις επ�µενες µ�ρες της Lν�ι#ης, συγκεντρ�ν�νται στ� #ωκλ�σι της
Παναγ
ας της Κατευ�δ�τρας µε τ� διπλ� στ���, τ�υ αγναντ�µατ�ς αλλ� και της �ρι-
στιανικ�ς δ�ησης για την πρ�στασ
α των ναυτικ�ν και για την παρηγ�ρι� των �ικ�-
γενει�ν τ�υς. Μ�σα σε αυτ�ν τ� γυναικε
� περ
γυρ� � α�ηγητ�ς "ρ
σκει την ευκαι-
ρ
α να εµπλ�υτ
σει ηθ�γρα�ικ� και ηθ�πλαστικ� τη δι�γηση µε την εµ��νιση της
γρι�ς καπετ�νισσας Συρρα�
νας. Πετυ�α
νει �τσι να ανανε�σει τ� ενδια��ρ�ν τ�υ
αναγν�στη, � �π�
�ς τ�ρα παρακ�λ�υθε
 τα π�θη της Φλανδρ�ς. Η ιστ�ρ
α της
Φλανδρ�ς, αν και ανα��ρεται στην εκδικητικ�τητα της θ�λασσας, ��ει συγκεκριµ�-
νη πρακτικ� σκ�πιµ�τητα και απευθ�νεται ως παρ�δειγµα και παραµυθ
α στις
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γυνα
κες, καθ�ς ακ�µα και τ� �ν�µα της αρ�α
ας ηρω
δας δε
�νει τη συ�υγικ�
αγ�πη και α��σ
ωση. Τ� ηθικ� επιµ�θι� της γερ�ντισσας, �τι δηλαδ� � θε�ς απ� τα
αρ�α
α ως τα �ριστιανικ� και τα νε�τερα �ρ�νια πρ�στατε�ει αυτ� τα ανθρ�πινα
αισθ�µατα, ενδυναµ�νει τις γυνα
κες, �ι �π�
ες, ησυ�ασµ�νες, επιστρ���υν στα σπ
-
τια τ�υς, για να συνε�
σ�υν τη �ω� και να επιτελ�σ�υν τ�υς κ�ινωνικ��ς τ�υς
ρ�λ�υς. Τα δ�� παρ�λληλα κε
µενα πραγµατε��νται αντ
στ�ι�ες σκην�ς απ� τη �ω�
των ναυτικ�ν και απ� την καθηµεριν�τητα µιας νησιωτικ�ς π�λιτε
ας, η �ω� και η
�ικ�ν�µ
α της �π�
ας στηρ
�εται στα τα#
δια των ναυτικ�ν.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ AA   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ AA
1. Ανδρ�ας Καρκα"
τσας, «%ι �ρεγ�δες», Τα λ�για της πλ(ρης (1899), Νε��λη

1991, σ. 27-34.
2. Ε�α Βλ�µη, Γαλα+ε�δι. Η µ��ρα µιας ναυτικ�ς π�λιτε�ας, Βι"λι�πωλε
�ν της

Εστ
ας 19994, σ. 18-22.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ EE ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Τι συνηθ
��υν να κ�ν�υν �ι γυνα
κες στην αρ�� της Lν�ι#ης; Για π�ι�υς λ�γ�υς

πιστε�ετε �τι ���υν �ργαν�σει τη �ω� τ�υς µε αυτ� τ�ν τρ�π�;
2. Επισηµ�νετε τα ηθ�γρα�ικ� στ�ι�ε
α τ�υ διηγ�µατ�ς και εντ�π
στε π�ια ���υν

σηµαντικ�τερ� ρ�λ� στην α��γηση. Αιτι�λ�γ�στε την απ�ντησ� σας.
3. Π�ια ε
ναι η γρι� Συρρα�
να και π�ι� ρ�λ� επιτελε
 µε την εµ��νισ� της;
4. % α�ηγητ�ς ανα��ρεται τ�σ� στις πρ�#εις �σ� και στ�υς λ�γισµ��ς των γυναικ�ν.

∆ε
τε µε π�ι�υς τρ�π�υς επι�ειρε
 να ερµηνε�σει τις σκ�ψεις και τα αισθ�µατα
των γυναικ�ν και σ��λι�στε την επιτυ�
α � µη τ�υ εγ�ειρ�µατ�ς τ�υ.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Συ�ν� στα διηγ�µατα τ�υ Παπαδιαµ�ντη παρεµ"�λλ�νται παραµυθιακ�ς διη-

γ�σεις, π�υ ε#ηγ��ν δι���ρα �υσικ� � υπερ�υσικ� �αιν�µενα. ∆ια"�στε τ�
δι�γηµα «Τ� �νθ�ς τ�υ γιαλ��» και συγκρ
νετε τη δι�γηση τ�υ Λ
µπ�υ µε τη
δι�γηση της γρι�ς Συρρα�
νας.

2. Ε#ετ�στε συγκριτικ� τις µεταµ�ρ��σεις της Φλανδρ�ς και της Μαυρ�µαντη-
λ��ς στ� �µ�νυµ� δι�γηµα τ�υ Παπαδιαµ�ντη.

3. Ε
ναι ενδια��ρ�ν να δε
τε π�ς απ�τυπ�νεται τ� αντ
στ�ι�� θ�µα της ανα��ρη-
σης των ναυτικ�ν απ� την Ε�α Βλ�µη, µε σκ�π� να συγκρ
νετε τ�ν τρ�π� π�υ
�ι δ�� συγγρα�ε
ς απ�δ
δ�υν τ�σ� τη γυναικε
α ψυ��λ�γ
α �σ� και την κ�ινω-
νικ� �ργ�νωση στ�ν τ�π� των (απ�ντων) ναυτικ�ν.

4. Μπ�ρε
τε να παρακ�λ�υθ�σετε στην τ�#η τ� τηλε�πτικ� α�ι�ρωµα για τ�ν
Παπαδιαµ�ντη, π�υ κυκλ���ρησε (σε µ�ρ�� "
ντε�) η ∆ιε�θυνση Εκπαιδευτι-
κ�ς Τηλε�ρασης (2001).
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αντ�, τ�. 463, 1991 [α�ι�ρωµα].
∆αιµ�νι� µεσηµ%ριν�: 1ντεκα κε�µενα για τ�ν Παπαδιαµ�ντη, επιµ�λεια Ν.∆. Τρια-

ντα�υλλ�π�υλ�ς, Γρηγ�ρης 1978.
∆ια%��ω, τ�. 165, 1987.
Ελ�της %δυσσ�ας, «Η µαγε
α τ�υ Παπαδιαµ�ντη», Εν λευκ(, Pκαρ�ς 1992, σ. 57-106.
Μ�υλλ�ς Παν., «Τ� δι�γηµα, αυτ�"ι�γρα�
α τ�υ Παπαδιαµ�ντη», Α. Παπαδιαµ�-

ντης αυτ�%ι�γρα/��µεν�ς, Ερµ�ς 1974, σ. ιε’-#ε’.
Ν�α Εστ�α, τ�. 355, Jριστ��γεννα 1941 και τ�. 568, 1951.
Παπαδιαµ�ντης Αλ�+ανδρ�ς. Ε�κ�σι κε�µενα για τη �ω� και τ� �ργ� τ�υ, επιµ�λεια

Ν.∆. Τριαντα�υλλ�π�υλ�ς, %ι εκδ�σεις των �
λων 1979.
Παπαδιαµαντικ� τετρ�δια, τ�. 1, 2, 3, (1992, 1993, 1994).
Περ�νθης Μι�., � κ�σµ�καλ�γερ�ς [Μυθιστ�ρηµατικ� "ι�γρα�
α], 1948.
Π�λ
τ�υ-Μαρµαριν�� Ελ�νη, Η παλαι�τερη πε��γρα/�α µας, τ�µ. 6, Σ�κ�λης

1997, σ. 114-209.
Τετρ�δια Ευθ�νης, τ�. 15, 1981.
Φαρ
ν�υ-Μαλαµατ�ρη Γεωργ
α, Α/ηγηµατικ�ς τε�νικ�ς στ�ν Παπαδιαµ�ντη,

Κ�δρ�ς 1987.
Φ(τα �λ�/ωτα, επιµ�λεια Ν.∆. Τριαντα�υλλ�π�υλ�ς, Ε.Λ.Ι.Α. 1981.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Αλ�#ανδρ�ς Παπαδιαµ�ντης (1851-1911), «Τ’ αγν�ντεµα» (1899), 3παντα, τ�µ. 3,
κριτικ� �κδ�ση Ν.∆. Τριαντα�υλλ�π�υλ�ς, ∆�µ�ς 1984, σ. 199-205.

∞¡∆√¡ ∆™∂Ãøº

O Πα��ς και � Aδ�νατ�ς

™™ TT OO ÃÃ √√ ™™
Nα εκτιµ�σ�υν �ι µαθητ�ς τις δυνατ�τητες τ�υ ρεαλιστικ�� διηγ�µατ�ς µ�σα απ�
�να αντιπρ�σωπευτικ� δε
γµα απ� την παραγωγ� τ�υ L. Tσ��ω�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ KK AA   ∫∫ EE ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αλλ�τρ�ωση
Γρα�ει�κρατ�α
∆�υλ�πρ�πεια
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
T� σ�ντ�µ� δι�γηµα τ�υ Tσ��ω� παρ�υσι��ει την αλλ�τρ
ωση των ανθρ�πινων
�αρακτ�ρων και σ��σεων στ� πλα
σι� της γρα�ει�κρατ
ας της τσαρικ�ς Pωσ
ας.
∆�� παλι�
 συµµαθητ�ς συναντι��νται στ� σιδηρ�δρ�µικ� σταθµ�. Πριν ακ�µη ανα-
γνωριστ��ν, η περιγρα�� της εικ�νας και της µυρωδι�ς τ�υς απ� τ�ν α�ηγητ� απ�-
καλ�πτει τ�σ� τα σηµ�δια της τα#ικ�ς τ�υς δια��ρ�ς �σ� και την κ�ιν� τ�υς µι��-
ρια. Sστερα απ� την αρ�ικ� συγκ
νηση, η απ�πειρα τ�υ Aδ�νατ�υ να εκθ�σει τα
τεκµ�ρια της α#ι�πρεπ��ς κ�ινωνικ�ς τ�υ θ�σης συγκρ��εται µε την καταλυτικ�
�µ�λ�γ
α τ�υ Πα�� για την π�λ� αν�τερη θ�ση, π�υ � 
δι�ς ��ει κατ�ρθ�σει να
κατακτ�σει. H τραγελα�ικ� συν��εια, µε την κωµικ� δ�υλ�πρ�πεια π�υ εκδηλ�νει
� παλι�ς συµµαθητ�ς πρ�ς τ�ν αυτ�ρεσκ� σηµεριν� αν�τερ� τ�υ, δηλ�νει µε σα��-
νεια τα στεν� �ρια της α#ι�πρ�πειας στ� ασ�υκτικ� περι"�λλ�ν της γρα�ει�κρατι-
κ�ς δηµ�σι�ϋπαλληλ
ας. H ηθικ� κατ�πτωση τ�υ Aδ�νατ�υ γ
νεται ακ�µα εντ�ν�-
τερη καθ�ς διαδραµατ
�εται µπρ�στ� στην �ικ�γ�νει� τ�υ, µεταµ�ρ��ν�ντας τη
στιγµια
α συν�ντηση σε απ�καλυπτικ� στιγµ�, π�υ �α
νεται να σ�ραγ
�ει στα µ�τια
της γυνα
κας και τ�υ παιδι�� τ�υ την πλ�ρη πρ�σωπικ� τ�υ απ�τυ�
α. Vπως συ�ν�
συµ"α
νει στ�ν Tσ��ω�, � τ�ν�ς τ�υ σ�ντ�µ�υ διηγ�µατ�ς ε
ναι γλυκ�πικρ�ς,
καθ�ς τ� επεισ�δι� (και η περιγρα�� τ�υ απ� τ�ν α�ηγητ�) εκ�ρ���υν συγ�ρ�νως
�ι��µ�ρ για την κωµικ� αλληλεπ
δραση των δ�� �αρακτ�ρων και θλ
ψη για την
υπ���ρηση της α#ι�πρ�πειας µπρ�στ� στην ελ��ιστη κ�ινωνικ� δια��ρ�. O γρα-
�ει�κρατικ�ς µικρ�κ�σµ�ς παρ�υσι��εται τ�σ� ισ�υρ�ς, �στε να παρ��ει τ� µε
��ν
κριτ�ρι� για την αυτ�α#ι�λ�γηση των µελ�ν τ�υ. Mια λεπτ�µ�ρεια, ε#�λλ�υ, π�υ
εµ�αν
�εται ως µακριν� και �αριτωµ�νη αν�µνηση, �α
νεται να δηλ�νει µε �ι��µ�ρ
την πρ�διαγεγραµµ�νη π�ρε
α των δ�� �αρακτ�ρων: � Hρ�στρατ�ς και � E�ι�λτης
των σ��λικ�ν �ρ�νων δε
�ν�υν να ���υν επαληθε�σει τα παιδικ� τ�υς παρατσ��-
κλια στην ε#�λι#� τ�υς σε εν�λικες γρα�ει�κρ�τες.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
K�σµ�ς Π�λ
της, «Cνα διπλ�», H κ�ρ�µηλι� και �λλα διηγ�µατα, Eρµ�ς 1990.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Tι εν�νει και τι �ωρ
�ει τ�υς δ�� παλι��ς συµµαθητ�ς;
2. Tι υπ�δηλ�ν�υν για τ�υς δ�� �αρακτ�ρες τ�υ διηγ�µατ�ς �ι ανα��ρ�ς τ�υ Tσ�-

�ω� στ�ν Hρ�στρατ� και τ�ν E�ι�λτη;

BB ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞     
Αι�λικ� Γρ�µµατα, τ�. 56-57, 1980 [α�ι�ρωµα].
∆ια%��ω, τ�. 169, 1987.
Ν�α Εστ�α, τ�. 785, 1960.

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/pezography/Thsexof/Kritika.htm
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http://mockingbird.creighton.edu/NCW/chekhov.htm
http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/lit-med-db/webdocs/webauthors/chekhov68-
au-.html

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Lντ�ν Τσ��ω� (1860-1904), «% Πα��ς και � Αδ�νατ�ς», Η αγ�πη και 32 �λλα διη-
γ�µατα, µτ�ρ. Β. Ντιν�π�υλ�ς, Βι"λι�πωλε
�ν της Εστ
ας 2001, σ. 15-17.

∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞ƒ∫∞µπ∆™∞™

� �ητι�ν�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Nα �ρθ�υν �ι µαθητ�ς σε επα�� µε �να κ�ρυ�α
� παρ�δειγµα νατ�υραλιστικ�ς
πε��γρα�
ας τ�υ ελληνικ�� 19�υ αι�να, να γνωρ
σ�υν τ� ���ς και τη θεµατικ� τ�υ
A. Kαρκα"
τσα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Φιλανθρωπ�α – Ηθικ�ς ε:ευτελισµ�ς
#ικ�γενειακ� παρ�δ�ση
Ειρωνε�α και παρωδ�α

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
T� απ�σπασµα απ� τ� Zητι�ν� τ�υ Kαρκα"
τσα περιγρ��ει αναλυτικ� τις µυητι-
κ�ς πρακτικ�ς, τις �π�
ες �ρησιµ�π�ιε
 η κ�ιν�τητα των �ητι�νων για να µετα��ρει
στ�υς ν��υς τη γν�ση, τις µεθ�δ�υς και τις τε�νικ�ς π�υ α��ρ��ν την επαιτε
α,
µ�σω των �π�
ων η κ�ιν�τητα διαιων
�εται. Παρωδ�ντας µ�τ
"α τ�υ �π�υς, � Kαρ-
κα"
τσας παρ�υσι��ει τ�υς ν��υς τ�υ �ωρι�� να γυµν���νται ασκ��µεν�ι στην
τ��νη των πρ�γ�νων τ�υς, εν� �νας "�ρδ�ς (παρωδιακ� εικ�να τ�υ επικ�� π�ιητ�)
τ�υς µαθα
νει την ιστ�ρ
α τ�υ κ�σµ�υ, �πως αυτ� γ
νεται αντιληπτ� απ� την �πτι-
κ� γων
α της ιδι�τυπης κ�ιν�τητας, και τ�υς µυε
 στις αρετ�ς και τα ���λη της επαι-
τε
ας. H µυητικ� τελετ�υργ
α µετα��ρεται στη συν��εια στ� µικρ�κ�σµ� της �ικ�-
γενειακ�ς ιστ�ρ
ας, καθ�ς � T�ιριτ�γιωργας ανταµε
"ει τις υψηλ�ς επιδ�σεις τ�υ
γι�υ τ�υ επιδεικν��ντ�ς τ�υ τα µπαστ��νια των παλαι�τερων �ητι�νων-µελ�ν της
�ικ�γ�νειας, π�υ �υλ�σσ�νται στ� �θλι� σπ
τι ως ιερ� κειµ�λια. Περιγρ���ντας µε
ειρωνε
α αλλ� και ακρ
"εια τ� �ωρι� των �ητι�νων ως αρ�αϊκ� κ�ιν�τητα π�υ δι�-
πεται απ� ισ�υρ�ς παραδ�σιακ�ς αρ��ς και διατηρε
 παν�ρ�αιες µυητικ�ς τελε-
τ�υργ
ες, � Kαρκα"
τσας επιτυγ��νει �να διπλ� απ�τ�λεσµα. A�εν�ς η αναντιστ�ι-
�
α των «υψηλ�ν» τρ�πων µε τη συγκεκριµ�νη ταπειν� θεµατικ� παρ�γει α"
αστ�
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�ι��µ�ρ και καταλ�γει σε µια ιδια
τερα διασκεδαστικ� α��γηση. A�ετ�ρ�υ η ψευ-
δ�ηρωικ� περιγρα�� αντισταθµ
�ει τ�ν �σ�ατ� πραγµατικ� ε#ευτελισµ� της κ�ιν�-
τητας περι"�λλ�ντ�ς την µε µια ψευδα
σθηση «α#ι�πρ�πειας», στ�ι�ε
� π�υ θα επι-
τρ�ψει στ� συγγρα��α να �ειριστε
 τη νατ�υραλιστικ� τ�υ θεµατικ� σαν αγ�να επι-
κ�ν διαστ�σεων αν�µεσα στ� καλ� και τ� κακ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
K�ρ�λ�ς Nτ
κενς, 6λι%ερ T�υ�στ, µτ�ρ. Π. Aναγνωστ�π�υλ�ς, Γκ�"�στης 1985,
κε�. 9.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Γιατ
 �λ�κληρ� τ� �ωρι� επ�λε#ε να ασκε
 τη �ητιανι� ως επ�γγελµα και τ��νη;

Π�ς ε#ηγε
ται αυτ� η επιλ�γ� στ� κε
µεν�;
2. Tι επιδι�κει � συγγρα��ας µε την αν�δει#η της �ητιανι�ς σε τ��νη π�υ ασκε
ται

παραδ�σιακ� απ� µια �λ�κληρη κ�ιν�τητα;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια%��ω, τ�. 306, 1993 [α�ι�ρωµα].
Mαστρ�δηµ�τρης Π.∆., O Zητι�ν�ς τ�υ Kαρκα%�τσα, Kαρδαµ
τσα 1980.
Παγαν�ς Γ.∆., Μαθ�µατα νε�ελληνικ�ς πε��γρα/�ας, Α’, Τ� δι�γηµα, 1980, σ. 63-67.
Πλ�κας ∆ηµ�τρης, «� 7ητι�ν�ς τ�υ Ανδρ�α Καρκα"
τσα – Cνα αυτ��υ�ς νατ�υ-

ραλιστικ� µυθιστ�ρηµα», ∆ια%��ω, τ�. 250, 1990, σ. 62-69.
Σα�
νης Απ�στ�λ�ς, Τ� σ�γ�ρ�ν� ελληνικ� µυθιστ�ρηµα, 1958, σ. 152-165.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Aνδρ�ας Kαρκα"
τσας (1866-1922), O Zητι�ν�ς (1896), Bι"λι�πωλε
�ν της Eστ
ας
1984, σ. 38-45.

∫ø™∆∏™ ¶∞§∞ª∞™

�αµ��ι και αν�παιστ�ι

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς την π�
ηση (θεµατικ�, στι��υργικ�, γλ�σσα, ���ς) τ�υ
"ασικ�τερ�υ εκπρ�σ�π�υ της Ν�ας Αθηναϊκ�ς Σ��λ�ς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η σ
γκρ�υση Επιστ�µης και Ειδ�λ�υ 
Η δ
ναµη της αρ"αι�ελληνικ�ς παρ�δ�σης 
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Πρ�κειται για δ�� αυτ�τελ� π�ι�µατα τα �π�
α πρ�πει να ε#εταστ��ν ως τµ�µα της
ευρ�τερης π�ιητικ�ς σ�νθεσης 8αµ%�ι και αν�παιστ�ι (1897). Τα στ�ι�ε
α π�υ α#
-
�ει να πρ�σε�τ��ν περισσ�τερ� ε
ναι η µ�ρ�� και η συµ"�λικ� γλ�σσα των π�ιη-
µ�των. H µ�ρ�� των π�ιηµ�των µε τ� συνδυασµ� δ�� µετρικ�ν ειδ�ν αναδεικν�ει τη
µετρικ� σ��
α τ�υ Παλαµ�. Τα π�ι�µατ� τ�υ, �πως παρατηρε
 � Μ. Μερακλ�ς,
«µικρ� � µεγ�λα, τραγ��δια � πλατι�ς επικ�λυρικ�ς συνθ�σεις, ε
ναι απ� τα πι� στ�-
ρεα, τα πι� �ρτια �τισµ�να µνηµε
α �µµετρ�υ νε�ελληνικ�� λ�γ�υ». Πρ�πει να τ�νι-
στε
 ιδια
τερα η συµ"�λικ� γλ�σσα τ�υ π�ιητ�, η �π�
α γ
νεται κατα�αν�ς µ�σα απ�
τη �ρ�ση των συµ"�λων της Επιστ�µης και τ�υ Ειδ�λ�υ, συµ"�λων π�υ µ�σα στ� κε
-
µεν� γρ���νται, ��ι τυ�α
α, µε κε�αλα
α γρ�µµατα.
Α. Στ� πρ�τ� π�
ηµα κυριαρ���ν τα σ�µ"�λα της Επιστ�µης και τ�υ Ειδ�λ�υ και �

π�ιητ�ς περιγρ��ει τη σ�γκρ�υση µετα#� τ�υς. Η Επιστ�µη, υπ�ρµα��ς της λ�γι-
κ�ς και της αλ�θειας, �ρ�εται σε σ�γκρ�υση �, ακ�µα καλ�τερα, ε
ναι αυτ� π�υ
υπ�τ�σσει την παγανιστικ� και πι� ενστικτ�δη σ�λληψη τ�υ Ειδ�λ�υ. Vµως, η
κυριαρ�
α της πρ�της π�νω στ� �-λ�γ� τ�υ Ειδ�λ�υ δηµι�υργε
 µια ν�α κατ�-
σταση πραγµ�των, δ
νει λ�σεις αλλ� ��ρνει και ν�α πρ�"λ�µατα. % κριτικ�ς
Αντρ�ας Καραντ�νης γρ��ει �αρακτηριστικ� για τ� π�
ηµα αυτ�: «Με εναλλασ-
σ�µενα ε
δωλα �ει µυστικ� � �νθρωπ�ς – σ’ αυτ� στηρ
�ει την κρυ�� τ�υ ελπ
δα,
κι ε
ναι σε θ�ση και τη Λ�γικ� ακ�µη να την κ�νει θρησκε
α τ�υ, �πως την �κανε
� Σπιν��α. Κι αυτ� την πρ�τη “θε�π�
ηση” της Επιστ�µης, την ε
δε � Παλαµ�ς,
ν�ησε τ� "αθ�τερ� ν�ηµ� της, τ� µετα�υσικ�, και τ� απεικ�νισε �ντ�να κι επι-
γραµµατικ� σ’ �να απ� τα πι� �αρακτηριστικ� τραγ��δια των Ι�µ%ων και ανα-
πα�στων τ�υ. Η θ�ση π�υ γ
νεται τ�λµηρ� π�
ηση στ�υς στ
��υς αυτ��ς µε τ� επι-
"λητικ� κ��τ� και περιεκτικ� απ��θεγµατικ� ���ς τ�υς ε
ναι, ν�µ
��υµε, αµετ�-
"λητη. Επικυρ�νεται απ� τη ν�α θ�ση π�υ π�ει να π�ρει η Επιστ�µη στην επ���
µας – θ�ση θρησκε
ας δ
�ως θε�, µε αντικε
µεν� τη Γν�ση και λειτ�υργ� τ�ν
�νθρωπ�». Και � Αιµ
λι�ς J�υρµ���ι�ς επισηµα
νει: «Αυτ� η ψυ�ρ� µ�ρ�� της
Επιστ�µης ε
ναι αντιπαθητικ� για την παλαµικ� σκ�ψη. ∆εν της αρκε
 � τετρ�γω-
ν�ς θετικισµ�ς. Ανα�ητε
 κ�τι π�ρ’ απ� τα π�ρ
σµατα της επιστ�µης, ανα�ητε
 τ�
µετα�υσικ� �νειρ�… Κ�τι αν�λ�γ� µας ε
πε � Παλαµ�ς, ε
κ�σι �ρ�νια αργ�τερα
µε τ�υς ;αιρετισµ��ς της Ηλι�γ�ννητης: <�ρω πως η θετικ� επιστ�µη µπ�ρε�
κ�πως να µε µυ�σει σ’ αυτ� π�υ λ�µε αλ�θεια, �ταν µε τα λ�για δε θ�λ�υµε να
πα���υµε. Και π�λι �ρ�εται τ’ �νειρ� τ� µετα/υσικ� µε την α+�ωση να µ�υ %αθ�-
νει απειρ�στ� τ�υς �ρ���ντες. Η /αντασ�α µ�υ ταυτ��ρ�να και αρ�δ’ αρ�δα θερ-
µα�νεται και απ� τα υλιστικ� και απ� τα υπερ%ατικ� /ιλ�σ�/�µατα».

Β. Τ� δε�τερ� π�
ηµα κινε
ται σε δια��ρετικ� κλ
µα και ���ς και αναδεικν�ει τη
σ��ση τ�υ Παλαµ� µε τα σ�µ"�λα και τη �ιλ�σ��
α της αρ�αι�τητας, µια σ��ση
δηµι�υργικ� και ��ι στατικ�. Για τ� π�
ηµα αυτ� και τα σ�µ"�λ� τ�υ γρ��ει �
Ν
κ�ς Β�ης: «Την επι"
ωση της αρ�α
ας ειδωλ�λατρικ�ς ψυ��ς µ�σα στ� �ρι-
στιανικ� νε�ελληνικ� κ�σµ� και την αθ�νατη λατρε
α τ�υ παντ�τιν�� ωρα
�υ

[ 7 2 ]

Β Ι Β Λ Ι #  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ # Υ



τραγ��δησε � Π�ιητ�ς π�νω σ’ Απ�λλ�νια και Πανικ� µ�τ
"α. % Αρκαδικ�ς
θε�ς Παν, η λατρε
α τ�υ �π�
�υ απ’ τ� στρατηγ� Μιλτι�δη, �πειτα απ� τη ν
κη
τ�υ Μαραθ�να, καθιερ�θηκε και στην Αττικ�, για να ταυτιστε
 "ραδ�τερα
στ�υς Ελληνιστικ��ς �ρ�ν�υς µε τ� Παν. % Παν δεν ε
ναι πλ��ν –καθ�ς θ�λει �
Π�ιητ�ς– θε�ς των π�ιµ�νων και των π�ιµν
ων, αλλ� �ωτ�γ�ννητη και �ωτειν�
θε
α �παρ#η. […] V,τι λε
ψανα της συµ"�λικ�ς λατρε
ας τ�υ Lδωνη και σ�µερα
σ���νται στην Yπειρ�, τα ’#ερε καλ� � Π�ιητ�ς απ� µιλ�µατα µε τ�ν Ν.Γ. Π�λ
-
τη και τη µελ�τη τ�υ ∆. Σ�ρρ�υ (∆ελτ��ν της Ιστ�ρικ�ς και Εθν�λ�γικ�ς Εται-
ρε�ας της Ελλ�δ�ς, τ. ΛZ, 1987, σ. 348-351). % Lδωνης �ταν πρ�σωπ�π�ι
α της
"λ�στησης π�υ ��νεται και π�λι #αναγεννι�ται\ […] Λ�νε µερικ�
 µελετητ�ς πως
�ι θλι"ερ�ς µ�ρες των γι�ρτ�ν τ�υ Lδωνη κρατ��σαν �λ�κληρη "δ�µ�δα και
µας θυµ
��υν τη Μεγ�λη Βδ�µ�δα τη δικ� µας, των �ριστιαν�ν! Μα σαν περ-
ν��σε τ� τα�τ� π�νθ�ς για τ� θ�νατ� τ�υ Lδωνη, �ρ�ι�αν �αρ�ς και πανηγ�ρια
για την αν�σταση τ�υ Παν�ρι�υ θε�� (κ�τι σαν τη δικ� µας Λαµπρ�)». Για τη
σ��ση τ�υ Lδωνη και τ�υ Εσταυρωµ�ν�υ Jριστ�� µπ�ρε
 � �ιλ�λ�γ�ς να �ρη-
σιµ�π�ι�σει παρ�λληλα και τις δ�� πρ�τες στρ���ς απ� τ� π�
ηµα τ�υ Lγγελ�υ
Σικελιαν�� «Στ�υ Vσι�υ Λ�υκ� τ� µ�ναστ�ρι». Επ
σης για τ� στ
�� «% Μ�γας
Παν δεν π�θανε!» µπ�ρε
 να ανατρ�#ει στ�ν Πλ��ταρ��: «Περ
 των εκλελ�ιπ�-
των �ρηστηρ
ων» 17 [=Ηθικ� 419.Α-Ε].

% Παλαµ�ς, µ�σα απ� µια σ�νθεση των �ριστιανικ�ν µε τα αρ�α
α στ�ι�ε
α,
αναδεικν�ει τη δια�ρ�νικ�τητα των ιδε�ν και της ελληνικ�ς παρ�δ�σης, π�υ
µετ�υσι�ν�νται σε συστατικ� στ�ι�ε
α της ελληνικ�ς ψυ��ς. Αυτ� η συν��εια
µ�σα στ�υς αι�νες πρ�σδ
δει στ� π�ιητικ� ���ς πανηγυρικ� δι�θεση, πνε�µα
αισι�δ�#
ας και σιγ�υρι�ς. C�ει ενδια��ρ�ν, µετ� την �λ�κλ�ρωση της διδασκα-
λ
ας, �ι µαθητ�ς να δια"�σ�υν τ� «Ιωνικ�ν» τ�υ Κα"��η και να επισηµ�ν�υν την
επι"
ωση της ελληνικ�ς αρ�αι�τητας ως "ασικ� �νν�ια στην �π�
α εστι��ει �
Κα"��ης.

¶¶ AA PP AA §§ §§ HH §§ OO   KK EE II MM EE NN OO
Κ.Π. Κα"��ης, «Ιωνικ�ν», Π�ι�µατα, τ�µ. 1, Pκαρ�ς 1983, σ. 53.

Γιατ� τα σπ�σαµε τ’ αγ�λµατ� των,
γιατ� τ�υς δι(+αµεν απ’ τ�υς να��ς των,
δι�λ�υ δεν π�θαναν γι’ αυτ� �ι θε��.
Ω γη της Ιων�ας, σ�να αγαπ��ν ακ�µη,
σ�να �ι ψυ��ς των ενθυµ��νται ακ�µη.
Σαν +ηµερ(νει επ�νω σ�υ πρω� αυγ�υστι�τικ�
την ατµ�σ/α�ρα σ�υ περν� σ/ρ�γ�ς απ’ την �ω� των?
και κ�π�τ’ αιθ�ρια ε/η%ικ� µ�ρ/�,
α�ριστη, µε δι�%α γρ�γ�ρ�,
επ�νω απ� τ�υς λ�/�υς σ�υ να περν�.

H  N E A  A Θ H N A Ϊ K H  Σ X O Λ H  ( 1 8 8 0 - 1 9 2 2 )
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�µν�ς στ�ν Παρθεν�να

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� απ�σπασµα απ� τ� µεγαλ�πν��
�ργ� τ�υ Κωστ� Παλαµ�, π�υ υµνε
 την αθηναϊκ� δηµ�κρατ
α και τη δια�ρ�νικ�
�µ�ρ�ι�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η υψηλ� τ�"νη και η αρµ�ν�α της κλασικ�ς αρ"αι�τητας
Η δυναµικ� εν�ς συµ��λ�υ για τ�ν ελληνισµ� και για την ανθρωπ�τητα

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Η /λ�γ�ρα τ�υ %ασιλι�, π�υ εκδ�θηκε τ� 1910, ε
ναι �να απ� τα σηµαντικ�τερα
�ργα τ�υ Κωστ� Παλαµ� και �αρακτηρ
�ει µια επ��� ελπ
δων για την αναγ�ννηση
της Ελλ�δας, η �π�
α διακρ
νεται για τ� µεγαλ�ϊδεατισµ� της. Jωρισµ�νη σε
«∆�δεκα Λ�γ�υς» απ�τελε
 µια µεγ�λη επικ�λυρικ� σ�νθεση, µε κεντρικ� µ�ρ�� τ�
Βυ�αντιν� αυτ�κρ�τ�ρα Βασ
λει� ΒZ Β�υλγαρ�κτ�ν�, τ� λε
ψαν� τ�υ �π�
�υ "ρ�-
θηκε σ�µ�ωνα µε τ� θρ�λ� σε �να ερειπωµ�ν� µ�ναστ�ρι την επ��� της Φραγκ�-
κρατ
ας µε µια �λ�γ�ρα στ� στ�µα τ�υ, "αλµ�νη πρ��αν�ς απ� αυτ��ς π�υ σ�λη-
σαν τ�ν τ��� τ�υ. % Παλαµ�ς εµπνε�στηκε απ� τ� θρ�λ� και δηµι��ργησε τη Φλ�-
γ�ρα τ�υ %ασιλι�, της �π�
ας τ� τραγ��δι εκ�ρ��ει ταυτ��ρ�να την ψυ�� τ�υ �νδ�-
#�υ αυτ�κρ�τ�ρα και την πν�� τ�υ π�ιητ�. Στ� τελευτα
� µ�ρ�ς τ�υ «Τρ
τ�υ
Λ�γ�υ» � Παλαµ�ς συνδ�ει τη "υ�αντιν� παρ�δ�ση µε την αρ�α
α, α��� � Βασ
-
λει�ς ερ��µεν�ς να πρ�σκυν�σει την Παναγ
α την Αθηνι�τισσα π�νω στ�ν ιερ�
"ρ��� αντικρ
�ει τ�ν Παρθεν�να. Στα απ�σπ�σµατα π�υ ανθ�λ�γ��νται µε "�ση
τη θεµατικ� τ�υς εν�τητα, � να�ς της Αθην�ς πρ�"�λλει ως σ�µ"�λ� της ακµ�ς τ�υ
ελληνικ�� πνε�µατ�ς, τ� �π�
� υµνε
ται ως αν�τερ� κ�θε �λλ�υ ανθρ�πιν�υ επι-
τε�γµατ�ς.

Στ� πρ�τ� απ�σπασµα � Παρθεν�νας αναδεικν�εται ως η θαυµαστ� ισ�ρρ�π
α
ρυθµ��, σ�εδ
�υ και ιδ�ας, ως η απ�λυτη �µ�ρ�ι� π�υ υψ�νεται π�νω απ� τ�υς
λα��ς και τις θρησκε
ες. Στ� δε�τερ� απ�σπασµα τ�ν
�εται η σ��ση αν�µεσα σε εκε
-
ν�υς π�υ συν�λα"αν και πραγµατ�π�
ησαν αυτ� τ� �ργ� τ��νης και στην καλλιτε�νι-
κ� υπ�σταση τ�υ �ργ�υ. % Παρθεν�νας ε
ναι δηµι��ργηµα µιας ελε�θερης ��ρας
π�υ διαθ�τει α
σθηση τ�υ µ�τρ�υ. Εδ� ���υµε µια ενδια��ρ�υσα αντ
θεση αν�µεσα
στ� να� της Αθην�ς και στις πυραµ
δες της Αιγ�πτ�υ, �ι �π�
ες εντυπωσι���υν µε
τ�ν �γκ� αλλ� ��ι µε τη ��ρη τ�υς. % Παρθεν�νας εκ�ρ��ει τη ∆ηµ�κρατ
α και τ�
Ν�µ� της Π�λιτε
ας, � �π�
�ς �ταν πρωτ�δηµι�υργ�θηκε «�ταν κι αυτ�ς τραγ��δι».
Εδ� � Παλαµ�ς ανα��ρεται στην παρ�δ�ση, σ�µ�ωνα µε την �π�
α � Σ�λωνας
�γραψε τ�υς ν�µ�υς τ�υ σε π�ιητικ� µ�ρ��. Στ� τρ
τ� απ�σπασµα � π�ιητ�ς ανα��-
ρεται στην υπερ"ατικ� δ�ναµη αυτ�� τ�υ µνηµε
�υ της απ�λυτης �µ�ρ�ι�ς. Κ�θε
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�νθρωπ�ς, και ��ι µ�ν� � Cλληνας, απ� τ�ν Παρθεν�να πρ�πει να #εκιν�ει και,
α��� γνωρ
σει και �λλα �ργα της ανθρ�πινης δηµι�υργ
ας, εκε
 πρ�πει να επιστρ��ει
για να νι�σει �λ�κληρωµ�ν�ς.

Η γλ�σσα τ�υ Παλαµ� ε
ναι η ε�πλαστη δηµ�τικ�, στην �π�
α � π�ιητ�ς ��ει
α�ιερ�σει τις δυν�µεις τ�υ, µε σκ�π� να �αρ
σει στ� ελληνικ� �θν�ς ��ι µ�ν� �να
σηµαντικ� π�ιητικ� �ργ� αλλ� και �ναν πλ��σι� γλωσσικ� �δηγ�. Στι��υργικ� εδ�
�ρησιµ�π�ιε
 τ�ν ιαµ"ικ� αν�µ�ι�κατ�ληκτ� δεκαπεντασ�λλα"� π�υ συναντ�µε
και στ� δηµ�τικ� τραγ��δι, �ωρ
ς �µως να ακ�λ�υθε
 σταθερ� την παρ�δ�ση της
τ�µ�ς, πρ�γµα π�υ σπ�ει τη µ�ν�τ�ν
α τ�υ ρυθµ��. Η αρ�αι�γνωσ
α τ�υ Παλαµ�
µετ�υσι�νεται εδ� π�ιητικ�, �πως �α
νεται απ� τη λειτ�υργικ� �ρ�ση ιστ�ρικ�ν
και µυθικ�ν στ�ι�ε
ων. Τ� ���ς τ�υ ε
ναι υψηλ�, �πως τ� απαιτε
 τ� θ�µα τ�υ, εν�
η επαν�ληψη της απ�στρ���ς «εσ�, εσ� και εσ�να» δηµι�υργε
 την α
σθηση εν�ς
σταθερ�� �#�να ανα��ρ�ς και µιας α�ναης κλιµ�κωσης ρυθµ�� και ιδ�ας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γι�ργ�ς Ιω�νν�υ, «Ακρ�π�λη, 1982», Ε/�%ων και µη, Κ�δρ�ς 1982, σ. 102-104.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Επισκε�θε
τε τ� Κ�ντρ� Μελετ�ν Ακρ�π�λεως (Μακρυγι�ννη 2-4, Ακρ�π�λη, τηλ.
210 9239186), �π�υ µπ�ρε
τε να δε
τε πρ�πλ�σµατα π�υ απεικ�ν
��υν τη µ�ρ�� και
τις �ρ�σεις τ�υ ιερ�� "ρ���υ, απ� την πρ�ϊστ�ρικ� επ��� ως τ� 18� αι�να.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια%��ω, τ�. 334, 1994 [α�ι�ρωµα].
Εκη%�λ�ς, τ�. 14, 1986.
Η λ�+η, τ�. 114, 1993.
Καραντ�νης Αντρ�ας, Γ�ρω στ�ν Παλαµ�, τ�µ. 1, 2, Γκ�"�στης �.�.
Κασ
νης Κ.Γ., Η ελληνικ� λ�γ�τε�νικ� παρ�δ�ση στη «Φλ�γ�ρα τ�υ %ασιλι�»,

Pδρυµα Κωστ� Παλαµ� 1980.
Μερακλ�ς Μ.Γ., Η ελληνικ� π��ηση, τ�µ. 2, Σ�κ�λης 1983.
Ν�α Εστ�α, τ�. 397, 1943.
Π�λ
της Λ
ν�ς, «Η µετρικ� τ�υ Παλαµ�», Μετρικ�, Κωνσταντιν
δης, Θεσσαλ�ν
κη

�.�., σ. 9-126.
Φιλ�λ�γικ�, τ�. 45, τ�. 46, 1993, 1994.
J�υρµ���ι�ς Αιµ
λι�ς, � Παλαµ�ς και η επ��� τ�υ, τ�µ. 1, Π�γασ�ς 1944.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κωστ�ς Παλαµ�ς (1859-1943), 8αµ%�ι και αν�παιστ�ι, 28, 37 (1897). 3παντα,
τ�µ. 1, Μπ
ρης 1972, σ. 363, 368. Απ�σπασµα απ� τ�ν «Τρ
τ� Λ�γ�», Η /λ�γ�ρα
τ�υ %ασιλι� (1910). 3παντα, τ�µ. 5, Μπ
ρης 1972, σ. 55-56.
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∫.¶. ∫∞µ∞º∏™

Φων�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να λυρικ� π�
ηµα τ�υ Κ.Π. Κα"��η, π�υ ανα��ρεται
στη λειτ�υργ
α και στην επιλεκτικ�τητα της µν�µης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Απ�λεια αγαπηµ�νων πρ�σ�πων
Μνηµ�νικ� αν�κληση
# ρ�λ�ς των εσωτερικ�ν συναισθηµ�των
# παραλληλισµ�ς µε τη µ�υσικ� 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� π�
ηµα γρ��τηκε τ� 1904 και αν�κει στην πρ�τη π�ιητικ� ��ση τ�υ κα"α�ικ��
�ργ�υ. Ε
ναι λυρικ� π�
ηµα µε συναισθηµατικ� περιε��µεν�, συµ"�λιστικ�ς επι-
δρ�σεις και µ�υσικ� υπ�"�λ�. C�ει ενδια��ρ�ν ε#αρ��ς να παρατηρ�σ�υµε τη
�ρ�ση τ�υ πρ�τ�υ πληθυντικ�� πρ�σ�π�υ, τ� �π�
� ανα��ρεται απ� τη µια σε
κ�ιν�ς ιδι�τητες της ανθρ�πινης µν�µης (ν�σταλγ
α για �αµ�να αγαπηµ�να πρ�-
σωπα, ε#ιδαν
κευση τ�υ παρελθ�ντ�ς, �νειρα, �ευγαλ�ες σκ�ψεις) και απ� την
�λλη διευρ�νει τα πρ�σωπικ� αισθ�µατα τ�υ π�ιητ�. Τ� περιε��µεν� τ�υ συνδ�ε-
ται στεν� µε την �νν�ια της µνηµ�νικ�ς αν�κλησης και σ�ετ
�εται ε#�λ�κλ�ρ�υ µε
ν�ητικ�ς, συνειδητ�ς (σκ�ψη, µυαλ�) και ασυνε
δητες (�νειρα) λειτ�υργ
ες τ�υ
ανθρ�π�υ. %ι µν�µες π�υ ανακαλ��νται συ�ν�τερα στ� µυαλ� τ�υ π�ιητ� πρ��ρ-
��νται απ� ευ��ριστες στιγµ�ς και αγαπηµ�να πρ�σωπα της παιδικ�ς και νεανικ�ς
ηλικ
ας («πρ�τη π�
ηση της �ω�ς»). Τα ευ��ριστα περιστατικ� τ�υ περασµ�ν�υ
�ρ�ν�υ ε
ναι ε�λ�γ� �τι αν�κ�υν �ριστικ� στ� παρελθ�ν, εν� τα αγαπηµ�να πρ�-
σωπα απ�µακρ�ν�νται �λ��να απ� κ�ντ� µας ε#αιτ
ας τ�υ θαν�τ�υ � της γεω-
γρα�ικ�ς και ψυ�ικ�ς απ�στασης. ∆εν ε
ναι τυ�α
� �τι � εν�λικ�ς π�ιητ�ς επανα-
��ρει τη µν�µη τ�υς συνδυ���ντ�ς τη µε τ�ν ��� και παρ�µ�ι���ντ�ς τη µε τη µ�υ-
σικ�\ µε αυτ� τ�ν τρ�π� η θ�µησ� τ�υς µ�ι��ει να µεταµ�ρ��νεται σε ���, π�υ
ανακαλε
 αρ��τυπα συναισθ�µατα και πρ�καλε
 πνευµατικ� τ�ρψη και ψυ�ικ�
αγαλλ
αση. Τ� κα"α�ικ� π�
ηµα µπ�ρε
 να διδα�τε
 συνδυαστικ� µε τ� σ�ν�τ�
«Λ�θη» τ�υ Μα"
λη, �στε �ι µαθητ�ς να αντιπαρα"�λ�υν τα κ�ιν� θεµατικ� �αρα-
κτηριστικ� µε τη δια��ρετικ� λειτ�υργ
α της µν�µης αλλ� και της �πτικ�ς γων
ας
κ�θε π�ιητ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Λ�ρ�ντ��ς Μα"
λης, «Λ�θη» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ
�υ.
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2. <ακ Πρε"�ρ, «Α
µα και �τερ�», Θ�αµα και Ιστ�ρ�ες, µτ�ρ. Γ. Βαρ"�ρης, Νε��-
λη 1982, σ. 78.

Κ�ρυδαλλ� της θ�µησης
Τ� α�µα σ�υ ε�ναι π�υ κυλ�
Κι ��ι τ� α�µα µ�υ
Κ�ρυδαλλ� της θ�µησης
1σ/ι+α τη γρ�θι� µ�υ
Κ�ρυδαλλ� της θ�µησης
Ωρα�� νεκρ� π�υλ�
∆εν �πρεπε να ’ρθεις
Απ� τ� ��ρι µ�υ να /ας
Σπ�ρ�υς της λ�θης.

™™ ÀÀ MM ¶¶ §§ HH PP øø MM AA TT II KK EE ™™   EE PP °° AA ™™ II EE ™™
1. Συγκρ
νετε: α) τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π�
� αντιµετωπ
�ει τ� θ�µα τ�υ θαν�τ�υ �

Κα"��ης και � Μα"
λης\ ") τ�ν τρ�π� π�υ αντιµετωπ
��υν τ� θ�µα της µν�µης
� Κα"��ης και � Πρε"�ρ.

2. %λ�κληρ� τ� π�
ηµα σ�ετ
�εται µε τη ν�ητικ� λειτ�υργ
α των αναµν�σεων.
Απευθυνθε
τε σε πρ�σωπα τ�υ �ικ�γενειακ�� � �ιλικ�� σας περι"�λλ�ντ�ς και
ρωτ�στε τα π�ια πρ�σωπα � γεγ�ν�τα απ� τ� παρελθ�ν θυµ��νται περισσ�τερ�.
<ητ�στε ακ�µα να σας διηγηθ��ν µια �ωηρ� αν�µνηση απ� την παιδικ� ηλικ
α
� απ� τη σ��λικ� τ�υς �ω�. Πρ�σπαθ�στε να διακρ
νετε π�ια αισθ�µατα νι�-
θ�υν γι’ αυτ�ν, αλλ� και να ε#ηγ�σετε αυτ�ν τη συναισθηµατικ� τ�υς δι�θεση.

�σ� µπ�ρε!ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να κα"α�ικ� παραινετικ� π�
ηµα, π�υ α��ρ� τ�σ� τη
διαµ�ρ�ωση "ι�θεωρητικ�ς στ�σης �σ� και τη δια��λα#η της #ε�ωριστ�ς �υσι�-
γνωµ
ας τ�υ ατ�µ�υ απ� την απειλ� της µα��π�
ησης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Aνα��ρ� στην �νν�ια «>σ� µπ�ρε�ς» 
H πρ�σωπικ� στ�ση !ω�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
%ι παραιν�σεις π�υ απευθ�νει � π�ιητ�ς στ��ε��υν να πρ��υλ�#�υν τ�ν �νθρωπ�
απ� εκδηλ�σεις µα��π�
ησης και ρη��� εντυπωσιασµ��, και επιδι�κ�υν τη δια��-
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λα#η της α#ι�πρ�πειας και της ατ�µικ�ς ελευθερ
ας. Καθ�ς τ� περιε��µεν� τ�υ π�ι�-
µατ�ς ε
ναι ε#αιρετικ� επ
καιρ� στην επ��� µας, ε�κ�λα � διδ�σκων µπ�ρε
 να µετα-
δ�σει στ�υς µαθητ�ς τ�ν πρ�"ληµατισµ� και τις απ�ψεις τ�υ π�ιητ�, µε σκ�π� απ�
τη µια να τ�υς ευαισθητ�π�ι�σει για �να θ�µα π�υ, συνειδητ� � ασυνε
δητα, τ�υς
απασ��λε
, και απ� την �λλη να τ�υς "�ηθ�σει να αντιλη�θ��ν τη δια�ρ�νικ�
σηµασ
α τ�υ διλ�µµατ�ς π�υ αντιµετωπ
��υν ιδια
τερα �ι ν��ι, σ�ετικ� µε κρ
σιµες
επιλ�γ�ς της �ω�ς και των κ�ινωνικ�ν τ�υς συναναστρ���ν. Η πνευµατικ� καλ-
λι�ργεια, η αυτ�γνωσ
α και τα π�ικ
λα πρ�σωπικ� ενδια��ρ�ντα στη �ω� κ�θε ατ�-
µ�υ πρ�ασπ
��υν µε τ�ν καλ�τερ� τρ�π� τις ατ�µικ�ς ελευθερ
ες, τα κ�ινωνικ�
δικαι�µατα αλλ� και την ψυ�ικ� τ�υ υγε
α, πρ��γ�ντας την πνευµατικ� �λ�κλ�-
ρωση, την αυτ�εκτ
µηση και την κ�ινωνικ�π�
ησ� τ�υ. % σηµεριν�ς ν��ς κατακλ�-
�εται απ� ε#ωτερικ� ερεθ
σµατα, τα �π�
α, αν α�εθε
 να τ�ν παρασ�ρ�υν, µπ�ρ��ν
να επιδρ�σ�υν αρνητικ� στη διαµ�ρ�ωση τ�υ �αρακτ�ρα και στις επιλ�γ�ς τ�υ. O
�νθρωπ�ς θ�τει στ���υς και πρ�τεραι�τητες στη �ω� τ�υ, καθ�ρ
�ει την πρ�σωπι-
κ� τ�υ στ�ση και επανε#ετ��ει τις ιδ�ες τ�υ, αντιδρ�ντας στη µα�ικ� ψυ��λ�γ
α
και τη συµ"ατικ�τητα των κ�ινωνικ�ν εκδηλ�σεων. Με αυτ�ς τ�υ τις επιλ�γ�ς αν�-
κει στα σκεπτ�µενα �τ�µα και πρ��υλ�σσει τη �ω� τ�υ απ� αν��σιες συνανα-
στρ���ς, �ι �π�
ες πρ�σωριν� ε
ναι ευ��ριστες, αλλ� π�λ� γρ�γ�ρα ε#αντλ��νται
και καταντ��ν ανιαρ�ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ OO   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ OO
%δυσσ�ας Ελ�της, «Τ� παρ�π�ν�», Τα ρω τ�υ �ρωτα (1972). Π��ηση, Pκαρ�ς 2002,
σ. 298.

Εδ( στ�υ δρ�µ�υ τα µισ� 6σ� κι αν κανε�ς πρ�σ��ει
�/τασε η (ρα να τ� πω �σ� κι αν τα κυνηγ�
3λλα ε�ν’ εκε�να π�υ αγαπ( Π�ντα π�ντα θα ’ναι αργ�
γι’ αλλ�� γι’ αλλ�� +εκ�νησα δε�τερη �ω� δεν ��ει.

Στ’ αληθιν� στα ψε�τικα
τ� λ�ω και τ’ �µ�λ�γ(
Σαν να ’µ�υν �λλ�ς κι ��ι εγ(
µες στη �ω� π�ρε�τηκα

Στα 200 π.".

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Πρ�σ�γγιση της ειδικ�ς π�ιητικ�ς σ��σης π�υ αν�πτυ#ε � Κα"��ης µε την ιστ�ρ
α.
Αν�δει#η της ιστ�ρικ�ς και π�λιτισµικ�ς ακµ�ς τ�υ ελληνισµ��, ��ρη στην πανελ-
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λ�νια εκστρατε
α τ�υ Μ. Αλε#�νδρ�υ. Α#ι�λ�γηση της στ�σης π�υ κρ�τησαν �ι
Λακεδαιµ�νι�ι και ανα��ρ� στ�υς ιστ�ρικ�π�λιτικ��ς και �λλ�υς λ�γ�υς π�υ
απ�τρ�π�υν �ρισµ�νες κ�ινωνικ�ς �µ�δες � λα��ς απ� τη συµµετ��� τ�υς σε συλ-
λ�γικ��ς αγ�νες.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η στεν� σ"�ση των π�ιηµ�των τ�υ Κα���η µε την ιστ�ρ�α
Η δηµι�υργ�α, η ακµ� και η παρακµ� των ελληνιστικ�ν �ασιλε�ων
Η ταυτ�τητα τ�υ �µιλητ�: η �πτικ� γων�α της α��γησης και � ειρωνικ�ς σ"�-

λιασµ�ς της στ�σης των Λακεδαιµ�ν�ων
Η α:ι�λ�γηση της εκστρατε�ας: δι�δ�ση της ελληνικ�ς γλ�σσας και τ�υ π�λι-

τισµ�


∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Στ� εισαγωγικ� σηµε
ωµα τ�υ π�ι�µατ�ς δ
ν�νται �ι απαρα
τητες ερµηνευτικ�ς
πληρ���ρ
ες και επισηµα
νεται η π�ιητικ� α��ρµηση της επιγρα��ς, �µεσα στην
αρ�� και �µµεσα στ� τ�λ�ς τ�υ π�ι�µατ�ς. Τ� π�
ηµα ε
ναι γραµµ�ν� σε πρ�τ� πλη-
θυντικ� πρ�σωπ� και απ�τελε
 αντιπρ�σωπευτικ� δε
γµα της διαλεκτικ�ς σ��σης
π�υ αν�πτυ#ε � Κα"��ης µε την ιστ�ρ
α. % �ανταστικ�ς �µιλητ�ς τ�υ π�ι�µατ�ς,
εκπρ�σωπ�ντας τ�ν ελληνικ� πληθυσµ� των ελληνιστικ�ν "ασιλε
ων, µ�ι��ει να
α#ι�λ�γε
 τα γεγ�ν�τα τ�υ παρελθ�ντ�ς (νικη��ρα εκστρατε
α τ�υ Μ. Αλε#�ν-
δρ�υ) µε την πε
ρα της δικ�ς τ�υ παρακµασµ�νης επ���ς (200 π.J., δ�κα �ρ�νια
πριν απ� την καταλυτικ� µ��η της Μαγνησ
ας π�υ σ�µανε την �ριστικ� επικρ�τηση
των Ρωµα
ων) αλλ� και τη λανθ�ν�υσα ιστ�ρικ� εµπειρ
α τ�υ Κα"��η, � �π�
�ς
γρ��ει αυτ� τ� π�
ηµα στα 1931 (εννι� �ρ�νια µετ� τη Μικρασιατικ� καταστρ���
και τη δραµατικ� συρρ
κνωση τ�υ ελληνισµ��). Τ� π�
ηµα συνθ�τει µε αριστ�τε-
�νικ� τρ�π� την αρνητικ� µε τη θετικ� πλευρ� της ιστ�ρ
ας: απ� την ειρωνικ� �πτι-
κ� (για τη στ�ση των Λακεδαιµ�ν
ων) ως την ε#�µνηση των κ�ρυ�α
ων επιτευγµ�-
των π�υ δηµι��ργησε η πανελλ�νια εκστρατε
α\ απ� την κρ
σιµη καµπ� της ελλη-
νιστικ�ς επ���ς (200 π.J.) ως τη σηµαντικ� θετικ� επεν�ργεια π�υ ε
�αν �ι κατα-
κτ�σεις τ�υ Αλε#�νδρ�υ για τ�ν ελληνισµ�. Στα δ�� κειµενικ� �ρ�νικ� επ
πεδα της
α��γησης π�λλ�
 µελετητ�ς της κα"α�ικ�ς π�
ησης (Γ.Π. Σα""
δης, Γ. Σε��ρης
κ.�.) πρ�σθ�τ�υν και �να τρ
τ�: τ� 1931, �ρ�ν� γρα��ς τ�υ π�ι�µατ�ς, στ�ι�ε
� π�υ
εµπλ�κει εµµ�σως και τ�ν 
δι� τ�ν π�ιητ� σε ταυτ��ρ�νη απ�τ
µηση της σ�γ�ρ�ν�ς
τ�υ ιστ�ρικ�ς πραγµατικ�τητας.

Μετ� τη σ�ντ�µη αυτ� ανα��ρ� στην ιστ�ρικ� π�ιητικ� και την πρ��πτικ� της
π�
ησης τ�υ Κα"��η, � καθηγητ�ς µπ�ρε
 να στρ�ψει τ� ενδια��ρ�ν των µαθητ�ν
στη µ�ρ�� και στ� περιε��µεν� τ�υ π�ι�µατ�ς. Σ�ετικ� µε τη µ�ρ�� α#
�ει να σ��-
λιαστ��ν ειδικ�τερα η λ�για και σε αρκετ� σηµε
α ρητ�ρικ� και ειρωνικ� γλ�σσα
και τα εκ�ραστικ� στ�ι�ε
α τ�υ π�ι�µατ�ς (θριαµ"ικ�ς τ�ν�ς, µακρ� παρ�θεση
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εµ�ατικ�ν επιθ�των, καταλ�γ�γρ��ηση των ελληνιστικ�ν "ασιλε
ων). Σ�ετικ� µε τ�
περιε��µεν�, ιδια
τερ� σ��λιασµ� απαιτε
 η δια��ρ�π�
ηση των Λακεδαιµ�ν
ων
απ� τ�υς υπ�λ�ιπ�υς Cλληνες, η �π�
α κυριαρ�ε
 στ� εισαγωγικ� µ�ρ�ς. Αυτ� η
δια��ρ�π�
ηση λειτ�υργε
 ως συνδετικ�ς κρ
κ�ς µε τ� κ�ρι� µ�ρ�ς και επαν�ρ�εται
στην κατακλε
δα τ�υ π�ι�µατ�ς. Τ�σ� η γενικ�τερη �πτικ� τ�υ �µιλητ� απ�ναντι
στ�υς Λακεδαιµ�ν
�υς, �σ� και � καταληκτικ�ς στ
��ς τ�υ π�ι�µατ�ς, ���υν σ��-
λιαστε
 αναλυτικ� απ� π�λλ��ς µελετητ�ς της κα"α�ικ�ς π�
ησης. Στη συν��εια
παραθ�τ�υµε απ�σπ�σµατα απ� τ� σ�ετικ� πρ�"ληµατισµ� τ�υ Edmund Keeley στη
µελ�τη τ�υ «Η �ικ�υµενικ� πρ��πτικ�» (Εισαγωγ� στην π��ηση τ�υ Κα%�/η, σ.
335-336, "λ. "ι"λι�γρα�
α): «% στ
��ς µπ�ρε
 να δια"αστε
 απλ� σαν τελευτα
�ς σαρ-
κασµ�ς τ�υ �µιλητ� στ�υς Σπαρτι�τες π�υ τ�ρα, στα 200 π.J., δεν α#
��υν ��τε να
µιλ��ν γι’ αυτ��ς, µ’ �λη την αλα��νικ� ανωτερ�τητα π�υ �δει#αν �ταν αρν�θηκαν
να ακ�λ�υθ�σ�υν την εκστρατε
α τ�υ Αλ�#ανδρ�υ, 130 �ρ�νια νωρ
τερα\ µε δεδ�-
µ�ν� �µως τ� ευρ�τερ� πλα
σι� τ�υ π�ι�µατ�ς � Κα"��ης θα µπ�ρ��σε ν’ απαντ�-
σει στ�ν �µιλητ� τ�υ: “Π�ς να µη µιλ��µε για Λακεδαιµ�ν
�υς τ�ρα!” […] Η πρ��-
πτικ� αν�κει σ’ �ναν π�ιητ�-ιστ�ρικ�, π�υ "λ�πει τ� �ικ�υµενικ�τερ�, κι αναγκαστι-
κ� πι� τραγικ�, σ��µα π
σω ακ�µα κι απ� τις περι�δ�υς τ�υ ιστ�ρικ�� µεγαλε
�υ,
π�υ εκ�ρ���υν καλ�τερα τις π�λιτικ�ς και π�λιτιστικ�ς α#
ες στις �π�
ες πιστε�ει:
τις εκτεταµ�νες επικρ�τειες, την “π�ικ
λη δρ�ση των στ��αστικ�ν πρ�σαρµ�γ�ν”
και “την Κ�ιν�ν Ελληνικ� Λαλι�” […] Ε
ναι �νδει#η της µαεστρ
ας τ�υ π�ιητ� σ’
αυτ� τ� πρ�τελευτα
� π�
ηµα, τ� �τι µπ�ρε
 να κρατ�ει “και την π
τα γερ� και τ�
σκ�λ� ��ρτ�τ�”: µπ�ρε
 ν’ αντιµετωπ
�ει µε ειρωνε
α µια στ�ση, κι ωστ�σ� να κατα-
��ρνει να πε
σει τ�ν αναγν�στη για τις αλ�θειες π�υ κλε
νει µ�σα της».

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Κ.Π. Κα"��ης, «Π�σειδωνι�ται» (1906), Αν�κδ�τα π�ι�µατα, Pκαρ�ς 1982, σ. 145.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. ∆ια"�στε συγκριτικ� τα π�ι�µατα «Στα 200 π.J.» και «Π�σειδωνι�ται», και

σ��λι�στε ειδικ�τερα τ� στ�ι�ε
� της ανατρ�π�ς π�υ περι���υν τα δ�� π�ι�µα-
τα: στ� πρ�τ� ακ�µα και η Περσ
α ε#ελλην
�εται, εν� στ� δε�τερ� �ι  Ιταλι�τες
Cλληνες "αθµια
α εκ"αρ"αρ
��νται.

2. Βρε
τε και �λλα λ�γ�τε�νικ� κε
µενα π�υ α#ι�π�ι��ν δηµι�υργικ� την ιστ�ρ
α,
ερευν�ντας στα Κ.Ν.Λ. των τρι�ν γυµνασιακ�ν τ�#εων.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Lγρας Τ�λλ�ς, Κριτικ�, τ�µ. 1, �ιλ�λ�γικ� επιµ�λεια Κ. Στεργι�π�υλ�ς, Ερµ�ς 1981.
∆ια%��ω, τ�. 78, 1983 [α�ι�ρωµα].
Εισαγωγ� στην π��ηση τ�υ Κα%�/η, επιλ�γ� κριτικ�ν κειµ�νων, επιµ�λεια Μι��-

λης Πιερ�ς, Πανεπιστηµιακ�ς Εκδ�σεις Κρ�της, Ηρ�κλει� 1999.
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Η λ�+η, τ�. 23, 1983.
Ιλ
νσκαγια Σ�νια, Κ.Π. Κα%�/ης. �ι δρ�µ�ι πρ�ς τ� ρεαλισµ� στην π��ηση τ�υ

20�� αι(να, Κ�δρ�ς 1983.
Keeley Edmund, Η κα%α/ικ� Αλε+�νδρεια, Pκαρ�ς 1979, σ. 61-65.
Κ�υλ�υ��κ�ς Κ�στας, Κε�µενα και αναλ�σεις, τ�µ. 1, ∆ι�γ�νης 19804, σ. 306-310.
Κ�κλ�ς Κα%�/η, Εταιρε
α Σπ�υδ�ν Νε�ελληνικ�� Π�λιτισµ�� και Γενικ�ς Παι-

δε
ας 1983.
Μηλι�νης Jριστ���ρ�ς, Κε�µενα Νε�ελληνικ�ς Λ�γ�τε�ν�ας Γυµνασ��υ – Λυκε�-

�υ. Π��ηση – Βι%λ�� τ�υ καθηγητ�, %Ε∆Β 19862, σ. 26-32.
Ν�α Εστ�α, τ�µ. 74, 1963.
Σα""
δης Γ.Π., «∆ια"���ντας τρ
α «σ��λικ�» π�ι�µατα τ�υ Κ.Π. Κα"��η», Φιλ�-

λ�γ�ς, τ�. 11-12, 1983, σ. 173-196.
Σε��ρης Γι�ργ�ς, ∆�κιµ�ς, τ�µ. 1, Pκαρ�ς 19743, σ. 428-434.
Τσι�τσικας Θησ�ας, � σ��λικ�ς Κα%�/ης, ∆ελ��
 19942.
Φιλ�λ�γ�ς, τ�. 11-12, 1983.
;�ρτης, τ�. 5-6, 1983.

http://www.snhell.gr/
http://users.hol.gr/~barbanis/cavafy/

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κ.Π. Κα"��ης (1863-1933), «Φων�ς» (1904)\ «Vσ� µπ�ρε
ς» (1913), Π�ι�µατα, τ�µ.
1, �ιλ�λ�γικ� επιµ�λεια Γ.Π. Σα""
δης, Pκαρ�ς 1983, σ. 95, 23. «Στα 200 π.J.», Π�ι�-
µατα, τ�µ. 2, �.π., σ. 88-89.

°ƒ∏°√ƒπ√™ •∂¡√¶√À§√™

� τ�π�ς και η �υσ!α

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να απ�λαυστικ� δι�γηµα τ�υ π�λυγρα��τατ�υ <ακυν-
θιν�� συγγρα��α Γρ. aεν�π�υλ�υ. Να παρακ�λ�υθ�σ�υν µια σειρ� απ� ιστ�ρικ�ς,
κ�ινωνικ�ς και ιδε�λ�γικ�ς αντιπαραθ�σεις, π�λλ�ς απ� τις �π�
ες ���υν ειρωνικ�
δι�σταση, π�υ �ρ��νται στ� πρ�σκ�νι� µετ� την Cνωση των Επταν�σων µε την
Ελλ�δα. Να αντιδιαστε
λ�υν τ�ν τ�π� απ� την �υσ
α και να "ρ�υν πιθαν�ς πρ�ε-
κτ�σεις στην επ��� µας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Σ
γκριση τ�υ ανεπτυγµ�ν�υ �ι�τικ�
 και π�λιτισµικ�
 επιπ�δ�υ των Επτανη-
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σ�ων µε τ�ν τρ�π� !ω�ς και τις αντιλ�ψεις π�υ �σ"υαν στ� νε�σ
στατ� ελλη-
νικ� κρ�τ�ς

Τι σηµα�ν�υν και τι αντανακλ�
ν �ι τ
π�ι για κ�θε πρ�σωπ� τ�υ διηγ�µατ�ς
Η σκιαγρ��ηση τ�υ ∆αρ�!η ως γρα�ικ�
 τ
π�υ
H ειρωνε�α των καταστ�σεων και τ� αριστ�κρατικ� �θ�ς τ�υ ∆αρ�!η

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Μ�σα απ� τη στ�ση και την ψυ��λ�γ
α τ�υ πρωταγωνιστ� τ�υ διηγ�µατ�ς σκια-
γρα�ε
ται �νας αντιπρ�σωπευτικ�ς τ�π�ς της επτανησιακ�ς αριστ�κρατ
ας, η �π�
α
ε
�ε εντα�θε
 πλ�ρως στην αγγλικ� ν��τρ�π
α, τηρ��σε τ�υς τ�π�υς και απ�λ�µ"α-
νε αν�τερ� κ�ινωνικ� και π�λιτισµικ� επ
πεδ� �ω�ς. % αδιαµ�ισ"�τητ�ς πατριωτι-
σµ�ς τ�υ ∆αρ��η και η επιθυµ
α τ�υ να υπηρετ�σει την Ελλ�δα τ�ν ωθ��ν να εγκα-
ταλε
ψει τ�ν α#ι�σ�"αστ� ρ�λ� π�υ επιτελ��σε στην Κ�ρκυρα και να επιδι�#ει
δηµ�σι� α#
ωµα στ� αν�ργ�νωτ� ακ�µη ελληνικ� κρ�τ�ς. Στ� δι�γηµα µας ενδια-
��ρει να αναδε
#�υµε τη δι�σταση αν�µεσα στις ασ�στατες υψηλ�ς πρ�σδ�κ
ες τ�υ
Επταν�σι�υ µε τη µ
�ερη απ� τη µια, ανε#�ρτητη �µως απ� την �λλη ελληνικ� πραγ-
µατικ�τητα της επ���ς. Η δι�σταση αυτ� δε
�νει �µεσα τις ιστ�ρικ�ς δια��ρ�ς αν�-
µεσα στις ιδεαλιστικ�ς αντιλ�ψεις των Επτανησ
ων και τ� ρεαλισµ� των νε�κ�πων
ελε�θερων Ελλ�νων, �ι �π�
�ι υπ�λε
π�νται µεν σε παιδε
α και π�λιτισµ�, επιθυ-
µ��ν �µως να αντιµετωπ
σ�υν �µεσα, µακρι� απ� τυπ�λατρικ�ς εκδηλ�σεις, τις
δι���ρες εθνικ�ς και κ�ινωνικ�ς τ�υς πρ�τεραι�τητες. Μ�λ�ν�τι � ∆αρ��ης µε την
αρ�ικ� επιλ�γ� τ�υ π��τει θ�µα της ιστ�ρικ�ς συγκυρ
ας και της π�λιτισµικ�ς δια-
��ρ�ς, µε απ�τ�λεσµα να λειτ�υργε
 ως γρα�ικ� πρ�σωπ� και να αντιµετωπ
�εται
π�λλ�ς ��ρ�ς ειρωνικ� και γελ�ι�γρα�ικ� στ� δι�γηµα, απ�καθ
σταται στ� τ�λ�ς
τ�σ� ως πρ�ς τις ιδε�λ�γικ�ς επιλ�γ�ς �σ� και ως πρ�ς τις σταθερ�ς α#
ες τ�υ. Η
τελικ� επιλ�γ� της παρα
τησης απ� τ� α#
ωµα τ�υ επ�ρ��υ και η ιδι�τευση µαρτυ-
ρ��ν την �παρ#η δ�� ασ�µ"ατων αλλ� α#ι�σ�"αστων κ�σµων και αντιλ�ψεων, η
δι�σταση των �π�
ων δεν περι�ρ
�εται στη "ασικ� αντιπαρ�θεση τ�π�υ και �υσ
ας,
αλλ� αντιπρ�σωπε�ει γενικ�τερα την κ�ινωνικ� π�λυµ�ρ�
α και υπ�στηρ
�ει τ�
σε"ασµ� στη δια��ρετικ�τητα. Στ� δι�γηµα µας δ
νεται ακ�µα η δυνατ�τητα να
σ��λι�σ�υµε τη γλ�σσα, τις α�ηγηµατικ�ς τε�νικ�ς και την �πτικ� γων
α τ�υ aεν�-
π�υλ�υ, � �π�
�ς µε αν�λα�ρ� τρ�π� πραγµατε�εται µια υπαρκτ� ιστ�ρικ� αντ
�α-
ση (εντ�π
�εται κυρ
ως απ� τ� 1864 ως τ� πρ�τ� µισ� τ�υ εικ�στ�� αι�να) αν�µεσα
στ� κ�ινωνικ� σ�στηµα α#ι�ν της επτανησιακ�ς και της ελληνικ�ς κ�ινων
ας. % ετε-
ρ�διηγητικ�ς α�ηγητ�ς εµ�αν
�εται να ε#ιστ�ρε
, µε αληθ���νεια και �ι�υµ�ριστι-
κ� πνε�µα, τα διατρ�#αντα γ�ρω απ� την αν�ληψη τ�υ δηµ�σι�υ α#ι�µατ�ς απ� τ�
∆αρ��η. Σκιαγρα�ε
 πειστικ� τ�ν ανθρ�πιν� τ�π� και, µ�σα απ� τ�ν εσωτερικ� τ�υ
µ�ν�λ�γ�, πρ�σπαθε
 να ερµηνε�σει τις �ιλ�δ�#
ες τ�υ, απ�δ
δ�ντας εντ�λει την
αγ�πη τ�υ για τ�υς τ�π�υς σε "ι�θεωρητικ�ς τ�υ επιλ�γ�ς. Η διευρυµ�νη �ρ�ση δια-
λ�γων δ
νει παραστατικ�τητα στη δι�γηση και πρ�"�λλει τις ειρωνικ�ς πτυ��ς τ�υ
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�ργ�υ. Π�λ� αντιπρ�σωπευτικ� ε
ναι και η �υµ�δης γλ�σσα τ�υ διηγ�µατ�ς µε τη
�ρ�ση επτανησιακ�ν ιδιωµατισµ�ν και την �ντ�νη πρ���ρικ�τητα των διαλ�γων.
J�ρη σε αυτ� τα αισθητικ� τ�υ γνωρ
σµατα τ� δι�γηµα µπ�ρε
 να κινητ�π�ι�σει
δηµι�υργικ� τ�υς µαθητ�ς και να µεταπλαστε
 ε�κ�λα σε θεατρικ� δρ�µεν�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. <α�αρ
ας Παπαντων
�υ, «Τ� παραστρ�τηµα τ�υ πρ��δρ�υ», ∆ιηγ�µατα,

Βι"λι�πωλε
�ν της Εστ
ας 1954, σ. 227-232.
2. Κ.Γ. Καρυωτ�κης, «Πρ�"ε�α», Π�ι�µατα και πε��, Ερµ�ς 19847, σ. 141-142.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. % ∆αρ��ης �ρ�εται αντιµ�τωπ�ς µε µια σειρ� απ� διαψε�σεις µετ� την Cνωση

των Επταν�σων µε την Ελλ�δα. Α��� τις καταγρ�ψετε, επιλ�#τε εκε
νη π�υ τ�ν
απ�γ��τευσε περισσ�τερ� και σ��λι�στε την αντ
δρασ� τ�υ.

2. Στ� δι�γηµα αναµειγν��νται δι���ρες γλωσσικ�ς εκ�ρ�σεις. Βρε
τε την πρ��-
λευσ� τ�υς και ε#ηγ�στε γιατ
 τις αναµειγν�ει � συγγρα��ας.

3. Σε π�ια σηµε
α τ�υ διηγ�µατ�ς εκτυλ
σσ�νται ειρωνικ�ς σκην�ς; Εντ�π
στε τα
και ε#ηγ�στε για π�ι�υς λ�γ�υς � συγγρα��ας πρ�"�λλει τ�ν ειρωνικ� �αρα-
κτ�ρα της α��γησης.

4. % ∆αρ��ης �ητ� απ� τ�ν καπετ�νι� να αναρτ�σει σηµα
α στ� πλ�
�, πρ�κειµ�-
ν�υ να γ
νει αισθητ� η µετα��ρ� τ�υ επ
σηµ�υ πρ�σ�π�υ τ�υ. Cνα παρ�µ�ι�
σηµαι�στ�λισµ�ν� πλ�
� µετα��ρει στην Πρ�"ε�α τ�ν κ. Ν�µ�ρ�η στ� π�
ηµα
τ�υ Καρυωτ�κη. Συγκρ
νετε τα δ�� λ�γ�τε�νικ� περιστατικ� και ε#ηγ�στε π�ς
αντιµετωπ
�ει τ�υς τ�π�υς � Καρυωτ�κης.

5. Συγκρ
νετε π�ς λειτ�υργ��ν �ι τ�π�ι για τ� ∆αρ��η και π�ς για τ�ν πρ�εδρ�
τ�υ δικαστηρ
�υ στ� δι�γηµα τ�υ Παπαντων
�υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια%��ω, τ�. 265, 1991 [α�ι�ρωµα].
Καραντ�νης Ανδρ�ας, «Γρηγ�ρι�ς aεν�π�υλ�ς», Φυσι�γνωµ�ες, τ�µ. 1, 2, Παπαδ�-

µας 19773, σ. 185-194, 414-428.
Κ�ρκυρα. Εγ�ειρ�δι� τ�πικ�ς ιστ�ρ�ας, επιµ�λεια Θ.Γ. Παππ�ς, Αθ�να 2000.
Μητσ�κης Κ., «% Γρηγ�ρι�ς aεν�π�υλ�ς και η νε�ελληνικ� κριτικ�», Π�ρε�α µ�σα

στ� �ρ�ν�, Φιλιππ�της 1982, σ. 125-139.
Ν�α Εστ�α, τ�. 587, Jριστ��γεννα 1951.
Νιρ"�νας Πα�λ�ς, 3παντα, τ�µ. 4, Γι�"�νης 1968, σ. 182-188.
Περ�πλ�υς, τ�. 30-31, 1991.
Φαρ
ν�υ-Μαλαµατ�ρη Γεωργ
α, Η παλαι�τερη πε��γρα/�α µας, τ�µ. 10, Σ�κ�λης

1997, σ. 288-377.
J�ρης Π�τρ�ς, 1λληνες πε��γρ�/�ι, Βι"λι�πωλε
�ν της Εστ
ας 19793, σ. 119-135.
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http://www.greekbooks.gr/tonos/specials/xenopoulos.asp
http://www.zakynthos-net.gr/xenopoulos.asp

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γρηγ�ρι�ς aεν�π�υλ�ς (1867-1951), «% τ�π�ς και η �υσ
α» (1944), � π�π�λ�ρ�ς
και �λλα διηγ�µατα, Αδελ��
 Βλ�σση 1984, σ. 193-198.

∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ £∂√∆√∫∏™

Η τ��νη τ�υ αγι�γρ�%�υ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να δι�γηµα τ�υ Κ. Θε�τ�κη, τ� �π�
�, αν και ηµιτελ�ς,
σκιαγρα�ε
 �λ�κληρωµ�ν�υς ανθρ�πιν�υς �αρακτ�ρες και απ�τελε
 αντιπρ�σω-
πευτικ� δε
γµα για τη θεµατικ� και τ�ν κ�ινωνικ� πρ�"ληµατισµ� των διηγηµ�των
τ�υ. Να αντιλη�θ��ν τη λειτ�υργ
α τ�υ κλειστ�� κ�ινωνικ�� συστ�µατ�ς της επ�-
��ς και τη σηµασ
α της µετα"
"ασης της πατρ�παρ�δ�της τ��νης απ� τ�ν πατ�ρα
στ� γι�, σ�µ�ωνα µε την �ικ�γενειακ� παρ�δ�ση.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
# πατ�ρας: η επιθυµ�α δι�σωσης της πατρ�παρ�δ�της τ�"νης τ�υ αγι�γρ���υ

και η ψυ"�λ�γικ� π�εση τ�υ παιδι�

Τ� παιδ�: η αδυναµ�α τ�υ παιδι�
 να ανταπ�κριθε� στις πρ�σδ�κ�ες τ�υ πατ�ρα
Η �λλειψη καλλιτε"νικ�ς κλ�σης και η αγ�πη της ελε
θερης κ�ινωνικ�ς !ω�ς

κ�ντ� στη �
ση

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� δι�γηµα επικεντρ�νεται στην �λλειψη επικ�ινων
ας αν�µεσα στ�ν πατ�ρα και
στ� γι�, σ�ετικ� µε την τ��η της πατρ�παρ�δ�της τ��νης τ�υ αγι�γρ���υ: � πατ�-
ρας αρνε
ται να δε�τε
 τ� ενδε��µεν� � γι�ς να µη συνε�
σει την αγι�γρα�
α, εν� �
ν��ς υ�
σταται, παθητικ�, τη µεγ�λη ψυ��λ�γικ� π
εση π�υ τ�υ ασκε
 � πατ�ρας,
���ντας �µως �λλ�υς στ���υς για τ� µ�λλ�ν τ�υ. Καλ� θα �ταν να σ��λιαστε
 η
πρ�"ληµατικ� κατ�σταση π�υ "ι�ν�υν, µε δια��ρετικ� τρ�π�, � πατ�ρας και �
γι�ς, και να γ
νει ειδικ� ανα��ρ� στην αδυναµ
α κληρ�ν�µικ�ς διαδ���ς της
τ��νης. % α�ηγητ�ς απ� τη µια µερι� απεικ�ν
�ει �να στιγµι�τυπ� της κ�ιν�ς �ω�ς
και εργασ
ας τ�υς, σ�µ�ωνα µε την �πτικ� τ�υ πατ�ρα, και απ� την �λλη απ�δ
δει
τις εσωτερικ�ς σκ�ψεις τ�υ γι�υ, σκιαγρα��ντας δυ� δια��ρετικ��ς κ�σµ�υς, επι-
θυµ
ες και αντιλ�ψεις. Μεγαλ�τερη �κταση καταλαµ"�νει η µ�ρ�� τ�υ πατ�ρα, �
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�π�
�ς στ� λιτ� τ�υς δωµ�τι� ασ��λε
ται µε την τ��νη τ�υ. % γι�ς, ως "�ηθ�ς τ�υ,
δυσκ�λε�εται να παρακ�λ�υθ�σει τις �δηγ
ες τ�υ πατ�ρα και ανταπ�κρ
νεται
µη�ανικ� και αν�ρεκτα στην εργασ
α τ�υ. Αν και "ασικ� �γν�ια τ�υ πατ�ρα ε
ναι
να µυ�σει, θ�λ�ντας και µη, τ� γι� τ�υ στην πατρ�παρ�δ�τη τ��νη, δ�κιµ���ντας
�λ�υς τ�υς τρ�π�υς για να τ�ν πρ�σεγγ
σει (��"�ρα, ψυ��λ�γικ� π
εση, �ιλ�τιµ
α,
συνα
σθηµα, λ�γικ�, ενθ�ρρυνση, υπ�σ��σεις), �α
νεται �τι µαται�π�νε
. % γι�ς δεν
��ει καµι� καλλιτε�νικ� κλ
ση ��τε συµµερ
�εται τις ιδ�ες τ�υ πατ�ρα τ�υ. Ασ��-
λε
ται µε αυτ� απρ�θυµα εκτελ�ντας εντ�λ�ς, δεν πε
θεται απ� τα επι�ειρ�µατα �
τις απειλ�ς τ�υ µ�ν�δι�στατ�υ πατ�ρα, αλλ� ανα�ητ� δια�υγ�ς στ�ν αν�ι�τ� α�ρα
και τις κ�ινωνικ�ς συναναστρ���ς των �µηλ
κων τ�υ. Μ�ναδικ� τ�υ επιθυµ
α ε
ναι
να εντα�θε
 στ� υπ�λ�ιπ� κ�ινωνικ� σ�ν�λ� και να ε#�µ�ιωθε
 µε τ�υς κ�ιν��ς
ανθρ�π�υς, αρνε
ται �τσι να συνε�
σει την παρ�δ�ση και τη δια��ρετικ�τητα της
γενι�ς τ�υ, π�υ �ταν α#ι�σ�"αστ�ι αγι�γρ���ι στ�ν τ�π� τ�υς. Καθ�ς � γι�ς θα
πρ�πει να ε
ναι υπ�τακτικ�ς και να σ�"εται τ�ν πατ�ρα, δεν εκδηλ�νει �µπρακτα
την αντ
δρασ� τ�υ, η �π�
α περι�ρ
�εται ε
τε στη ν�ερ� �υγ� τ�υ απ� την κλειστ�
ατµ�σ�αιρα τ�υ εργαστηρ
�υ ε
τε στη �αρ� π�υ νι�θει �ταν � πατ�ρας τ�� αναθ�-
τει ε#ωτερικ�ς εργασ
ες. Καθ�ς � Θε�τ�κης εγκατ�λειψε αυτ� την πρ�τη µ�ρ��
τ�υ διηγ�µατ�ς και επε#εργ�στηκε εκ ν��υ τ� υλικ� τ�υ στ� δι�γηµα «%ι δ�� αγ�-
πες», δε θα µ�θ�υµε π�τ� απ� τ� συγγρα��α ��τε τις επιλ�γ�ς τ�υ ν��υ ��τε την
τ��η της �ικ�γενειακ�ς παρ�δ�σης των αγι�γρ��ων στην Κ�ρκυρα. Σ
γ�υρα �µως
αυτ� η �λλειψη θα λειτ�υργ�σει ερεθιστικ� για τ�υς µαθητ�ς, �ι �π�
�ι θα κληθ��ν
να �λ�κληρ�σ�υν την ιστ�ρ
α, και ��ει ενδια��ρ�ν να δ��µε π�ς θα τ� πρ�#�υν…

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Ανδρ�ας Καρκα"
τσας, «Η θ�λασσα», Λ�για της πλ(ρης (1899), Νε��λη 1991, σ.
7-26.

™™ ÀÀ °° ∫∫ ƒƒ ππ ™™ ∏∏
Σε αντ
θεση µε τ�ν αγι�γρ��� πατ�ρα στ� δι�γηµα τ�υ Θε�τ�κη, � �π�
�ς επιθυµε

να συνε�
σει � γι�ς τ�υ την τ��νη τ�υ, � ναυτικ�ς πατ�ρας στ� δι�γηµα τ�υ Καρ-
κα"
τσα συµ"�υλε�ει τ� γι� τ�υ να µε
νει µακρι� απ� τη θ�λασσα. Συγκρ
νετε τη
σ��ση π�υ ��ει � πατ�ρας µε τ� γι� στα δυ� διηγ�µατα, ελ�γ��ντας την επ
δραση
π�υ ��ει � κ�θε πατ�ρας στ� γι� τ�υ σ�ετικ� µε τ� επ�γγελµα π�υ πρ�κειται να
ακ�λ�υθ�σει.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆�λλας Γι�ννης, Η παλαι�τερη πε��γρα/�α µας, τ�µ. 10, Σ�κ�λης 1997, σ. 182-257.
——, Κωνσταντ�ν�ς Θε�τ�κης, Σ�κ�λης 2001.
∆ια%��ω, τ�. 92, 1984 [α�ι�ρωµα].
Μπαλ�σκας Κ�στας, Κωνσταντ�ν�ς Θε�τ�κης, Ειρµ�ς 1993.
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Π�ρ/υρας [Κ�ρκυρας], τ�. 57-58, 1991.
Φιλιππ
δης Σ.Ν., «Παρατηρ�σεις για τ� ���ς και την α�ηγηµατικ� τε�νικ� των διη-

γηµ�των τ�υ Κωνσταντ
ν�υ Θε�τ�κη», Π�ρ/υρας, τ�. 80, 1997, σ. 335-351.
http://www.mathisis.com./author/bio-htx?A7686

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κωνσταντ
ν�ς Θε�τ�κης (1872-1923), πρ�σ��δι� απ� τ� δι�γηµα «%ι δ�� αγ�πες»
(1910), Κ�ρ/ι�τικες ιστ�ρ�ες, εισαγωγ� – �ιλ�λ�γικ� επιµ�λεια Γι�ννης ∆�λλας,
Κε
µενα 1982, σ. 229-232.

¶∏¡∂§√¶∏ ¢∂§∆∞

Πρ�τες ενθυµ&σεις

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Nα γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να σηµαντικ� αυτ�"ι�γρα�ικ� κε
µεν� και να πρ�"λη-
µατιστ��ν γ�ρω απ� τις συµ"�σεις τ�υ αυτ�"ι�γρα�ικ�� λ�γ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Σ"�σεις γ�νι�ν-παιδι�ν
Εικ�να τ�υ πατ�ρα – Φ���ς και γ�ητε�α
Συνε�δηση της αν�γκης τ�υ �λλ�υ

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Oι αναµν�σεις απ� την παιδικ� ηλικ
α ���υν ειδικ� σηµασ
α στ� πλα
σι� τ�υ αυτ�-
"ι�γρα�ικ�� εγ�ειρ�µατ�ς. Σ�µ�ωνα µε την ε�στ��η διατ�πωση τ�υ Παν. M�υλλ�,
αυτ�"ι�γρα���µαι σηµα
νει «υπακ��ω στ� παιδ
 π�υ �ει µ�σα µ�υ και π�υ δε λ�ει
να µεγαλ�σει» («Aπ� τ� ηµερ�λ�γι� της αυτ�"ι�γρα�
ας: Θ�µα και παραλλαγ�ς»,
Eντευκτ�ρι� τ�. 28-29, 1994, σ. 99). T� σ�ντ�µ� απ�σπασµα απ� τις Πρ(τες Eνθυ-
µ�σεις της Πηνελ�πης ∆�λτα περιγρ��ει αναδρ�µικ� την εικ�να της πατρικ�ς µ�ρ-
��ς, �πως αυτ� �αρ��τηκε στη συνε
δηση και τη µν�µη της µικρ�ς κ�ρης. H εικ�-
να τ�υ πατ�ρα περικλε
ει δ�� αντιθετικ�ς �ψεις: απ� τη µια µερι� τ� ��"� και την
τυραννικ� παρ�υσ
α τ�υ αυταρ�ικ�� και απρ�σιτ�υ �ντρα, π�υ διατ��ει και επι-
"�λλεται στ�υς γ�ρω τ�υ, και απ� την �λλη τ� θαυµασµ�, τη γ�ητε
α και την υπε-
ρη��νεια π�υ πρ�καλε
 η �µ�ρ�ι�, η ευγ�νεια και η ακεραι�τητ� τ�υ. T� ενδια��-
ρ�ν στ�ι�ε
� εδ� ε
ναι πως η αυτ�"ι�γρα�ικ� α��γηση δεν επιλ�γει τελικ� µ
α απ�
τις δ�� �ψεις ως επικρατ�στερη. Aντιθ�τως, �ι δ�� αντ
ρρ�πες �πτικ�ς αναπτ�σσ�-
νται παρ�λληλα, για να συνθ�σ�υν την εικ�να µιας µυθικ�ς µ�ρ��ς, π�υ λατρε�ε-
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ται σαν θε�τητα και υπ��ρε�νει την α�ηγ�τρια να παραδε�τε
 πως �µεινε «η τελευ-
τα
α µεγ�λη αγ�πη της �ω�ς µ�υ». Vπως συµ"α
νει συ�ν�, � αυτ�"ι�γρα�ικ�ς
µ�ν�λ�γ�ς της ∆�λτα �ανερ�νει περισσ�τερα για τ� δικ� της τραυµατισµ�ν� ψυ�ι-
σµ� παρ� για την πρ�σωπικ�τητα και τη συµπερι��ρ� των πρ�σ�πων για τα �π�
α
γ
νεται λ�γ�ς. T� περιστατικ� µε τα στρε
δια, ε#�λλ�υ, δε
�νει τη σηµασ
α π�υ ��ει
για την αυτ�"ι�γρα�ικ� σκ�ψη µια καθηµεριν� λεπτ�µ�ρεια, π�υ απ�κτ� στα µ�τια
τ�υ παιδι�� –αλλ� και στη συνε
δηση τ�υ �ριµ�υ αυτ�"ι�γρ���υ– τ� κ�ρ�ς και τη
σηµασ
α εν�ς κ�µ"ικ�� σηµε
�υ στη �ω� τ�υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. W. B. Yeats, Autobiographies (απ�σπ�σµατα), µτ�ρ. Μαρ
α Μ�υµτ��.
2. Leo Tolstoy, Childhood, Boyhood, Youth (απ�σπασµα), µτ�ρ. Μαρ
α Μ�υµτ��.

Tα παραπ�νω κε
µενα ανθ�λ�γ��νται στ�ν Hλεκτρ�νικ� K�µ"� τ�υ K�ντρ�υ
Eλληνικ�ς Γλ�σσας (http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/MetafrasmeniPezografia.htm).

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια%��ω, τ�. 300, 1992 [α�ι�ρωµα].
∆ιαδρ�µ�ς, τ�. 16, 1989.
Z�ννας Π. A., «Eισαγωγ�» στ� Πηνελ�πη ∆�λτα, Πρ(τες ενθυµ�σεις, επιµ�λεια Π.

Α. <�ννας, Ερµ�ς 1989.
Θρ�λ�ς Lλκης, Μ�ρ/�ς της ελληνικ�ς πε��γρα/�ας, τ�µ. 3, Βι"λι�πωλε
�ν της

Εστ
ας �.�., σ. 50-80.
Kαγιαλ�ς T�κης, «Η παιδικ� ηλικ
α στην αυτ�"ι�γρα�
α», στ�ν τ�µ� Παιδικ� Ηλι-

κ�α/Τ�πικ� δ’, επιµ�λεια ∆�µητρα Μακρυνι�τη, Εταιρε
α Μελ�της των Επιστη-
µ�ν τ�υ Ανθρ�π�υ 2003.

Καλα��της Στρ�τ�ς, Ευθ�µι�ς Σ�υλ�γι�ννης, Αντ(νης Εµµ. Μπεν�κης 1873-1954,
Καστανι�της / Μ�υσε
� Μπεν�κη 2004.

Ν�α Εστ�α, τ�. 1562, 1992.
O ηλεκτρ�νικ�ς ��κελ�ς http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/LOG_EIDI/Aftobiografia/
Aftobiografia.htm περι��ει συνα�� κριτικ� κε
µενα των John Sturrock, Stephen
Spender, Richard N. Coe, ∆ηµ�τρη ∆ασκαλ�π�υλ�υ, Τ�κη Καγιαλ� και Γρηγ�ρη
Πασ�αλ
δη. Συνα��ς ε
ναι επ
σης τ� κε
µεν� τ�υ Gaston Bachelard στν ιστ�σελ
δα
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/pezography/Leiris/Leiris_13.htm.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Πηνελ�πη ∆�λτα (1874-1941), Πρ(τες ενθυµ�σεις, επιµ�λεια Π.Α. <�ννας, Ερµ�ς
1989, σ. 20-22.
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∞°°∂§√™ ™π∫∂§π∞¡√™

Γιατ! �αθι� µ�υ δ()ασα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� π�ιητικ� δε
γµα τ�υ Σικελιαν��,
τ� �π�
� συµπυκν�νει "ασικ�ς εκ�ρ�σεις της ιδε�λ�γ
ας και της π�ιητικ�ς τ�υ
(υψηλ� τ�ν� και αισι�δ�#
α, π�ιητικ� εγ�, λυρισµ� και µυστικ�π�θεια).

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η στεν� σ"�ση τ�υ π�ιητ� µε τη γη και �ι πρ�εκτ�σεις της στην πνευµατικ�

δηµι�υργ�α
T� µυστικ� ��ωµα της π�ιητικ�ς δηµι�υργ�ας ε:υψ�νει τ�ν �νθρωπ�, ε:ευγε-

ν�!ει τα αισθ�µατα και τ�ν �δηγε� στην υπ�ρ�αση της ε��µερης και �θαρ-
τ�ς τ�υ 
λης 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Η πρ�σπ�θει� µας να πρ�σεγγ
σ�υν �ι µαθητ�ς την π�
ηση τ�υ Σικελιαν�� θα πρ�-
πει εκ των πρ�τ�ρων να ενισ�υθε
 µε επαρκε
ς πληρ���ρ
ες για την κυρ
αρ�η στ�
�ργ� τ�υ εικ�να τ�υ εµπνευσµ�ν�υ π�ιητ�. Η εικ�να αυτ� συν
σταται σε �να πρ�-
"ε"ληµ�ν� και πανεπ�πτικ� π�ιητικ� εγ�, τ� �π�
� α�εν�ς διακατ��εται απ� π�ιη-
τικ� �
στρ�, α�ετ�ρ�υ �ιλ�δ�#ε
 να ��ει ρ�λ� συλλ�γικ�� εκ�ραστ�, και δηλ�νεται
συν�θως µε τη �ρ�ση πρ�τ�υ πληθυντικ�� πρ�σ�π�υ και �λλων ρητ�ρικ�ν τρ�-
πων, µε σκ�π� τη διακεκριµ�νη εκ��ρ� τ�υ π�ιητικ�� τ�υ µην�µατ�ς. Σε �λλες
περιπτ�σεις, �πως και εδ�, � π�ιητ�ς αντιµετωπ
�ει τ�ν εαυτ� τ�υ ε#ατ�µικευµ�να,
ε#υψ�ν�ντας την εκλεκτ� τ�υ ��ση, τ� πνε�µα, την ηθικ� στ�ση και τις εν�ργει�ς
τ�υ.

Τα "ασικ� θ�µατα π�υ πρ�κ�πτ�υν απ� την πρ�τη αν�γνωση τ�υ π�ι�µατ�ς
ε
ναι η τα�τιση τ�υ α�ηγητ� µε τ�ν π�ιητ�, �ι στεν�
 δεσµ�
 µε τη ��ση και η πλ�-
ρης µυστικ� τ�υ µ�θε#η σε π�ικ
λες �ψεις της �ω�ς, µε �µ�αση στην πρ�"�λ� της
ευ�ρ�συνης και �ω�γ�νας π�ιητικ�ς τ�υ δι�θεσης. Σε δε�τερ� επ
πεδ� παρατη-
ρ��µε τη γλωσσικ� εκ��ρ� τ�υ π�ι�µατ�ς, µε α�ετηρ
α τ� δεσπ���ν πρ�τ� ενικ�
πρ�σωπ�, τις ευθυτενε
ς υψηλ�ς ε#αγγελ
ες, τη συ�ν� παρ�υσ
α στ
#ης κ.�. Α#
�ει
επ
σης να σ��λιαστ��ν �ι επαναλ�ψεις της πρ�σωπικ�ς αιτι�λ�γησης τ�υ π�ιητ�,
σ�ετικ� µε την α
σθησ� τ�υ �τι #επ�ρασε τα ανθρ�πινα µ�τρα και �ρια και κατ�-
�ερε να συµ�ιλιωθε
 µε τ� «µ�γα Θ�νατ�». Καθ�ς �µως ε
ναι ε#αιρετικ� δ�σκ�λ�
τ�σ� να �ριστε
, �σ� και να ερµηνευτε
 στ�υς µαθητ�ς τ� περιε��µεν� της συµ�ι-
λ
ωσης µε τ�ν υπαρ#ιακ� ��"� τ�υ θαν�τ�υ, καλ� ε
ναι να συνδ�σ�υµε τ� �λ� θ�µα
µε τ�ν ενθ�υσι�δη �αρακτ�ρα τ�υ π�ι�µατ�ς, � �π�
�ς ανταπ�κρ
νεται τ�σ� στην
ευρε
α κ�σµ�λ�γικ� µ�θε#η τ�υ π�ιητ�, �σ� και στ� δια�ρ�νικ� π�θ� τ�υ ανθρ�-
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π�υ για καταν
κηση τ�υ θαν�τ�υ. Αν και � π�θ�ς αυτ�ς ταυτ
�εται στ� "�θ�ς µε τ�
αν��ικτ� της ανθρ�πινης �παρ#ης, σταθερ� παρηγ�ρι� τ�υ π�σ��ντ�ς ανθρ�π�υ
απ�τελε
 η απ�δ��� τ�υ "ι�λ�γικ�� τ�υ τ�λ�υς µε την �λ�κλ�ρωση τ�υ κ�κλ�υ της
�ω�ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Κ.Γ. Καρυωτ�κης, «Επιστρ���», Ελεγε�α και σ�τιρες (1927). Π�ι�µατα και πε��,
Ερµ�ς 1984, σ. 68.

Εγ( δεν επλαν�θηκα σε δ�ση απ�ρθενα, %�υερ�,
Μηδ� η ριπ� µ’ ε�τ�πησε τ�υ ωκεανε��υ αν�µ�υ.
Σκλ�%� π�υλ�, τ’ αν(/ελα πηγα�νω σ�ρν�ντας /τερ�
Και δε θα ιδ( τ�υς �υραν��ς π�υ ν�σταλγ(, π�τ� µ�υ.

Μα π�ντα, ω /�ση, αλ�µ�ν�! Π�σ� η ψυ�� µ�υ ταπειν�
Λ�τρισσα στ� παραµικρ� γ�νεται µ�ντεµ� σ�υ,
Και π�σ�, τ(ρα π�υ η %ραδι� θα π�σει /θιν�πωριν�,
Τ� καθετ� περσσ�τερ� µ�υ λ�ει την �µ�ρ/ι� σ�υ!

Με µιαν ακρ��λα σ�ννε/�υ τα+ιδεµ�ν�υ µε καλε�ς,
Με τ� �ρυσ� �αµ�γελ� τ�υ µαραµ�ν�υ %ρ��υ,
Μ’ �να ��ρτ�ρι αν�µεσα στις πλ�κες �λες της αυλ�ς,
Π�υ τ� σαλε�ει µ�να�� η πν�� τ�υ Σεπτεµ%ρ��υ.

Και τη /ων� σ�υ ακ��γ�ντας, τη µυστικι�, τη δυνατ�,
Ω /�ση, θα ’ρθω κ�π�τε /�ρν�ντας τ� σταυρ� µ�υ.
Θα ’ναι τ� �(µα σ�υ ελα/ρ�, και θα ’ναι π�ντα �νειρευτ�
Η (ρα µε τ’ ανεπ�ντε�� τ�λ�ς τ�υ µ�ται�υ δρ�µ�υ!

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. ∆ια"�στε τ� παρ�λληλ� κε
µεν� και ε#ετ�στε π�ς αντιµετωπ
�ει � Σικελιαν�ς

και π�ς � Kαρυωτ�κης τη ��ση, τη �ω�, τ� θ�νατ�.
2. Η ∆ιε�θυνση Εκπαιδευτικ�ς Τηλε�ρασης ��ει κυκλ���ρ�σει εκπαιδευτικ�

"
ντε� για τη �ω� και τ� �ργ� τ�υ Σικελιαν��, τ� �π�
� ��ει σταλε
 στις σ��λικ�ς
"ι"λι�θ�κες και µπ�ρε
τε να τ� πρ�"�λετε στην τ�#η.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αυγ�ρης Μ�ρκ�ς, «Lγγελ�ς Σικελιαν�ς», 1λληνες λ�γ�τ��νες, Pκαρ�ς 19713, σ.

133.
∆ια%��ω, τ�. 46, 1981 [α�ι�ρωµα].
Keeley Edmund, «% Σικελιαν�ς και η ελληνικ� µυθ�λ�γ
α», Μ�θ�ς και /ων� στη

σ�γ�ρ�νη ελληνικ� π��ηση, Στιγµ� 1987.

H  N E A  A Θ H N A Ϊ K H  Σ X O Λ H  ( 1 8 8 0 - 1 9 2 2 )
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Ν�α Εστ�α, τ�. 611, 1952 και 1740, 2001.
a�δης Θε�δωρ�ς, 3γγελ�ς Σικελιαν�ς, Pκαρ�ς 19782.
Παπαν��τσ�ς Ε.Π., Παλαµ�ς – Κα%�/ης – Σικελιαν�ς, Pκαρ�ς 19713.
Πρε"ελ�κης Παντελ�ς, 3γγελ�ς Σικελιαν�ς. Τρ�α κε/�λαια %ι�γρα/�ας κ’ �νας πρ�λ�-

γ�ς, Μ.Ι.Ε.Τ. 1984.
Στεργι�π�υλ�ς Κ�στας, «Lγγελ�ς Σικελιαν�ς», Η ελληνικ� π��ηση, τ�µ. 3, Σ�κ�λης

1980, σ. 80-113.
Τετρ�δια Ευθ�νης, τ�. 11, 1980.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Lγγελ�ς Σικελιαν�ς (1884-1951), «Γιατ
 "αθι� µ�υ δ�#ασα» (1938), Λυρικ�ς %��ς,
τ�µ. 2, �ιλ�λ�γικ� επιµ�λεια Γ.Π. Σα""
δης, Pκαρ�ς 1978, σ. 149.

∫ø™∆∞™ µ∞ƒ¡∞§∏™

�ρ�στης

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να αρ�αι�θεµ� σ�ν�τ� τ�υ Β�ρναλη µε �κδηλη επ
δρα-
ση απ� τη λ�γ�τε�νικ� τε�ν�τρ�π
α τ�υ παρνασσισµ��. Να πρ�σεγγ
σ�υν στην
�νν�ια τ�υ λ�γ�τε�νικ�� µ�θ�υ, ε#ετ���ντας π�ς τ�ν αντιµετωπ
�ει � Β�ρναλης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τ� "ρ��ς τ�υ #ρ�στη. Η επι�ε�ληµ�νη µητρ�κτ�ν�α ως εκδ�κηση για τ� ��ν�

τ�υ πατ�ρα
Τ� δικα�ωµα της πρ�σωπικ�ς επιλ�γ�ς και δια��ρ�π��ησης απ� τις �νωθεν

επιταγ�ς
Η επαναδιαπραγµ�τευση τ�υ µ
θ�υ και η πρ�σαρµ�γ� τ�υ σε κ�ινωνικ�ς

πεπ�ιθ�σεις και α:�ες της νε�τερης επ�"�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
% καθηγητ�ς θα πρ�πει αρ�ικ� να καθ�δηγ�σει τ�υς µαθητ�ς να αναλ�γιστ��ν τη
δ�σκ�λη θ�ση και τ� "αρ� �ρ��ς τ�υ %ρ�στη, σε συνδυασµ� µε τις τραγικ�ς συν�-
πειες π�υ ε
�ε στη �ω� τ�υ η µητρ�κτ�ν
α π�υ δι�πρα#ε. % Β�ρναλης εκκινε
 απ�
τ�ν αρ�α
� µ�θ� τ�υ %ρ�στη, ακ�λ�υθ�ντας εν µ�ρει τη δραµατικ� εκδ��� τ�υ
Αισ��λ�υ και τ�υ Ευριπ
δη για τ�ν αναπρ�σδι�ρισµ� της µ�
ρας τ�υ λ�γ�τε�νικ��
τ�υ �ρωα. Σ�µ�ωνα µε τα πρ�τυπα τ�υ παρνασσισµ�� ενσωµατ�νει στ� π�
ηµα
π�ικ
λες αρ�αι�ελληνικ�ς απη��σεις, �πως τ� στε��νι απ� σ�λινα, και συνθ�τει µια
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λιτ�, αρ�αι�πρεπ� εικ�να τ�υ λ�γ�τε�νικ�� �ρω� τ�υ, η �π�
α συνδυ��ει τα ανα-
κρε�ντεια (θ�µατα, δι�θεση, γλ�σσα) µε τα δι�νυσιακ� (�µ�ρ�ι�, ανεµελι�) �αρα-
κτηριστικ�, �πως παρατηρε
 � Γιατρ�µανωλ�κης. Η πλ�κ� τ�υ σ�ν�τ�υ ακ�λ�υθε

σ�µ�ωνα µε τ� µελετητ� τη �ρ�νικ� ε#�λι#η της αρ�α
ας τραγωδ
ας. Αρ�
�ει απ�
την �ρα π�υ � %ρ�στης µαθα
νει τ� �δυνηρ� περιε��µεν� τ�υ �ρησµ��, και, παρ�
τ� γεγ�ν�ς �τι η µ�
ρα τ�υ εµ�αν
�εται σε µεγ�λ� "αθµ� πρ�διαγεγραµµ�νη
(«τρ�π� δεν ��εις �λλ�νε»), στις δ�� τελευτα
ες στρ���ς τ�υ σ�ν�τ�υ η µ�ιρα
α
π�ρε
α τ�υ "
�υ τ�υ �α
νεται �τι θα ανατραπε
 απ� τ�ν π�ιητ�. Τ� δ
ληµµα π�υ
αντιµετωπ
�ει � %ρ�στης αν�µεσα στ� καθ�ρισµ�ν� �ρ��ς και τη δυναµικ� τ�υ δι�-
θεση για �ω� θα µπ�ρ��σε να τ�ν ��ρει αντιµ�τωπ� µε αναπ�ντητα υπαρ#ιακ�
ερωτ�µατα, σε «σταυρ�δρ�µια», την κρ
σιµη �ρα της εκλ�γ�ς. % Β�ρναλης ωστ�-
σ� δεν επιθυµε
 τ�ν υπαρ#ιακ� πρ�"ληµατισµ� τ�υ �ρωα, καθ�ς � Oρ�στης ε
ναι
αδ�νατ�ν να απεµπλακε
 απ� τα τραγικ� αδι�#�δα π�υ τ�υ επ�"αλε � µ�θ�ς. %
α�αν�ς στ� π�
ηµα π�ιητ�ς απευθ�νεται �µεσα στ� λ�γ�τε�νικ� τ�υ �ρωα, παρ�-
τρ�ν�ντ�ς τ�ν να λ�"ει τη σωστ� απ��αση για τη �ω� τ�υ. Για τ� σκ�π� αυτ�ν �
π�ιητ�ς δεν περι�ρ
�εται στ�ν παραινετικ� τ�υ ρ�λ� και στις συµ"�υλ�ς. Α���
µνηµε
ωσε αρ�ικ� την �µ�ρ�ι� τ�υ %ρ�στη, τ�ν καλε
 τ�ρα να �αρε
 τη �ω� µε
τρ�π� π�υ αρµ��ει στην ηλικ
α τ�υ, αλλ� και στις ηθικ�ς α#
ες π�υ αντιστ�ι���ν
στην επ��� και στην π�
ηση τ�υ Β�ρναλη, τ�ν
��ντας τ�ν ��ευκτ� �αρακτ�ρα της
µ�
ρας τ�υ: �,τι κι αν κ�νει, θα "ρ
σκεται παγιδευµ�ν�ς, καθ�ς η µ�
ρα τ�υ δεν µπ�-
ρε
 να απ�συνδεθε
 τ�σ� απ� τ� δυσ�ηµισµ�ν� �ν�µα τ�υ πατ�ρα, �σ� και απ� τ�
απ�τρ�παι� �γκληµα της µητρ�κτ�ν
ας και την καταστρ��ικ� επεν�ργεια π�υ αυτ�
πρ�κειται να ��ει στη �ω� τ�υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Τ
τ�ς Πατρ
κι�ς, «Ιστ�ρ
α τ�υ λα"�ρινθ�υ» στα Κ.Ν.Λ. της Β’ Γυµνασ
�υ.
2. Γι�ργ�ς Σε��ρης, «%ι σ�ντρ���ι στ�ν Lδη», Στρ�/� (1931), Pκαρ�ς 198113, σ.

14.

Α/�� µας µ�ναν πα+ιµ�δια
τι κακ�κε/αλι�
να /�µε στην ακρ�γιαλι�
τ�υ Pλι�υ τ’ αργ� γελ�δια

Π�υ τ� καθ�να κι �να κ�στρ�
για να τ� π�λεµ�ς
σαρ�ντα �ρ�ν�υς και να πας
να γ�νεις �ρωας κι �στρ�!

Πειν��σαµε στης γης την πλ�τη,
σα /�γαµε καλ�
π�σαµε εδ( στα �αµηλ�
αν�δε�ι και ��ρτ�τ�ι.

H  N E A  A Θ H N A Ϊ K H  Σ X O Λ H  ( 1 8 8 0 - 1 9 2 2 )
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™™ ÀÀ °° ∫∫ ƒƒ ππ ™™ ∏∏
∆ια"�στε τα δ�� παρ�λληλα κε
µενα, τ�υ Σε��ρη και τ�υ Πατρ
κι�υ, και ε#ετ�στε
π�ς αντιµετωπ
��υν αυτ� την αρ�α
α εκδ��� τ�υ µ�θ�υ �ι π�ιητ�ς. Η αντιµετ�πι-
σ� τ�υς αυτ� συµπ
πτει � δια��ρει απ� τ�ν πρ�"ληµατισµ� τ�υ Β�ρναλη σ�ετικ�
µε τη µ�
ρα τ�υ %ρ�στη; Αιτι�λ�γ�στε την απ�ντησ� σας.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βαρ
κας Β�σ�ς, Κ. Β�ρναλης – Κ. Καρυωτ�κης, Πλ�θρ�ν 19782.
Γιατρ�µανωλ�κης Γι�ργης, «“%ρ�στης”: �να σ�ν�τ� τ�υ Κ. Β�ρναλη», ∆ια%��ω,

τ�. 88, 1984 [α�ι�ρωµα], σ. 40-47.
∆�λλας Γι�ννης, Η δηµι�υργικ� δεκαετ�α στην π��ηση τ�υ Β�ρναλη, Κ�δρ�ς 1988.
∆ια%��ω, τ�. 88, 1984 [α�ι�ρωµα].
Hριδαν�ς, τ�. 1, 1975.
Ν�α Εστ�α, τ�. 1163, 1975.
Στεργι�π�υλ�ς Κ�στας, «Κ�στας Β�ρναλης», Η ελληνικ� π��ηση, τ�µ. 3, Σ�κ�λης

1980, σ. 114-139.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κ�στας Β�ρναλης (1884-1974), «%ρ�στης», Π�ιητικ�, Κ�δρ�ς 1956, σ. 163.

¡∞¶√§∂ø¡ §∞¶∞£πø∆∏™

Νυ�τεριν( 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να µικρ� δε
γµα γρα��ς τ�υ N. Λαπαθι�τη, τ� �π�
�
συνδυ��ει τη µελαγ��λικ� δι�θεση και τις λυρικ�ς υπ�"λητικ�ς εικ�νες µε δυ� αγα-
πηµ�να π�ιητικ� θ�µατα: τ� �εγγ�ρι και τη µ�να#ι� τ�υ π�ιητ�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η µελαγ"�λικ� δι�θεση και η µ�να:ι� τ�υ π�ιητικ�
 υπ�κειµ�ν�υ
H λυρικ� υπ��λητικ�τητα τ�υ π�ι�µατ�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� π�
ηµα συνδυ��ει λυρικ�ς υπ�"λητικ�ς εικ�νες µε ρ�µαντικ�, µελαγ��λικ� δι�-
θεση απ� την πλευρ� τ�υ π�ιητικ�� υπ�κειµ�ν�υ. Αντιπρ�σωπε�ει �αρακτηριστι-
κ� την ατµ�σ�αιρα και την τε�ν�τρ�π
α π�λλ�ν µεσ�π�λεµικ�ν π�ιητ�ν, τα π�ι�-
µατα των �π�
ων µ�ι���υν, στην πλει�ν�τητ� τ�υς, σαν να ε
ναι σκην�θετηµ�να

[ 9 2 ]

Β Ι Β Λ Ι #  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ # Υ



µ�σα στ� 
δι� ��ντ� (θαµπ� τ�π
α, δ�ση, ν��τα, �εγγ�ρι, �να καρ�"ι µακρι� στ�ν
�ρ
��ντα), απ�τυπ�ν�υν κ�ιν�ς � παραπλ�σιες συναισθηµατικ�ς καταστ�σεις
(ερωτικ� απ�γ��τευση, ψυ�ικ� π�ν�, µ�να#ι� κ.�.) και απ�δ
δ�υν µε σ�εδ�ν παν�-
µ�ι�τυπ� τρ�π� την ψυ��λ�γ
α τ�υ π�ιητικ�� υπ�κειµ�ν�υ τ�υς, τ� �π�
�, τις
περισσ�τερες ��ρ�ς, ταυτ
�εται µε τ� εγ� τ�υς. % Ν. Λαπαθι�της ε
ναι �νας απ�
τ�υς πι� αναγνωρισµ�ν�υς και σηµαντικ��ς ελ�σσ�νες π�ιητ�ς, µε �κδηλη π�ιητικ�
συγγ�νεια τ�σ� µε τ�υς παλι�τερ�υς συµ"�λιστ�ς π�ιητ�ς (Κ. Jατ��π�υλ�, Λ. Π�ρ-
��ρα κ.�.) �σ� και τ�υς π�ιητ�ς της νε�τερης γενι�ς (Κ.Γ. Καρυωτ�κη, Μ. Π�λυ-
δ��ρη, Κ. %υρ�νη κ.�.). Ακ�µα µερικ� π�ι�µατ� τ�υ απ�τελ��ν �ικε
α µας ακ��-
σµατα ��ρη σε πρ�σ�ατες µελ�π�ι�σεις, πρ�ς τις �π�
ες κε
νται γενικ�τερα ευµε-
ν�ς �ι µαθητ�ς µας (Γι�ργ�ς Νταλ�ρας «Cνα �εγγ�ρι», Ελευθερ
α Αρ"ανιτ�κη
«Καηµ�ς αλ�θεια να περν�»).

Τ� π�
ηµα π�υ ε#ετ���υµε ��ει µ�ρ��λ�γικ� ενδια��ρ�ν: πρ�κειται για δ
στι-
�ες στρ���ς, �ι �π�
ες καταλ�γ�υν στην 
δια π�ντα �µ�ι�κατ�ληκτη επωδ�
«τ
π�τ’ �λλ�». Η εµ�ατικ� �ρ�ση της επωδ�� υπενθυµ
�ει διαρκ�ς τη δραµατικ�
�λλειψη τ�υ αγαπηµ�ν�υ πρ�σ�π�υ. Vλη η περιρρ��υσα ατµ�σ�αιρα τ�υ π�ι�µα-
τ�ς διαδραµατ
�εται γ�ρω απ� την ερωτικ� µελαγ��λ
α και τη µ�να#ι� τ�υ π�ιητι-
κ�� υπ�κειµ�ν�υ, �ι �π�
ες διαπερν��ν κ�θε τ�υ α
σθηµα και τ�υ α��ν�υν µια
πικρ� γε�ση ν�σταλγ
ας και θλ
ψης απ� τ�ν �ριστικ� απ��ωρισµ� τ�υ αγαπηµ�-
ν�υ πρ�σ�π�υ (�ων�, πλ�
� π�υ ��νεται, παρ�π�ν� κ.�.). Μια �λλη �ψη τ�υ 
δι�υ
ν�µ
σµατ�ς µπ�ρε
τε να δε
τε στ� π�
ηµα τ�υ <. Λα��ργκ, �π�υ η αγαπηµ�νη τ�υ
α�ηγητ� παντρε�εται και �ε�γει για γαµ�λι� τα#
δι. O πρ�ην αγαπηµ�ν�ς της
π�ιητ�ς µεταµ�ι��ει τη λ�πη τ�υ σε αυτ�ειρωνε
α.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. <υλ Λα��ργκ, «Μ�ιρ�λ�ι �εγγαρι�� στην επαρ�
α» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ
�υ.
2. Κ.Γ. Καρυωτ�κης, «Τελευτα
� τα#
δι», Ελεγε�α και σ�τιρες (1927). Π�ι�µατα

και πε��, Ερµ�ς 1984, σ. 65.

Καλ� τα+�δι, αλαργιν� καρ�%ι µ�υ, στ�υ απε�ρ�υ
και στης νυ�τ�ς την αγκαλι�, µε τα �ρυσ� σ�υ /(τα!
Να ’µ�υν στην πλ(ρη σ�υ �θελα, για να κ�ιτ��ω γ�ρ�υ
σε λιτανε�α να περν��ν τα �νε�ρατα τα πρ(τα.

Η τρικυµ�α στ� π�λαγ�ς και στη �ω� να πα�ει,
µακρι� µα�� σ�υ /ε�γ�ντας π�τρα να ρ��νω π�σω,
να µ�υ λικν��εις την αι(νια θλ�ψη µ�υ, καρ�%ι,
δ��ως να +�ρω π�� µε πας και δ��ως να γυρ�σω!

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια%��ω, τ�. 95, 1984 [α�ι�ρωµα].

H  N E A  A Θ H N A Ϊ K H  Σ X O Λ H  ( 1 8 8 0 - 1 9 2 2 )
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Η λ�+η, τ�. 33, 1944.
Κ�ρ�ης Τ�σ�ς, Ναπ�λ�ων Λαπαθι(της, Πρ�σπερ�ς 1985.
Λαπαθι�της Ναπ�λ�ων, Η �ω� µ�υ. Απ�πειρα συν�πτικ�ς αυτ�%ι�γρα/�ας, �ιλ�-

λ�γικ� επιµ�λεια Γ. Παπακ�στας, Στιγµ� 1986.
Στεργι�π�υλ�ς Κ�στας, «Ναπ�λ�ων Λαπαθι�της», Η ελληνικ� π��ηση, τ�µ. 3,

Σ�κ�λης 1980, σ. 264-275.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ναπ�λ�ων Λαπαθι�της (1888-1943), «Νυ�τεριν�, ΙΙ», Τα π�ι�µατα (1939). Ναπ�λ�-
ων Λαπαθι(της. Μια παρ�υσ�αση απ� τ�ν Σωτ�ρη Τρι%ι��, Γα"ριηλ
δης 2000, σ. 28.
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°° ∂∂ ¡¡ ππ ∫∫ HH   µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº II ∞∞   

Αθανασ�π�υλ�ς Βαγγ�λης, �ι µ�σκες τ�υ ρεαλισµ�� – Εκδ���ς τ�υ νε�ελληνι-
κ�� α/ηγηµατικ�� λ�γ�υ, τ�µ. 1-3, Καστανι�της 2003.

Β
ττι Μ�ρι�, Ιδε�λ�γικ� λειτ�υργ�α της ελληνικ�ς ηθ�γρα/�ας, Κ�δρ�ς 19802.
Η παλαι�τερη πε��γρα/�α µας, ανθ�λ�γ
α, Σ�κ�λης.
Ιστ�ρ�α της Ελλ�δας τ�υ 20�� αι(να: 1900-1922. �ι απαρ��ς, επιστηµ�νικ� επι-

µ�λεια Jρ�στ�ς Jατ�ηιωσ��, Βι"λι�ραµα 2002.
Ιστ�ρ�α της ελληνικ�ς γλ(σσας, επιστηµ�νικ� επιµ�λεια Μ.<. Κ�πιδ�κης,

Ε.Λ.Ι.Α. 1999.
Μ�υλλ�ς Παν., «Η λ�γ�τε�ν
α απ� τ� 1880 ως τ�ν Α' Παγκ�σµι� Π�λεµ�», Ιστ�-

ρ�α τ�υ ελληνικ�� �θν�υς, τ�µ. 14, Εκδ�τικ� Αθην�ν 1977, σ. 413-416.



Η NEOTEPH Λ%Γ%ΤΕJΝΙΑ

H λ�γ�τε�ν�α απ� τ� 1922 ως τ� 1945



∫. °. ∫∞ƒÀø∆∞∫∏™

Σαν δ�σµη απ( τριαντ�%υλλα 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� π�
ηµα τ�υ Καρυωτ�κη. Να
παρατηρ�σ�υν την αλλαγ� της στι��υργικ�ς µ�ρ��ς αν�µεσα σε δυ� π�ι�µατα π�υ
αν�κ�υν στην 
δια π�ιητικ� συλλ�γ�. Να ε#ετ�σ�υν τις δια��ρ�π�ι�σεις π�υ επι-
��ρει κ�θε στι��υργικ� µ�ρ�� στ� περιε��µεν� και να αντιλη�θ��ν �τι αυτ� τ�
π�
ηµα µπ�ρε
 να θεωρηθε
 ως νεωτερικ� –για την επ��� τ�υ– δηµι��ργηµα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η ερωτικ� ατµ�σ�αιρα π�υ δηµι�υργε� �να �µ�ρ�� καλ�καιριν� �ρ�δυ και
η δυσκ�λ�α τ�υ π�ιητικ�
 υπ�κειµ�ν�υ να ανταπ�κριθε� θετικ� σε αυτ�ν  

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Κατ� τη διδασκαλ
α τ�υ π�ι�µατ�ς � καθηγητ�ς θα πρ�πει να πρ�σ�#ει ιδια
τερα τα
παρακ�τω σηµε
α: % ελε�θερ�ς στ
��ς σε αρκετ� σηµε
α παρ�υσι��ει �µ�ι�καταλη-
#
ες («αυτ�» / «παλτ�» / «περιττ�», «αυτ�» / «�νειρευτ�»), π�υ δ
ν�υν ρυθµ� στ� π�
-
ηµα. %ι εικ�νες στ�ν�νται µε µεγ�λη δε#ι�τε�ν
α απ� τ�ν π�ιητ�, εν� ενδια��ρ�ν
παρ�υσι��ει και τ� στ�ι�ε
� της συναισθησ
ας («κ�π�ια �ρυσ� λεπτ�τατη / στ�υς
δρ�µ�υς ευωδι�»), �π�υ �ι αισθ�σεις της �ρασης και της �σ�ρησης συναιρ��νται. Τ�
�αιν�µεν� της συναισθησ
ας εισ�γει στην π�
ηση µε τις Ανταπ�κρ�σεις ("λ. παρ�λ-
ληλ� κε
µεν�) � Μπ�ντλ�ρ, � Γ�λλ�ς π�ιητ�ς απ� τ�ν �π�
� επηρε�στηκε σε µεγ�λ�
"αθµ� � Καρυωτ�κης. Απ� εκ�ραστικ� �π�ψη θα πρ�πει να πρ�σε�τε
 η παρ�µ�
-
ωση µε την �π�
α #εκιν�ει τ� π�
ηµα και η �π�
α στ�ι�ει�θετε
 και τ�ν τ
τλ� τ�υ. Η
ανθ�δ�σµη απ� τριαντ��υλλα συµ"�λ
�ει µε τ�ν πι� ε�γλωττ� τρ�π� τ� ερωτικ�
κ�λεσµα και την ερωτικ� επιθυµ
α, τα στ�ι�ε
α ακρι"�ς π�υ ακυρ�ν�νται στην
τελευτα
α στρ���. Θα πρ�πει επ
σης να σ��λιαστ��ν �ι τρεις τελευτα
�ι στ
��ι τ�υ
π�ι�µατ�ς, �π�υ συσσωρε��νται ερωτηµατικ�ς αντωνυµ
ες και ερωτ�µατα π�υ τ
θε-
νται απ� τ�ν π�ιητ� και µ�ν�υν αναπ�ντητα. %ι δυ� στρ���ς τ�υ π�ι�µατ�ς ���υν
δια��ρετικ� ���ς. Στην πρ�τη υπ�"�σκει κ�π�ια ειρωνικ� δι�θεση τ�υ Καρυωτ�-
κη, µε την �κ�ραση µιας αµ�ιθυµ
ας απ�ναντι στ� �µ�ρ�� "ρ�δυ. Αυτ� η δι�θεση
δηλ�νεται κυρ
ως µε τη �ρ�ση «αι�ν
δια καλ�σ�νη», µε τ� παρενθετικ� «θα ’λεγες»
και �υσικ� µε την τελευτα
α πρ�ταση «Η σκ�ψις, τα π�ι�µατα,/ "�ρ�ς περιττ�». Η
τελευτα
α αυτ� ανα��ρ� πρ�πει να πρ�σε�τε
 ιδια
τερα, γιατ
 δε
�νει τη δι�σταση
αν�µεσα στην π�
ηση και τη �ω�, π�υ �α
νεται �τι απασ��λε
 γενικ�τερα τ�ν
Καρυωτ�κη στην π�
ησ� τ�υ. Η δε�τερη στρ��� αρ�
�ει µε µια π�λ� δυνατ� µετα-
��ρ�, π�υ δ
νει τ� στ
γµα της ψυ�ικ�ς τ�υ δι�θεσης µε �να στ
�� ε#αιρετικ�ς πρω-
τ�τυπ
ας: «��ω κ�τι σπασµ�να �τερ�». Σε αυτ�ν τη στρ��� �λα πια ε
ναι καθαρ� και
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�λα µ�ι���υν δ
�ως ν�ηµα. Η �αιν�µενικ� αντ
θεση αν�µεσα στις δυ� στρ���ς καθι-
στ� πι� δραστικ� τ� περιε��µεν� της δε�τερης και πι� �ντ�ν� τ� συνα
σθηµα της
µατα
ωσης. Η �ρ�ση τ�υ πρ�τ�υ πρ�σ�π�υ µε την ε#�µ�λ�γητικ� τ�υ ειλικρ
νεια
�#�νει τη δ�ναµη της "ιωµατικ�ς κατ�θεσης, εν� � ελε�θερ�ς στ
��ς τ�υ απελευθε-
ρ�νει περισσ�τερ� την (αυτ�)κριτικ� δι�θεση τ�υ π�ιητ� και δ�νει µε την τ�λµηρ�-
τερη εκ�ραστικ� και θεµατικ� τ�υ π�ι�µατ�ς.

Βρ�δυ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να δε
γµα γρα��ς απ� τη νε�συµ"�λιστικ� περ
�δ� τ�υ
π�ιητ�. Να �#�ν�υν την ευαισθησ
α τ�υς, αναλ��ντας τα στ�ι�ε
α τ�υ π�ι�µατ�ς
π�υ απευθ�ν�νται στις αισθ�σεις.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τ� δειλιν� και η σταδιακ� υπ�"�ρηση τ�υ �ωτ�ς σε συνδυασµ� µε την ψυ"ι-

κ� δι�θεση τ�υ π�ιητ� 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Η λ�#η-κλειδ
 τ�υ π�ι�µατ�ς δεν ε
ναι �λλη απ� τ�ν τ
τλ� τ�υ «Βρ�δυ». Η λ�#η
απαντ� µ�ν� µ
α ��ρ� µ�σα στ� π�
ηµα, στην τελευτα
α στρ���, αλλ� η α
σθηση
π�υ δηµι�υργε
 ε
ναι δι��υτη. Τ� στ�σιµ� εικ�νων π�υ επενδ��νται και µε ���υς
(τ� αερ�κι π�υ ψιθυρ
�ει, � ���ς τ�υ τρ�ν�υ, �ι καµπ�νες π�υ σ"�ν�υν) ε
ναι τ� πι�
�αρακτηριστικ� στ�ι�ε
� τ�υ π�ι�µατ�ς και της νε�συµ"�λιστικ�ς ��σης τ�υ
Καρυωτ�κη. Τ� συνα
σθηµα της απ�λειας (�αρ�, µαταιωµ�ν�ι στ���ι, �αµ�να �νει-
ρα) �ρ�εται να συνδεθε
 µε τ� σ�µ"�λ� τ�υ σκ�ταδι�� π�υ π��τει και αλλ��ει τ�υς
ρυθµ��ς της ηµ�ρας. % π�ιητ�ς σκ�πιµα δηµι�υργε
 µια θ�λ� ατµ�σ�αιρα, �να
�ρ�ν� ιδια
τερα αργ�, �να ��ρ� απ�µακρυσµ�ν�, �π�υ �ι ���ι �τ�ν�υν αδ�ναµ�ι
(«µια ια�� µακρυσµ�νη»), για να δ�σει αυτ� την α
σθηση της απ�λειας π�υ συναρ-
τ�ται στεν� µε τη "ραδιν� �ρα. Η �ρ�ση τ�υ πρ�τ�υ πρ�σ�π�υ ��ρνει στ� µυαλ�
τ�υ αναγν�στη τ� 
δι� τ� π�ιητικ� υπ�κε
µεν�, δ
ν�ντας �τσι σε �λ� τ� π�
ηµα µια
πρ�σωπικ� και ρ�µαντικ� �ρ�ι�. Ε
ναι �ανερ�, λ�ιπ�ν, �τι αυτ� π�υ πρ�πει να
συ�ητηθε
 περισσ�τερ� ε
ναι η π�λυσηµ
α της λ�#ης «"ρ�δυ» τ�σ� για τ�ν 
δι� �σ�
και για τ�υς �λλ�υς. %ι συναισθηµατικ� ��ρτισµ�νες εικ�νες τ�υ κεν�� δωµατ
�υ,
των απ�µακρων ��ων τ�υ τρ�ν�υ και των καµπαν�ν ε
ναι � τρ�π�ς π�υ δι�λε#ε �
π�ιητ�ς να µιλ�σει για τη δικ� τ�υ ψυ�ικ� δι�θεση, για µια α
σθηση µατα
ωσης, π�υ
ε#ηγε
ται καλ�τερα µ�σα απ� τις αισθ�σεις παρ� µ�σα απ� τα 
δια τα λ�για. Ιδια
-
τερα πρ�πει να επισηµανθε
 � αστικ�ς ��ρ�ς τ�υ π�ι�µατ�ς. Τ� δειλιν� εδ� και τ�
"ρ�δυ π�υ �ρ�εται δε σ�ετ
��νται µε τη ��ση � καλ�τερα τ�ν ε#ωαστικ� ��ρ�,

Η  N E O T E P H  Λ % Γ % Τ Ε J Ν Ι Α : H  Λ O Γ O T E X N I A  A Π O  T O  1 9 2 2  Ω Σ  T O  1 9 4 5
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�πως συµ"α
νει στα περισσ�τερα απ� τα π�ι�µατα π�υ ���υν ως θ�µα τ�υς τ�
ηλι�"ασ
λεµα, ε
τε αυτ� αν�κ�υν στη σ��λ� τ�υ παρνασσισµ�� ε
τε στη σ��λ� τ�υ
συµ"�λισµ��.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Ανα�ητ�στε και �λλα π�ι�µατα παρ�µ�ιας θεµατικ�ς και ε#ετ�στε τις �µ�ι�τη-

τες και τις δια��ρ�ς τ�υς ως πρ�ς τ� ���ς, την τε�ν�τρ�π
α και τις ιδ�ες.
2. Π�ιες ε
ναι �ι αισθ�σεις, µε τις �π�
ες � π�ιητ�ς συλλαµ"�νει τη σταδιακ� αλλα-

γ� της µ�ρας απ� τ� «δε
λι» στ� «"ρ�δυ» και µε π�ια εκ�ραστικ� µ�σα υπ�δη-
λ�ν�νται;

3. Βρε
τε στ� "ι"λ
� σας και �λλα π�ι�µατα, �π�υ τα στ�ι�ε
α της ε#ωτερικ�ς
πραγµατικ�τητας παρ�υσι���νται µε συµ"�λικ� τρ�π� και απεικ�ν
��υν τη
συναισθηµατικ� κατ�σταση τ�υ π�ιητ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Λ�µπρ�ς Π�ρ��ρας, «Βρ�δυ σ’ �να �ωρι�», Σκι�ς (1920). Τα π�ι�µατα (1894-

1932), �ιλ�λ�γικ� επιµ�λεια Ελ�νη Π�λ
τ�υ-Μαρµαριν��, Pδρυµα Κ�στα και
Ελ�νης %υρ�νη 1993, σ. 201.

2. Charles Baudelaire, «Ανταπ�κρ
σεις», Εικ�σι��τ( π�ι�µατα, µτ�ρ. Κλ�ων Παρ�-
σ��ς, Πλ�θρ�ν 1981, σ. 43.

Η πλ�ση ε�ναι �νας να�ς, �π�υ συγκε�υµ�να
Κ�π�τε λ�για %γ���υνε κ�λ�νες �ωνταν�ς
∆�ση απ� σ�µ%�λα, �π�υ περν�ς, κατ�ικηµ�να,
Π�υ σε κ�ιτ�ν µε γν(ριµες µατι�ς.

Σαν τ�υς µακρ��ς αντ�λαλ�υς π�υ π�ραθε ανταµ(ν�υν
Μ�σα σε µιαν εν�τητα %αθι� και µυστικι�,
Ωσ�ν τη ν��τ’ απ�ραντη, ωσ�ν τ� /ως πλατι�,
Μ�ρα κι α���ς και �ρ(µατα κρ�/ι�ι δεσµ�� τα εν(ν�υν.

<�ρω δρ�σ�τες σαν κ�ρµι� παιδι�τικα ευωδι�ς,
Γλυκ�ς σαν /λ��υτα, πρ�σινες σαν τα �λ�ερ� λι%�δια,
–κι �λλες, µαυλιστικ�ς, µεθυστικ�ς, θριαµ%ευτικ�ς,

Των δ��ως τ�λ�ς π�υ ���υνε την απλωσι� πραγµ�των,
6πως τ�υ λι%ανι��, τ�υ µ�σ��υ, τ�υ κε�ριµπαρι��,
Π�υ των αισθ�σεων τραγ�υδ��ν τις τρ�λες και τ� ν�υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Lγρας Τ�λλ�ς, «% Καρυωτ�κης και �ι “Σ�τιρες”, Κριτικ�, τ�µ. 2, Ερµ�ς 1981.
Αντ�, τ�. 623, 1996 [α�ι�ρωµα].
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∆�λλας Γι�ννης, Πλ�γι�ς λ�γ�ς, Καστανι�της 1989, σ. 83-125.
∆�λκ�υ Γεωργ
α, Κωνσταντ�ν�ς Γεωργ��υ Καρυωτ�κης, Καστανι�της 1986.
∆ια%��ω, τ�. 157, 1986.
Η λ�+η, τ�. 79-80, 1988.
Καρυωτ�κης και καρυωτακισµ�ς, επιστηµ�νικ� συµπ�σι�, Εταιρε
α Σπ�υδ�ν 1998.
Ντ�υνι� Jριστ
να, Κ.Γ. Καρυωτ�κης. Η αντ��� µιας αδ�σπ�της τ��νης, Καστανι�-

της 2000.
Παπ���γλ�υ Jρ�στ�ς, Παρατ�νισµ�νη µ�υσικ�. Μελ�τη για τ�ν Καρυωτ�κη,

Κ�δρ�ς 1988.
Πατρ
κι�ς Τ
τ�ς, «Κ�στας Καρυωτ�κης» στ� τ�µ� Σ�τιρα και π�λιτικ� στη νε�τε-

ρη Ελλ�δα, Εταιρε
α Σπ�υδ�ν 1979.
Στεργι�π�υλ�ς Κ�στας, �ι επιδρ�σεις στ� �ργ� τ�υ Καρυωτ�κη, Σ�κ�λης 1972.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κ.Γ. Καρυωτ�κης (1896-1928), «Σαν δ�σµη απ� τριαντ��υλλα», «Βρ�δυ», Ελεγε�α
και σ�τιρες (1927). Π�ι�µατα και πε��, �ιλ�λ�γικ� επιµ�λεια Γ.Π. Σα""
δης, Ερµ�ς
1984, σ. 83, 80.

ª∞ƒπ∞ ¶√§À¢√Àƒ∏

Γιατ! µ’ αγ�πησες

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να απ� τα πι� αντιπρ�σωπευτικ� π�ι�µατα της Μαρ
ας
Π�λυδ��ρη και να µυηθ��ν στ� ε
δ�ς της ερωτικ�ς π�
ησης π�υ �αρακτηρ
�ει τ�
�ργ� της π�ι�τριας αλλ� και αρκετ� απ� τα π�ι�µατα τ�υ νε�συµ"�λισµ�� της
δεκαετ
ας τ�υ ’20.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η ε:ιδαν�κευση τ�υ ερωτικ�
 συναισθ�µατ�ς, � ελεγειακ�ς τ�ν�ς, και � λυρι-

σµ�ς της γυναικε�ας ευαισθησ�ας 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Η Μαρ
α Π�λυδ��ρη π�θανε π�λ� ν�α, �τυπηµ�νη απ� τη �υµατ
ωση και κατα"ε-
"ληµ�νη, �πως δε
�νει τ� �ργ� της αλλ� και τ� ηµερ�λ�γι� της, απ� τ� θ�νατ� τ�υ
Καρυωτ�κη, πρ�ς τ�ν �π�
� �τρε�ε �ναν απελπισµ�ν� �ρωτα. Παρ� τ� νεαρ� της
ηλικ
ας της και τις δ�σκ�λες συνθ�κες της �ω�ς της ��ει δ�σει �να �ργ� α#ι�λ�γ�,
π�υ ε#ακ�λ�υθε
 να συγκινε
 µε την ειλικρ
νει� τ�υ. Τα θεµατικ� µ�τ
"α της ε
ναι
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κυρ
ως � �ρωτας και � θ�νατ�ς, ��ι ως επιδρ�σεις ρ�µαντικ�ς αλλ� ως "ιωµ�νη
εµπειρ
α. Σε αυτ� τ� π�
ηµα απ�τυπ�ν�νται τα "ασικ� στ�ι�ε
α της π�ιητικ�ς της
Π�λυδ��ρη, �πως τα παρ�υσι��ει � Κ�στας Στεργι�π�υλ�ς: «Η Π�λυδ��ρη �γρα-
�ε τα π�ι�µατ� της �πως και τ� ατ�µικ� της ηµερ�λ�γι�. Η µεταστ�ι�ε
ωση γιν�-
ταν αυτ�µατα και πηγα
α. Κι αν στ�υς περισσ�τερ�υς της νε�ρ�µαντικ�ς σ��λ�ς τ�
"ιωµατικ� στ�ι�ε
� –τ�σ� κυριαρ�ικ� στ�ι�ε
� σε �λ�υς τ�υς– �ταν µια πρ�τη �λη
π�υ περν��σε απ� διαδ��ικ�ς δια��ρ�π�ι�σεις �σπ�υ να �τ�σει στ� π�
ηµα, γι’
αυτ�ν η �κ�ραση εσ�µαινε κατευθε
αν µεταγρα�� των γεγ�ν�των τ�υ συναισθη-
µατικ�� της κ�σµ�υ στην π�ιητικ� γλ�σσα της επ���ς, µε �λες τις ε#ιδανικε�σεις, τις
ωραι�π�ι�σεις και τις υπερ"�λ�ς π�υ της υπαγ�ρευε η ρ�µαντικ� της ��ση και η
ατµ�σ�αιρα τ�υ περι"�λλ�ντ�ς. […] Πληθωρικ� απ� την αρ�� σε συναισθηµατι-
σµ��ς, σε τρυ�ερ�τητα και γυναικε
α ευαισθησ
α �τ�νει στ� τ�λ�ς ν’ αγγ
#ει κ�π�ιες
δραµατικ�ς ν�τες. […] Γιατ
 π�ρα απ’ τις κ�ιν�τ�πες συναισθηµατικ�ς δια��σεις, η
Π�λυδ��ρη ��ει κατ� "�θ�ς κ�τι τ� δαιµ�νικ� ανυπ���ρητ�. Παρ�µ�ια µε τ�ν
Καρυωτ�κη θηρε�ει κι εκε
νη µε τ�ν τρ�π� της τ� απ�λυτ�, π�υ γ
νεται µ�λιστα
στην περ
πτωσ� της πι� τελεσ
δικα αν��ικτ�, καθ�ς � ασ
γαστ�ς ερωτισµ�ς της τη
σπρ��νει τελικ� να τ� εντ�π
σει στη µ�ρ�� τ�υ αυτ��ειρα π�ιητ�, �ταν � θ�νατ�ς
τ�ν ε
�ε κ�νει απλησ
αστ�, �σπ�υ δεν της µ�νει πια παρ� “στ�υ �ρωτα την �γρια
καταιγ
δα να ιδε
 να µετρηθ��ν γι’ αυτ�ν θ�νατ�ς και �ω�”».

Ειδικ�τερα σε αυτ� τ� π�
ηµα µπ�ρ��µε να παρατηρ�σ�υµε µια πλ��σια γκ�µα
εικ�νων και αισθ�σεων, �ι �π�
ες απ�σκ�π��ν στην �κ�ραση τ�υ "ασικ�� θεµατι-
κ�� κ�ντρ�υ: την �κ�ραση δηλαδ� της απ�λυτης και ε#ιδανικευµ�νης παρ�υσ
ας
τ�υ �ρωτα. Η π�ιητικ� τ�υ στηρ
�εται σε µια σειρ� απ� αιτι�λ�γικ�ς πρ�τ�σεις, �ι
�π�
ες αντιστ�ι���ν σε αν�λ�γα θεµατικ� µ�τ
"α. Η επαν�ληψη των αιτι�λ�γικ�ν
συνδ�σµων «γιατ
» δηµι�υργε
 µ�υσικ� αρµ�ν
α, εν� η επανα��ρ� των επιρρηµ�-
των «µ�ν�» και «µ�ν��α» δηµι�υργε
 �νταση ν�ηµατικ� και λυρικ�. Η �ρ�ση τ�υ
δε�τερ�υ ενικ�� πρ�σ�π�υ δ
νει στ� π�
ηµα τη µ�ρ�� εν�ς αν�ι�τ�� ερωτικ��
γρ�µµατ�ς. Η �παρ#η αλλ� και τ� δηµι�υργικ� �ργ� της π�ι�τριας "ρ
σκ�υν ν�ηµα
µ�ν� µ�σα απ� την �κ�ραση της αγ�πης αυτ�� τ�υ απ�δ�κτη π�υ υπ�ρ�ει π
σω
απ� τ� «εσ�». % τ�ν�ς ε
ναι θερµ�ς και τ� ν�ηµα των στ
�ων "γα
νει µ�σα απ� �ναν
πηγα
� λυρισµ� και µια απρ�σπ�
ητη ευαισθησ
α.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Μυρτι�τισσα, «Cρωτας τ��α», Τα δ(ρα της αγ�πης (1932). 3παντα, Ψ��αλ�ς 1965.

1ρωτας τ��α να ’ν’ αυτ�   
π�υ �τσι µε κ�νει να π�θ(
τη συντρ�/ι� σ�υ,
π�υ, σα %ραδι��ει, τριγυρν(
τα /ωτισµ�να για να ιδ(
παρ�θυρ� σ�υ;
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1ρωτας να ’ναι � συ/�ρ�
µε κ�π�ι�υ αγγ�λ�υ τα /τερ�
π�υ ��ει /�ρ�σει,
κι �ρ�ετ’ ακ�µη µια /�ρ�
µε τ�τ�ια δ(ρα τρυ/ερ�
να µε πλαν�σει;



1ρωτας να ’ν’ η σιωπ�
π�υ �ταν σε %λ�πω µ�υ τ� κλει
σ/ι�τ� τ� στ�µα,
π�υ, κι �ταν µ�νω µ�να��,
στ�κω %�υ%� κι εκστατικ�
(ρες ακ�µα;

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Συγκρ
νετε τ�ν τρ�π� π�υ εκδηλ�ν�υν τ� ερωτικ� τ�υς συνα
σθηµα �ι δ�� π�ι�τριες.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
<ωγρ���υ Λιλ�, Κ(στας Καρυωτ�κης – Μαρ�α Π�λυδ��ρη και η αρ�� της αµ/ι-

σ%�τησης, Αλε#�νδρεια 19966.
Στεργι�π�υλ�ς Κ�στας, «Η µεσ�π�λεµικ� περιπ�θεια της Π�λυδ��ρη», Περιδια-

%���ντας, τ�µ. 1, Κ�δρ�ς 1982, σ. 160-166.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μαρ
α Π�λυδ��ρη (1902-1930), «Γιατ
 µ’ αγ�πησες», �ι τρ�λλιες π�υ σ%�ν�υν
(1928). 3παντα, επιµ�λεια Τ�κης Μενδρ�κ�ς, Αστ�ρι 1982, σ. 89-91.

°π∞¡¡∏™ ™∫∞ƒπª¶∞™

Oυλαλ��µ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Nα �ρθ�υν �ι µαθητ�ς σε επα�� µε τ� ιδια
τερ� ���ς τ�υ Γι�ννη Σκαρ
µπα και να
καταν��σ�υν τη λειτ�υργ
α της παρωδ
ας των ρ�µαντικ�ν πρ�τ�πων στη σ�γ�ρ�-
νη π�
ηση.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Ερωτικ� πρ�σµ�ν� – Aπ�γ��τευση – Aυταπ�τη
Παρωδ�α ρ�µαντικ�ν πρ�τ
πων
Σ�τιρα – Aυτ�σαρκασµ�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   EE ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
T� π�
ηµα «Oυλαλ��µ», π�υ δ
νει τ�ν τ
τλ� και στην πρ�τη συλλ�γ� τ�υ Γι�ννη
Σκαρ
µπα (1936), παραπ�µπει εµ�αν�ς στ� �µ�νυµ� π�ιητικ� �ργ� τ�υ Edgar Alan
Poe (1847), �να �αρακτηριστικ� δε
γµα σκ�τειν�ς και γκρ�τ�σκας ρ�µαντικ�ς π�ιη-
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Μα �,τι και να ’ναι τ� π�θ(
και καλ(ς ν� ’ρθει τ� κακ�
π�υ ε�ν’ απ� σ�να?
θα γ�νει υπ�ρτατ� αγαθ�,
στα π�δια σ�υ αν θα σωριαστ(
τ’ αγαπηµ�να…



τικ�ς. Aπ� τ� πρ�τυπ� αυτ�, ωστ�σ�, � Σκαρ
µπας κρατ�ει µ�ν� �ναν απ�η��,
στ�υς δ�� καταληκτικ��ς στ
��υς της πρ�της στρ���ς. Kατ� τα �λλα, τ� π�
ηµα
µ�ιρ��εται σε δ�� τµ�µατα, π�υ τα �ωρ
�ει η διακεκ�µµ�νη γραµµ� αν�µεσα στην
τ�ταρτη και την π�µπτη στρ��� – στ�ι�ε
� π�υ απ� µ�ν� τ�υ παρωδε
 την απ�σπα-
σµατικ�τητα της ρ�µαντικ�ς π�
ησης, δηµι�υργ�ντας την εντ�πωση ηµιτελ��ς
�ργ�υ. T� πρ�τ� τµ�µα τ�υ κειµ�ν�υ (στρ���ς 1-4) παρωδε
 µε διακριτικ� �ι��µ�ρ
την ερωτικ� πρ�σµ�ν� τ�υ µ�να�ικ�� ρ�µαντικ�� υπ�κειµ�ν�υ π�υ, �αµ�ν� στις
�νειρ��αντασ
ες τ�υ, απ�µ�νωµ�ν� απ� τ�ν κ�σµ� και λ�ιδ�ρ��µεν� απ� τ�ν κ�ι-
νωνικ� περ
γυρ� για τις σεληνιακ�ς τ�υ επιδ�σεις, εκλαµ"�νει τα µην�µατα της
��σης και της ψυ��ς τ�υ ως �ιων��ς για την επιστρ��� τ�ς (πιθαν�ς υπαρκτ�ς,
αλλ� ενδε��µ�νως και εντελ�ς �αντασιακ�ς) αγαπηµ�νης. A#ι�σηµε
ωτη ε
ναι εδ�
και η επιλ�γ� τ�υ Σκαρ
µπα να �ρησιµ�π�ι�σει ακρα
� δηµ�τικιστικ�-ιδιωµατικ�
λε#ιλ�γι� («Kερ�», «δ�σα», «�λετρ�ει», «σπαρ�» κ.λπ.), σατιρ
��ντας �τσι τις γλωσ-
σικ�ς υπερ"�λ�ς τ�υ �στερ�υ δηµ�τικιστικ�� ρ�µαντισµ��. T� δε�τερ� τµ�µα τ�υ
π�ι�µατ�ς (στρ���ς 5-6) εκ��ρεται σε ρι�ικ� δια��ρετικ� τ�ν� απ� τ� πρ�ηγ��µε-
ν�. O π�ιητικ�ς λ�γ�ς πρ�σγει�νεται στη σ�τιρα και � κλ��υν-�µιλητ�ς αυτ�σαρ-
κ��εται ευθ�ως, �µ�λ�γ�ντας ρητ� τ�σ� την ασταθ� τ�υ συνε
δηση �σ� και τη
�αντασιακ� τ�υ πρ�σ�λωση στην ιδανικ� αγαπηµ�νη. Σε κ�θε περ
πτωση, τ�
κατ�ρθωµα τ�υ Σκαρ
µπα ε
ναι �τι, σατιρ
��ντας ρ�µαντικ� αισθ�µατα και παρω-
δ�ντας τ�υς �µ�λ�γ�υς π�ιητικ��ς τρ�π�υς, δεν καταλ�γει σε �να κωµικ� στι���ρ-
γηµα, αλλ� σε µια εκδ��� «ταπειν��» λυρισµ��, π�υ συγκινε
 α"
αστα τ� σ�γ�ρ�ν�
αναγν�στη, ακρι"�ς επειδ� απελευθερ�νει (και ν�µιµ�π�ιε
) την αυτ�σαρκαστικ�
θ�αση τ�υ ερωτικ�� π�θ�υς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Poe Edgar Alan, «Ulalume» (1847), Π��ηση και Φαντασ�α, µτ�ρ. N. Πρ�εστ�π�υ-

λ�ς, Πλ�θρ�ν 1999.
2. Kα
σαρ Εµµαν�υ�λ, «∆υ� καρδι�ς ηλεκτρισµ�νες σ’ �να τρ�ν�», Π�ι�µατα,

Eρµ�ς 2001.

Τ� πρω�, µ�σα στ� τρ�ν�, �πως τη θ�ση µ�υ
–την �δια π�ντα– πα�ρνω απ�ναντ� σας,
τ’ ωρα��, λιτ� κε/�λι µ�� πρ�σ/�ρετε
σα /ρ��τ� σε κρυστ�λλινη /ρ�υτι�ρα...

Μπρ�στ� σας �να απλ� παιδ�κι γ�ν�µαι
π�υ, �ρθ� σε µια πρ�θ�κη /ωτισµ�νη,
νι(θει η καρδι� τ�υ απ�κρυ/α να δ�νεται
µ’ �να λαµπρ�, γαλ��ι� παι�νιδ�κι...
;ρ�νια µε τ� �δι� τρ�ν� τα+ιδε��υµε,
λικν���ντας τ’ απ�θανα �νειρ� µας:
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στ� ερωτικ�, τ’ αµ/�%�λ� τα+�δι µας,
ω, ας µ�ν�υµε κι �ι δυ� µας π�ντα #�ν�ι!

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ς α#ι�π�ι��νται στ� π�
ηµα �ι ανα��ρ�ς σε στ�ι�ε
α της ��σης;
2. Π�ς απεικ�ν
�ει � �µιλητ�ς τ�ν εαυτ� τ�υ;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αναγνωστ�κης Μαν�λης, Τα συµπληρωµατικ�, Στιγµ� 1985, σ. 141-149.
Για τ�ν Σκαρ�µπα, επιµ�λεια Κατερ
να Κωστ
�υ, Λευκωσ
α, Αιγα
�ν 1994.
∆ια%��ω, τ�. 269, 1991 [α�ι�ρωµα].
Παπαστ�µ�ς Γι�ργ�ς, Σκαρ�µπας. Η �ω� και τ� �ργ� εν�ς ασυµ%�%αστ�υ πρωτ�-

π�ρ�υ, Γ. Βασδ�κης 1986.
Περ�πλ�υς, τ�. 44, 1997.

http://www.mikrosapoplous.gr/skaribas.htm

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι�ννης Σκαρ
µπας (1897-1984), «Oυλαλ��µ...» στ� Λ
ν�υ Π�λ
τη, Π�ιητικ�
Aνθ�λ�γ�α, τ�µ. 7, ∆ωδ�νη 19772, σ. 139.

∑À§ §∞º√ƒ°∫

Μ�ιρ�λ(ι %εγγαρι�� στην επαρ�!α

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Nα �ρθ�υν �ι µαθητ�ς σε επα�� µε τ� ���ς, την τε�ν�τρ�π
α και τη θεµατικ� εν�ς
σηµαντικ�� Γ�λλ�υ συµ"�λιστ� π�ιητ�, π�υ επηρ�ασε δραστικ� την ε#�λι#η της
σ�γ�ρ�νης π�
ησης τ�σ� στ� διεθν� ��ρ� (T. S. Eliot, G. Moore κ.�.) �σ� και στην
Eλλ�δα (Τ. Lγρας, Κ. %υρ�νης, �ψιµ�ς Kαρυωτ�κης, πρ�ιµ�ς Σε��ρης κ.�.).

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Π�ιητικ�ς απεικ�ν�σεις της Σελ�νης
Aν�α της επαρ"ιακ�ς !ω�ς – K�σµ�π�λ�τικη επιθυµ�α
Eρωτικ� απ�γ��τευση – Aυτ�σαρκασµ�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   EE ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
T� π�
ηµα συγκεντρ�νει µε υπ�δειγµατικ� τρ�π� τα κ�ρια �αρακτηριστικ� της
π�
ησης τ�υ Λα��ργκ. % �µιλητ�ς παρ�υσι��ει σκωπτικ� τις θλι"ερ�ς εικ�νες και

Η  N E O T E P H  Λ % Γ % Τ Ε J Ν Ι Α : H  Λ O Γ O T E X N I A  A Π O  T O  1 9 2 2  Ω Σ  T O  1 9 4 5

[ 1 0 3 ]



τ�υς πληκτικ��ς ���υς π�υ δηλ�ν�υν τη νυ�τεριν� αδρ�νεια σε µια επαρ�ιακ�
π�λη, πιθαν�τατα στ� τ�λ�ς µιας κυριακ�τικης � γι�ρτιν�ς µ�ρας. H αν
α, π�υ
απ�τελε
 τ� τυπικ�τερ� 
σως α
σθηµα π�υ εκ�ρ��ει η π�
ηση τ�υ Λα��ργκ (τ�σ�,
�στε � 
δι�ς να �αρακτηριστε
 «πρ
γκιπας της αν
ας»), σµ
γει µε τη µ�να#ι� και την
ερ�µωση τ�υ επαρ�ιακ�� τ�π
�υ και � �µιλητ�ς τ�υ π�ι�µατ�ς µ�νει αντιµ�τωπ�ς
µε την πανσ�λην�. H σελ�νη απ�τελε
 αντικε
µεν� λατρε
ας στην π�
ηση τ�υ
Λα��ργκ και αναδεικν�εται σε «σ�µ"�λ� της αγν�τητας, της παρθενικ�τητας, των
αρν�σεων, της αναστ�λ�ς της �ρι�τ�ς �ω�ς». Eντ��τ�ις, στ� συγκεκριµ�ν� π�
ηµα
τ� �εγγ�ρι παρ�υσι��εται κυρ
ως µε αντιλυρικ��ς τ�ν�υς, �πως ταιρι��ει στη
"αριεστηµ�νη δι�θεση τ�υ �µιλητ�, π�υ τ� αντιµετωπ
�ει α�εν�ς σαν τ� µ�ναδικ�
διαθ�σιµ� συν�µιλητ� και α�ετ�ρ�υ σαν τ� αντ
θετ� τ�υ. O ρ�λ�ς τ�υ συν�µιλητ�
µαται�νεται στην κατ�λη#η τ�υ π�ι�µατ�ς, καθ�ς � πρωταγωνιστ�ς αντιλαµ"�-
νεται πως η Σελ�νη δεν ακ��ει τ� παρ�π�ν� π�υ της απευθ�νει, αλλ� πρ�τιµ� να
π�ει και αυτ� για �πν�, γεµ
��ντας τα αυτι� µε µπαµπ�κι (�πως �ι γρι�ς της επαρ-
�ιακ�ς π�λης), για να απ���γει τ� δικ� τ�υ θ�ρυ"�. Aπ� την �λλη µερι�, εκε
ν�
π�υ την κ�νει δια��ρετικ� απ� τ�ν «ε#�ριστ�» θρηνωδ� της επαρ�ιακ�ς µι��ριας
ε
ναι κυρ
ως η κ�σµ�π�λ
τικη δυνατ�τητ� της να "λ�πει �λη τη γη, να διατρ��ει τα
µ�κη και τα πλ�τη και �τσι, αν�µεσα σε �λα τα �λλα, να δει τ� γ�µ� και τ� τα#
δι
τ�υ µ�λιτ�ς της αγαπηµ�νης τ�υ στη Σκ�τ
α. T� επ
θετ� «τυ�ερ�», π�υ � �µιλητ�ς
απ�δ
δει στ� �εγγ�ρι ακρι"�ς για τη δυνατ�τητ� τ�υ να παρακ�λ�υθ�σει τ�
γ�µ�, �ανερ�νει την αυτ�µαστιγωτικ� δι�θεση τ�υ �µιλητ�, � �π�
�ς θα ’θελε να
"ρ
σκεται στη θ�ση τ�υ �εγγαρι��, για να ταπειν�σει ακ�µα περισσ�τερ� τ�ν
εαυτ� τ�υ. O τ�ν�ς αυτ�ς εντε
νεται στ� επ�µεν� δ
στι��, �π�υ � �µιλητ�ς παρα-
δ��εται τ� λ�θ�ς π�υ θα ε
�ε κ�νει η ν�α γυνα
κα, αν ε
�ε εµπιστευτε
 τ�υς ερωτι-
κ��ς στ
��υς π�υ � 
δι�ς της ε
�ε απευθ�νει – αν δηλαδ� ε
�ε πρ�τιµ�σει να µ�ι-
ραστε
 την επαρ�ιακ� τ�υ µ�να#ι�. O αυτ��ικτιρµ�ς και αυτ�σαρκασµ�ς π�υ
εκ�ρ���υν αυτ�
 �ι στ
��ι (αλλ� και συν�λικ�τερα τ� π�
ηµα) απ�τελε
 "ασικ�
�αρακτηριστικ� τ�υ πρ�σωπε
�υ τ�υ πιερ�τ�υ, π�υ κυριαρ�ε
 στην π�
ηση τ�υ
Λα��ργκ. H ωµ�τητα και � σκληρ�ς σαρκασµ�ς ε
ναι �λ���νερα � αυτ�πρ�στα-
τευτικ�ς µη�ανισµ�ς µιας πληγωµ�νης και µελαγ��λικ�ς ψυ��ς, της µεταρ�µαντι-
κ�ς ��σης π�υ θρηνε
 σαρκαστικ� την ε#�ρ
α της στην επαρ�ιακ� π�λη, για να µη
θρην�σει σπαρακτικ� την αυτ�ε#�ρ
α της στ�ν κ�σµ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γε�ργι�ς Μ. Βι�υην�ς, «Πρ�ς την Σελ�νην», Ατθ�δες Α�ραι, Εν Λ�νδ
νω,

Trubner and Co 18842, σ. 98-100.
2. Ν
κ�ς Παππ�ς, «Επαρ�ιακ� Σελ�νη» στ� Η. Ν. Απ�στ�λ
δης, Ανθ�λ�γ�α 1708-

1952, Βι"λι�πωλε
�ν της Εστ
ας �.�., σ. 582.
3. Κ�στας %υρ�νης, «%ι ν�ες των επαρ�ι�ν», Π�ι�µατα. Εκλ�γ�, επιµ�λεια –

εισαγωγ� Αλ�η Σιδ�ρη, Βι"λι�πωλε
�ν της Εστ
ας 1993, σ. 106-107.
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4. Ρ�µ�ς Φιλ�ρας, «Απ�ν��τερα Τραγ��δια», Ακρ�τας, τ�. 3-4 (1905-1906), σ. 312-
313.

Tα παραπ�νω κε
µενα ανθ�λ�γ��νται στ�ν Hλεκτρ�νικ� K�µ"� τ�υ K�ντρ�υ
Eλληνικ�ς Γλ�σσας (http://www/komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm).

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ς περιγρ��εται στ� π�
ηµα η �ω� στην επαρ�
α;
2. Γιατ
 � �µιλητ�ς ανα��ρεται στ�ν π�ταµ� Mισ��ρι, τ� Παρ
σι, τη N�ρ"ηγ
α και

τ�υς π�λ�υς; Π�ια επιθυµ
α τ�υ δηλ�ν�υν αυτ�ς �ι ανα��ρ�ς;
3. Γιατ
 � π�ιητ�ς θεωρε
 τ� �εγγ�ρι «τυ�ερ�» π�υ θα δει τ� γ�µ� της αγαπηµ�νης

τ�υ;

BB ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞     
Στεργι�π�υλ�ς Κ�στας, �ι επιδρ�σεις στ� �ργ� τ�υ Καρυωτ�κη, Σ�κ�λης 1972, σ.
225-226.

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/POETRY/Laforgue/Laforg 
http://www.orsini.net/laforgue/index.html
http://www.laforgue.org/
http://www.scd.univ-paris3.fr/Bibliogr/V_laforg.htm

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
<υλ Λα��ργκ (1860-1887), «Μ�ιρ�λ�ι �εγγαρι�� στην επαρ�
α», Πρ�σεγγ�σεις στη
γαλλικ� π��ηση, ανθ�λ�γηση – µετ��ραση Αλ. Μπ�ρας, Πρ�σπερ�ς 1986, σ. 63-64.

∞°°∂§√™ ∆∂ƒ∑∞∫∏™

� µατωµ�ν�ς λυρισµ(ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς τ� α�ηγηµατικ� δ�κ
µι�, µ�σα απ� τ� λ�γ� εν�ς σηµα-
ντικ�� συγγρα��α τ�υ µεσ�π�λ�µ�υ, � �π�
�ς παρ�λληλα µε τ� µυθιστ�ρηµα
ασ��λ�θηκε συστηµατικ� και µε τ� δ�κ
µι�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η Αθ�να της δεκαετ�ας τ�υ ’20
# τρ�π�ς σκ�ψης και τα ενδια��ρ�ντα των νεαρ�ν διαν��υµ�νων και λ�γ�τε-

"ν�ν 
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Στ� α�ηγηµατικ� δ�κ
µι� � συγγρα��ας γ
νεται �νας α�ηγητ�ς π�υ µας πληρ���-
ρε
 �µεσα για πρ�σωπα � συµ"�ντα. Jρ�σιµες ε
ναι �ι παρατηρ�σεις των Scholes και
Klaus για τ� ε
δ�ς και τη λειτ�υργ
α τ�υ δ�κιµιακ�� αυτ�� λ�γ�υ: «Η ιστ�ρ
α π�υ
λ�γεται µ�σα σε �να δ�κ
µι� µπ�ρε
 να ε
ναι π�ρα π�λ� πρ�σωπικ�, να κινε
ται πρ�ς
την αυτ�"ι�γρα�
α, � να ε
ναι τ�σ� απρ�σωπη �σ� µια δηµ�σι�γρα�ικ� “ε#ιστ�ρη-
ση” συµ"�ντων της τρ���υσας πραγµατικ�τητας. Μπ�ρε
 να εστι��εται π�νω σε �να
επιµ�ρ�υς γεγ�ν�ς � σε µια ακ�λ�υθ
α γεγ�ν�των\ � µπ�ρε
 να επικεντρ�νεται π�νω
σε �να ��ρ� � πρ�σωπ�, και να γ
νεται µια τα#ιδιωτικ� ε#ιστ�ρηση συν�δευ�µενη
απ� πρ�"�λ�ς εικ�νων, � µια ι�ν�γρ��ηση εν�ς πρ�σ�π�υ. Αλλ� η �υσ
α της "ρ
-
σκεται στ� �τι µας λ�ει την “αλ�θεια” για κ�τι π�υ ε
ναι απ� µ�ν� τ�υ επικαιρικ� �
αν�κει στ� ιστ�ρικ� παρελθ�ν. Η “αλ�θεια” αυτ�� τ�υ ε
δ�υς τ�υ δ�κιµ
�υ περι-
κλε
ει ��ι µ�ν�ν ακρ
"εια και σε"ασµ� σε πραγµατικ� δεδ�µ�να, αλλ� ακ�µα και
"αθι� εν�ραση των αιτ
ων και των σηµασι�ν π�υ ���υν τα συµ"�ντα των, των κιν�-
τρων και των α#ι�ν των πρ�σ�πων π�υ παρ�υσι���νται. Στ� δ�κ
µι� ως πε��γρ�-
�ηµα, τ� “π��” και τ� “π�τε” τ�υ δηµ�σι�γρ���υ γ
ν�νται τα “π�ς” και “γιατ
”
τ�υ ιστ�ρικ��. Και η ερµηνε
α τ�υ ιστ�ρικ�� ε
ναι η θ�ση πειθ��ς εν�ς α�ηγηµατι-
κ�� δ�κιµ
�υ» ("λ. Scholes και Klaus, Στ�ι�ε�α τ�υ δ�κιµ��υ, µτ�ρ. Αριστ�α Παρ
ση,
Κωνσταντιν
δης 1985, σ. 36-37). Στ� δ�κ
µι� τ�υ Τερ��κη � συγγρα��ας εµ�αν
�εται
ως µ�ρτυρας γεγ�ν�των και καταστ�σεων και µε τη "��θεια της µν�µης επι�ειρε
 να
�ωνταν�ψει την ατµ�σ�αιρα µιας επ���ς. Η α��ρµ� απ� την �π�
α #εκιν� ε
ναι η
�κδ�ση των Απ�ντων της Μαρ
ας Π�λυδ��ρη π�υ �γινε τ� 1961 απ� τη Λιλ�
<ωγρ���υ. Cτσι, µ�σα στ� δ�κ
µι� αυτ� διακρ
ν�νται δ�� α�ηγηµατικ�
 �#�νες: �
�νας περιστρ��εται γ�ρω απ� τις τελευτα
ες στιγµ�ς της σ�ντ�µης �ω�ς της Π�λυ-
δ��ρη και � �λλ�ς γ�ρω απ� την περιπ�τεια της γενι�ς µιας «δραµατικ�ς δεκαε-
τ
ας». % λ�γ�ς τ�υ ε
ναι συναισθηµατικ� ��ρτισµ�ν�ς, αλλ� δ
νει την α
σθηση της
δικαι�κρισ
ας. Σκ�π�ς τ�υ ε
ναι να υπερασπιστε
 τ�υς π�ιητ�ς της γενι�ς τ�υ, π�υ
κατηγ�ρ�θηκαν �τι δεν �γραψαν αισι�δ�#α �ργα και �ιλ�δ�#ες π�ιητικ�ς συνθ�-
σεις, αλλ� περιθωρι�π�ι�θηκαν απ� τ�υς πρ�"ε"ληµ�ν�υς π�ιητ�ς της γενι�ς τ�υ
’30: «εκε
ν�ι π�υ �ρθαν κ�πως αργ�τερα, #εκ��ραστ�ι, µε κ�στ��µι ατσαλ�κωτ�,
κ�µµ�ν� σε κ�π�ι� ρ��τη της ∆υτικ�ς Ευρ�πης» ("λ. και Μ�ρι� Β
ττι, σ. 280-284,
�ι�λι�γραφ
α). Η απ�δεικτικ� τ�υ διαδικασ
α στηρ
�εται στην περιγρα�� των ιστ�-
ρικ�ν συνθηκ�ν και στην ειλικρ
νεια των πρ�θ�σεων και της λ�γ�τε�νικ�ς δηµι�υρ-
γ
ας τ�υς: �ι συν�πειες της Μικρασιατικ�ς καταστρ���ς απ�τυπ�ν�νται στ� ιδε�-
λ�γικ� και ψυ��λ�γικ� υπ�στρωµα της επ���ς, εν� � απ�η��ς των επαναστατικ�ν
κινηµ�των της Ευρ�πης �τ�νει σε µια Αθ�να π�υ �αρακτηρ
�εται απ� επαρ�ιακ�
και µικρ�αστικ� δ�µ� και ν��τρ�π
α. Μ�σα σε αυτ�ς τις συνθ�κες ανδρ�θηκαν �ι
ν��ι της επ���ς: «µ�σα στα µ�υ�λιασµ�να δηµ�σια γρα�ε
α στρατ�λ�γε
ται µια νε�-
λα
α π�υ θα πιστ�ψει µε π�θ�ς στην κ�ινωνικ� δικαι�σ�νη, θα στρ�σει µε τα κ�ρ-
µι� της τ�υς τραγικ��ς δρ�µ�υς της». Μ�σα σε αυτ�ς τις συνθ�κες επι�ειρ��ν να
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εκ�ραστ��ν �ι π�ιητ�ς: «µια µει�ψη�
α εκστατικ�, λυρικ�, µια ����τα ν��ι π�υ
�γρα�αν… στ�ν �ρ
��ντα».

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Β
ττι Μ�ρι�, Η γενι� τ�υ τρι�ντα. Ιδε�λ�γ�α και µ�ρ/�, Ερµ�ς 1995.
Καραντ�νης Ανδρ�ας, Πε��γρ�/�ι και πε��γρα/�µατα της γενι�ς τ�υ ’30, Παπα-

δ�µας 1977, σ. 191-213.
Κ�τ�ι� Ελισ�"ετ, «Πε��γρα�ικ�ς και δ�κιµιακ�ς λ�γ�ς στ� �ργ� τ�υ Lγγελ�υ Τερ-

��κη», Η γρα/� και � καθρ�/της. Λ�γ�τε�ν�α και κριτικ�, επιµ�λεια Μισ�λ
Φ�ις, Π�λις 2002, σ. 153-172.

Μπερλ�ς Lρης, Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα/�α, τ�µ. 8, Σ�κ�λης 1993, σ. 188-249.
Ν�α Εστ�α, τ�. 1283, 1980 και τ�. 1718, 1999 [α�ι�ρωµα].
Nτ�υνι� Xριστ
να, Λ�γ�τε�ν�α και Π�λιτικ� στ� µεσ�π�λεµ�. Tα περι�δικ� της

Aριστερ�ς, Kαστανι�της 1996.
Τετρ�δια Ευθ�νης, τ�. 4, 1977.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Lγγελ�ς Τερ��κης (1907-1979), «% µατωµ�ν�ς λυρισµ�ς», Πρ�σανατ�λισµ�ς στ�ν
αι(να, %ι εκδ�σεις των �
λων 1963, σ. 191-195.

™∆ƒ∞∆∏™ ªÀƒπµ∏§∏™

Τα /α

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να δε
γµα αντιπ�λεµικ�ς πε��γρα�
ας π�υ απεικ�ν
�ει
µε ωµ� ρεαλισµ� την αγρι�τητα και τ� παρ�λ�γ� τ�υ π�λ�µ�υ. Να ανα�ερθ��ν γενι-
κ�τερα στη σ��ση τ�υ ανθρ�π�υ µε τα ��α, σ��λι���ντας θετικ� (εργασ
α, συναι-
σθηµατικ�
 δεσµ�
) και αρνητικ� παραδε
γµατα (κακ�µετα�ε
ριση, ε#�ντωση).

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η αγρι�τητα και τ� παρ�λ�γ� τ�υ π�λ�µ�υ  
Η αδυναµ�α τ�υ ανθρ�π�υ να αντιδρ�σει µπρ�στ� στη �αρ�αρ�τητα
Η �
ση ως παρ�γ�ντας σωµατικ�ς και ψυ"ικ�ς εκτ�νωσης 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Η �ω� εν τ�/ω ε
ναι �να "ι"λ
� µε αυτ�"ι�γρα�ικ� �αρακτ�ρα και λαϊκ�τρ�πη
�κ�ραση, τ� �π�
� στ� µεγαλ�τερ� µ�ρ�ς τ�υ παρ�υσι��εται ως ηµερ�λ�γι� π�υ
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κρατ� � λ��
ας Κωστ��λας στη δι�ρκεια των π�λεµικ�ν επι�ειρ�σεων. Τ� "ι"λ
�
ε
ναι �ργανωµ�ν� σε α�ηγηµατικ�ς εν�τητες, �ι �π�
ες ακ�λ�υθ��ν τη �υσικ�
π�ρε
α της π�λεµικ�ς �ω�ς τ�υ λ��
α, απ� τ� µακεδ�νικ� µ�τωπ� ως τ�ν Α’ Παγκ�-
σµι� π�λεµ�. Θεωρε
ται τ� αντιπρ�σωπευτικ�τερ� ελληνικ� αντιπ�λεµικ� λ�γ�τ�-
�νηµα, µε "�ση τ�σ� τις πρ�διαγρα��ς των σ�γ�ρ�ν�ν τ�υ ευρωπαϊκ�ν µυθιστ�-
ρηµ�των (�υδ�ν νε(τερ�ν απ� τ� δυτικ� µ�τωπ� τ�υ Cρι� Μαρ
α Ρεµ�ρκ κ.�.)
�σ� και τη µεγ�λη αναγνωστικ� τ�υ ανταπ�κριση. Στ� επιλεγµ�ν� απ�σπασµα θα
συναντ�σ�υµε µ�ν� τη �ρ
κη και τ� παρ�λ�γ� τ�υ π�λ�µ�υ. Η λυρικ� και π�ιητικ�
α��γηση απ�υσι��ει εντελ�ς, µ�λ�ν�τι τ� "ι"λ
� ��ει επαινεθε
 για την ικαν�τητα
τ�υ Μυρι"�λη να διανθ
�ει την π�λεµικ� "αρ"αρ�τητα µε ανθρ�πινες και αισθαντι-
κ�ς σκην�ς. Καλ� θα �ταν να εστι�σ�υµε ε#αρ��ς την πρ�σ��� των µαθητ�ν µας
στην �πτικ� γων
α τ�υ συγγρα��α, � �π�
�ς στ� εισαγωγικ� µ�ρ�ς της εν�τητας
εκθ�τει τα πρ�σωπικ� τ�υ συναισθ�µατα για την αδικαι�λ�γητη εµπλ�κ� των
αθ�ων ��ων στ�ν π�λεµ�. Ακ�λ�υθε
, σε �υδ�τερ� ���ς, η αδρ� περιγρα�� της
περιπ�τειας των ��ων, η �π�
α αρ�
�ει µε τ�ν τρ�µ� τ�υς κατ� τη µετα��ρ� τ�υς
απ� τ� νησ
 και καταλ�γει στη µακ�"ρια ε#�ντωσ� τ�υς απ� τ� "�µ"αρδισµ�.
Μ�ναδικ� δια�υγ�, µ�σα στη σκληρ� δ�κιµασ
α των ��ων και στ� ρεαλισµ� της
α��γησης, απ�τελε
 η πανηγυρικ� επικρ�τηση των �υσικ�ν ενστ
κτων, η �αρ� της
τρ���ς και της αναπαραγωγ�ς. Α��� µετ��εραν τα πυρ�µα�ικ� στη Μακεδ�ν
α
και �ι στρατι�τες �λα"αν θ�ση στα π�λεµικ� �αρακ�µατα, τα ��α #εκ�υρ�στηκαν
µερικ�ς µ�ρες και #ελ�γι�στηκαν πλ�ρως απ� τ�ν «πειρασµ�» της ��σης. Αυτ� η
ερωτικ� τ�υς αν�παυλα �µελλε �µως να τ�υς κ�στ
σει τη �ω�, καθ�ς ��ι µ�ν� �ι
στρατι�τες αλλ� και τα �πραγα ��α τ�υς �γιναν στ���ς των ε�θρικ�ν αερ�πλ�νων
στ� µακελει� των αθ�ων π�υ επακ�λ��θησε. % α�ηγητ�ς συγκρ
νει τ� �ικτρ� �αρ�-
π�λεµα των ��ων µε την ανθρ�πινη αντ
δραση µπρ�στ� στ� θ�νατ�, εστι���ντας
τη �ρικτ� σκην� στην εικ�να των ψυ��ρραγ��ντων ��ων, τα �π�
α, αν και �λ�τελα
αθ�α, πληρ�ν�υν για τις αν�µ
ες και τα εγκλ�µατα των ανθρ�πων. Στ� τ�λ�ς της
α�ηγηµατικ�ς εν�τητας � συγγρα��ας καταγρ��ει µια λεπτ�µ�ρεια π�υ απ�τυπ�-
νει ενδεικτικ� την ταραγµ�νη ψυ��λ�γ
α και τ�ν τρ�µ� τ�υ π�λ�µ�υ. Cνας γ�ιδα-
ρ�ς κρατ� ακ�µη στα «κλειδωµ�να δ�ντια τ�υ» κ
τρινες µαργαρ
τες απ� τ� �αρ��-
µεν� ιντερµ�δι� π�υ πρ�ηγ�θηκε τ�υ µακελει��. Αυτ� η µικρ� συµ"�λικ� δ�λωση
της �ω�ς π�υ συνε�
�εται ��ει συγ�ρ�νως τραγελα�ικ� σηµασ
α: � ηµι�νηγ�ς, π�υ
�τρε�ε πανικ�"λητ�ς µα�
 µε τ� γ�ιδαρ� τ�υ µ�σα στ� "�µ"αρδισµ�, νι�θει κ�πως
ασ�αλ�ς �ταν κατ�ρθ�νει να �τ�σει στα �αρακ�µατα των Φραντσ��ων ψωµ�δων.
Εκε
 �ι �αντ�ρ�ι κ�ν�υν ιδια
τερα αισθητ� τη γελ�ι�π�
ηση τ�υ ρ�λ�υ τ�υ, να �δη-
γε
 και να �ρ�ντ
�ει τ� γ�ιδαρ� τ�υ\ µ�σα στ�ν πανικ� � ηµι�νηγ�ς δεν ε
�ε αντιλη-
�θε
 την απ�λεια τ�υ ���υ τ�υ, συν��ισε λ�ιπ�ν να τρα"� τ� µατωµ�ν� �αλιν�ρι,
π�υ �σερνε την κ�µµ�νη γαϊδ�υρ�κε�αλ� και απ�τ�πωνε τη �ρ
κη και τ� παρ�λ�-
γ� τ�υ π�λ�µ�υ.
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Ν
κ�ς Κα""αδ
ας, «Στ� �λ�γ� µ�υ» (1945), Τ�υ π�λ�µ�υ-Στ� �λ�γ� µ�υ, Lγρα

1987.
2. Κ�στας Β�ρναλης, «Η µπαλ�ντα τ�υ κυρ-Μ�ντι�υ» [απ�σπασµα], Π�ιητικ�,

Κ�δρ�ς 1956, σ. 201-205.

Ανω�(ρι, Κατω�(ρι,
ανη/�ρι, κατη/�ρι
και µε κ�µα και %ρ���,
(σπ�υ µ�υ ’%γαινε η ψυ��.

Ε�κ�σι �ρ�ν( γ�µ�ρι
σ�κωσα �λ� τ� νταµ�ρι
κι ��τισα στην εµπασι�
τ�υ �ωρι�� την εκκλησι�.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Τι σ�µανε η #εκ��ραση και τ� κ�λεσµα της ��σης για τ�υς γαϊδ�ρ�υς;
2. Σε π�ια σηµε
α τ�υ κειµ�ν�υ τ�ν
��νται περισσ�τερ� τα αντιπ�λεµικ� αισθ�µα-

τα τ�υ α�ηγητ�;
3. Τι πρ�δ
δει τ� σ�στισµα και η κωµικ� αντ
δραση τ�υ ηµι�νηγ��;
4. Συγκρ
νετε την αντ
δραση των ��ων µε την αντ
δραση των ανθρ�πων µπρ�στ�

στ�ν «πειρασµ�» της ��σης, στ� Β’ Σ�εδ
ασµα των Ελε�θερων Π�λι�ρκηµ�νων
τ�υ ∆. Σ�λωµ��. Εντ�π
στε πιθαν�ς αντιστ�ι�
ες αν�µεσα στ�υς �ωικ��ς �ργα-
νισµ��ς και ε#ηγ�στε τη δια��ρ�π�
ηση της ανθρ�πινης συµπερι��ρ�ς.

5. Συγκρ
νετε την περιγρα�� των ��ων-θυµ�των στ�ν π�λεµ� στ� α��γηµα τ�υ
Μυρι"�λη µε τ�ν ιδε�λ�γικ� α�υπνισµ�ν� µ�ν�λ�γ� τ�υ ���υ-µη�αν�ς στ�
π�
ηµα τ�υ Β�ρναλη.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞   
3νθρωπ�ι και �(α στη νε�ελληνικ� πε��γρα/�α, ανθ�λ�γηση – επιµ�λεια ∆ηµ�-

τρης Παπακ�στας, Ωκεαν
δα 1994.
Β
ττι Μ�ρι�, Η γενι� τ�υ ’30, Ερµ�ς 1982, σ. 258-267.
∆ια%��ω, τ�. 309, 1993 [α�ι�ρωµα].
Ν�α Εστ�α, τ�. 1725, 2000.
Καρ"�λης Τ�κης, «Στρ�της Μυρι"�λης», Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα/�α, τ�µ. 6,

Σ�κ�λης 1993, σ. 96-186.
Καραντ�νης Ανδρ�ας, Πε��γρ�/�ι και πε��γρα/�µατα της γενι�ς τ�υ ’30, Παπα-

δ�µας 1977, σ. 13-53.
Σα�
νης Απ�στ�λ�ς, Η σ�γ�ρ�νη πε��γρα/�α µας, Γαλα#
ας 1971, σ. 138-144.
Καλ� θα �ταν επ
σης να συ�ητηθε
 στην τ�#η τ� πρ�"ληµα της κακ�µετα�ε
ρισης

Η  N E O T E P H  Λ % Γ % Τ Ε J Ν Ι Α : H  Λ O Γ O T E X N I A  A Π O  T O  1 9 2 2  Ω Σ  T O  1 9 4 5
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Και �ευγ�ρι µε τ� %�δι
(�λλ� µπ�ι κι �λλ� π�δι)
�ργωνα στα ρ�µατα
τ’ α/εντ�ς τα στρ�µµατα.

Και στ�ν π�λεµ’ «�λα για �λα»
κ�υ%αλ��σα π�λυ%�λα
να σκ�τ(ν�νται �ι λα��
για τ’ α/�ντη τ� /αV.



των ��ων απ� τ�ν �νθρωπ�. Jρ�σιµ� υλικ� για τ� θ�µα αυτ� µπ�ρε
τε να "ρε
τε
στην ιστ�σελ
δα της Greenpeace http://www.greenpeace.org/greece/. Μπ�ρε
τε επ
σης
να πρ�"�λετε στην τ�#η τ� εκπαιδευτικ� "
ντε� για τ� Mυρι"�λη, απ� τη σειρ� της
Eκπαιδευτικ�ς Tηλε�ρασης (2001).

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Στρ�της Μυρι"�λης (1892-1969), «Τα �α», Η �ω� εν τ�/ω, Βι"λι�πωλε
�ν της
Εστ
ας 200337, σ. 99-101.

¡π∫√™ ∫∞∑∞¡∆∑∞∫∏™

B!�ς και Π�λιτε!α τ�υ Αλ�)η ��ρµπ� 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Nα γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να απ� τα σηµαντικ�τερα µυθιστ�ρ�µατα τ�υ Kα�α-
ντ��κη και �ναν απ� τ�υς πι� γνωστ��ς µυθιστ�ρηµατικ��ς τ�π�υς της ελληνικ�ς
και της παγκ�σµιας λ�γ�τε�ν
ας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η αγ�πη τ�υ Z�ρµπ� για τ� σαντ�
ρι και η σηµασ�α της µ�υσικ�ς στη !ω� τ�υ 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Στ� απ�σπασµα � αναγν�στης γνωρ
�ει µα�
 µε τ�ν α�ηγητ�/συγγρα��α τ�ν
Αλ�#η <�ρµπ�. % Κα�αντ��κης στ� �ργ� αυτ� συνδυ��ει στ�ι�ε
α αυτ�"ι�γρα-
�
ας και µυθ�πλασ
ας. % Αλ�#ης <�ρµπ�ς υπ�ρ#ε στην πραγµατικ�τητα, παρ�λ�
π�υ � συγγρα��ας επιν�ε
 αρκετ� επεισ�δια και αλλ��ει τ�ν τ�π� �π�υ διαδραµα-
τ
στηκαν τα γεγ�ν�τα (απ� τη Μ�νη στην Κρ�τη). Στη µυθιστ�ρηµατικ� δηµι�υρ-
γ
α τ�υ <�ρµπ�, ως πρ�τυπ� τ�υ ανθρ�π�υ π�υ κινε
ται απ� µια υγι� �ωικ� δ�να-
µη και #�ρει να �α
ρεται τις �αρ�ς της �ω�ς, εν�ς ανθρ�π�υ π�υ διαθ�τει επ
σης
ελευθερ
α πνε�µατ�ς και εµπειρ
α των ανθρ�πων, � Κα�αντ��κης �δηγ�θηκε απ�
τη θεωρ
α της δηµι�υργικ�ς ε#�λι#ης τ�υ �ιλ�σ���υ Ανρ
 Μπερ#�ν και τη "ιταλι-
στικ� θεωρ
α τ�υ Αµερικαν�� ψυ��λ�γ�υ %υ
λλιαµ Τ�α
ηµς. Η ηλικ
α και τα ε#ω-
τερικ� �αρακτηριστικ� τ�υ <�ρµπ� δ
ν�νται στ� κε
µεν� µε µια επιτυ�ηµ�νη ρεα-
λιστικ� περιγρα��. Παρ�λληλα, µ�σα απ� �να �ωνταν� δι�λ�γ�, �π�υ διακρ
νεται
η ευ�υfα, αλλ� και η ελευθερ�στ�µ
α τ�υ �ρωα, µαθα
ν�υµε για την περιπετει�δη
πλευρ� τ�υ <�ρµπ� και πα
ρν�υµε µια ιδ�α για τις αντιλ�ψεις τ�υ για τη �ω� και
την �π�ψ� τ�υ για τη λειτ�υργ
α και την αναγκαι�τητα της καλλιτε�νικ�ς δηµι-
�υργ
ας: «Τι τ��νη, �ρωτας της �µ�ρ�ι�ς, αγν�τητα, π�θ�ς, – � εργ�της ετ��τ�ς
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µ�� τ� #εδι�λυνε µε τα πι� απλ� ανθρ�πινα λ�για», γρ��ει �αρακτηριστικ� �
Κα�αντ��κης. Τ� σαντ��ρι και η σ��ση τ�υ <�ρµπ� µε τ� �ργαν� αυτ�, π�υ τ�ν
συντρ��ε�ει απ� τη νεαρ� τ�υ ηλικ
α στις �αρ�ς και τις λ�πες, απ�τελε
 τ� θ�µα
τ�υ δε�τερ�υ µ�ρ�υς τ�υ απ�σπ�σµατ�ς. Ιδια
τερα τ�ν
�εται η µεγ�λη τ�υ επιθυ-
µ
α να µ�θει την τ��νη αυτ�, αλλ� και η τρυ�ερ�τητα µε την �π�
α τ� παρ�υσι�-
�ει στ� συγγρα��α.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Ν
κ�ς Κα�αντ��κης, «% <�ρµπ�ς», κε�. ΚΘZ, Ανα/�ρ� στ�ν Γκρ�κ�, Εκδ�σεις
Ελ�νης Ν. Κα�αντ��κη, 200013.

EE YY PP YY TT EE PP HH   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ TT AA
1. Αν�λ�γα µε τις δυνατ�τητες τ�υ σ��λε
�υ, � καθηγητ�ς θα µπ�ρ��σε να πρ�-

"�λει την �µ�νυµη "ρα"ευµ�νη ταιν
α τ�υ Μι��λη Κακ�γι�ννη, µε πρωταγωνι-
στ� τ�ν Lντ�νι Κ�υ
ν, � να αναθ�σει σε κ�π�ι�υς µαθητ�ς την παρ�υσ
αση �λ�-
κληρ�υ τ�υ "ι"λ
�υ.

2. Mπ�ρε
τε επ
σης να πρ�"�λετε τ� εκπαιδευτικ� "
ντε� για τ� N. Kα�αντ��κη
π�υ κυκλ���ρησε η ∆ιε�θυνση Eκπαιδευτικ�ς Tηλε�ρασης (2001).

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Γραµµατ�ς Θ�δωρ�ς, Η �νν�ια της ελευθερ�ας στ� �ργ� τ�υ Ν. Κα�αντ��κη,

∆ωδ�νη 1983.
—, Κρητικ� µατι�. Σπ�υδ� στ� �ργ� τ�υ Ν�κ�υ Κα�αντ��κη, Τ�λ
δης 1992.
Η λ�+η, τ�. 139, 1997 [α�ιερ�µατα].
Ιω�νν�υ Γι�ργ�ς, «Β
�ς και π�λιτε
α τ�υ Αλ�#η <�ρµπ�», Τετρ�δια Ευθ�νης, τ�. 3,

1977, σ. 109-114.
Καιν��ρια Επ���, τ�. 9, 1978.
Ν�α Εστ�α, τ�µ. 66, Jριστ��γεννα 1959 και τ�. 1211, 1977.
Νικ�λ�υδ�κη-Σ�υρ� Ελπιν
κη, «Η Κρ�τη ως λ�γ�τε�νικ�ς τ�π�ς και µ�θ�ς στ�

�ργ� τ�υ Ν. Κα�αντ��κη», Τα εκπαιδευτικ�, τ�. 36, 1995, σ. 36-43.
Σα�
νης Απ�στ�λ�ς, «Κα�αντ��κης», Η σ�γ�ρ�νη πε��γρα/�α µας, Γαλα#
ας 1971,

σ. 72-83.
Τετρ�δια Ευθ�νης, τ�. 3, 1976.
Τ�αντ Jατ�µ, Ν�κ�ς Κα�αντ��κης, Μ�σκα και ���ς, µτ�ρ. Αλ. ∆�µ�υ, Κ�δρ�ς

1983.
J�υρµ���ι�ς Αιµ
λι�ς, Ν�κ�ς Κα�αντ��κης. Κριτικ� κε�µενα, %ι εκδ�σεις των �
λων

1977, σ. 209-219.
http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν
κ�ς Κα�αντ��κης (1883-1957), Β��ς και π�λιτε�α τ�υ Αλ�+η 7�ρµπ� (1946),
Εκδ�σεις Ελ�νης Ν. Κα�αντ��κη 200016, σ. 21-26.

°πøƒ°√™ ™∂º∂ƒ∏™

Με τ�ν τρ(π� τ�υ Γ.Σ.

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Nα γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να απ� τα πι� γνωστ� και α#ι�λ�γα δε
γµατα της π�
η-
σης τ�υ Γ. Σε��ρη. Να σ�ηµατ
σ�υν µια εικ�να για τ� στ��αστικ� �αρακτ�ρα, τ�ν
ιστ�ρικ� και κ�ινωνικ� πρ�"ληµατισµ� της π�
ησ�ς τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Μυθ�λ�γικ� παρελθ�ν – Ταπειν� παρ�ν της σ
γ"ρ�νης Eλλ�δας
Αδρ�νεια – Συλλ�γικ� δυστ�κ�α 
Ιστ�ρικ�ς και κ�ινωνικ�ς πρ��ληµατισµ�ς τ�υ π�ιητ�

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
T� π�
ηµα τ�υ Σε��ρη στηρ
�εται στη διπλ� δια�ε
ριση της κεντρικ�ς µετα��ρ�ς
τ�υ τα#ιδι��. Αρ�ικ� � �µιλητ�ς �µ�λ�γε
 την ευαισθησ
α τ�υ π�υ «πληγ�νεται»
�ταν τα#ιδε�ει σε ελληνικ��ς τ�π�υς. Aυτ� η πληγ� ε
ναι απ�τ�λεσµα των µυθ�λ�-
γικ�ν συνειρµ�ν τ�υ αρ�α
�υ µεγαλε
�υ, π�υ πρ�καλ��ν τ�π�ι �πως τ� Π�λι�
(K�νταυρ�ι), η Σαντ�ρ
νη (κυκλαδικ�ς π�λιτισµ�ς), �ι Mυκ�νες (κ�κλ�ς των
Aτρειδ�ν), συνειρµ�ν π�υ �ρ��νται σε αντιπαρ�θεση µε την πε�� και ρη�� πραγ-
µατικ�τητα ("αρκαρ�λες) π�υ κυριαρ�ε
 σε «αµυθ�λ�γητα» νησι� τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ
τ�υριστικ�� ενδια��ρ�ντ�ς, �πως �ι Σπ�τσες, � Π�ρ�ς και η M�κ�ν�ς. T� θ�µα
αυτ� αναπτ�σσεται στ�υς επ�µεν�υς στ
��υς (18-33), π�υ περιγρ���υν εικ�νες της
σ�γ�ρ�νης παρακµ�ς, υπ�"�λλ�ντας αισθ�µατα αδρ�νειας και απ�πρ�σανατ�λι-
σµ��. Xαρακτηριστικ�ς ε
ναι εδ� � απ�σπασµατικ�ς δι�λ�γ�ς, � �π�
�ς �ανερ�νει
κυρ
ως τη συµ"�λ� της αγ�ρα
ας καθαρε��υσας στη συλλ�γικ� ηθικ� κατ�πτωση
π�υ περιγρ��ει � π�ιητ�ς. Παρ�λληλα µε τ�ν �µιλητ� τ�υ π�ι�µατ�ς, ωστ�σ�, τα#ι-
δε�ει και η Eλλ�δα, ερ�µην των κατ�
κων της π�υ µ�ν�υν στ�σιµ�ι. Tα καρ�"ια
µ�ν�υν δεµ�να στ� λιµ�νι, � τ�π�ς τα#ιδε�ει στην ιστ�ρ
α �ωρ
ς πυ#
δα και κυ"ερ-
ν�τη, και �σ�ι κ�υρ���νται απ� τη µακρ��ρ�νη και �σκ�πη αναµ�ν� επι�ειρ��ν
τ�ν �νισ� αγ�να «να πι�σ�υν τ� µεγ�λ� καρ�"ι µε τ� κ�λ�µπι». Πρ�κειται "�"αια
για τ�υς αυτ��ειρες π�υ, σ�µ�ωνα µε τ� στ
�� τ�υ Aισ��λ�υ, τα κ�ρµι� τ�υς ανθ
-
��υν στ� Aιγα
�. H κατ�λη#η τ�υ π�ι�µατ�ς �α
νεται να εκµεταλλε�εται τη µερικ�
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θ�α τ�υ �ν�µατ�ς εν�ς καρα"ι��, για να εκ�ρ�σει «αντικειµενικ�» (αλλ� ρητ�) τ�
δυσ�
ων� πρ�α
σθηµα τ�υ �µιλητ� για τ� �µεσ� µ�λλ�ν. H �ρ�ν�λ�γηση ε#�λλ�υ
τ�υ π�ι�µατ�ς (καλ�κα
ρι 1936) µας επιτρ�πει να συνδ�σ�υµε τα αισθ�µατα π�υ
αυτ� εκ�ρ��ει µε την επερ��µενη µετα#ικ� δικτατ�ρ
α.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Mι��λης Γκαν�ς, «H Eλλ�δα π�υ λες...», Aκ�θιστ�ς ∆ε�πν�ς, Kε
µενα 1985, σ. 8.
2. Mαν�λης Αναγνωστ�κης, «Θεσσαλ�ν
κη, µ�ρες τ�υ 1969 µ.J.» [απ�σπασµα], �

Στ���ς (1970). Τα Π�ι�µατα, Πλει�ς 1975, σ. 155.

Πρ�ς τ� παρ�ν, στ�ν παλι� δρ�µ� π�υ λ�γαµε,
υψ(νεται η τρ�πε�α Συναλλαγ(ν
– εγ( συναλλ�σ�µαι, εσ� συναλλ�σεσαι, αυτ�ς συναλλ�σεται –
Τ�υριστικ� γρα/ε�α και πρακτ�ρε�α µεταναστε�σεως
– εµε�ς µεταναστε��υµε, εσε�ς µεταναστε�ετε, αυτ�� µεταναστε��υν –
6π�υ και να τα+ιδ�ψω η Ελλ�δα µε πληγ(νει,
�λεγε κι � Π�ιητ�ς
η Ελλ�δα µε τα ωρα�α νησι�, τα ωρα�α γρα/ε�α, τις ωρα�ες εκκλησ�ες

Η Ελλ�ς των Ελλ�νων

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Aκ��στε αναγν�σεις π�ιηµ�των τ�υ Γι�ργ�υ Σε��ρη απ� τ�ν 
δι� τ�ν π�ιητ�, τ�
Γ.Π. Σα""
δη και �λλ�υς στ� διαδικτυακ� τ�π� τ�υ Σπ�υδαστηρ
�υ N��υ Eλληνι-
σµ��, http://www.snhell.gr/apagelia.html.

Τρ!α �αϊκ��

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Nα �ρθ�υν �ι µαθητ�ς σε επα�� µε µια ενδια��ρ�υσα στι��υργικ� µ�ρ�� π�υ εν�-
πνευσε π�λλ��ς π�ιητ�ς τ�υ εικ�στ�� αι�να και να καταν��σ�υν τα �αρακτηρι-
στικ� και τη λειτ�υργ
α της.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Στι"�υργικ� µ�ρ��
Θραυσµατικ� συνε�δηση τ�υ σ
γ"ρ�ν�υ ανθρ�π�υ

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   EE ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� �αϊκ�� ε
ναι π�ιητικ� µ�ρ��, π�υ εµ�αν
στηκε στην Ιαπων
α τ� δ�κατ� �"δ�µ�
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αι�να και υι�θετ�θηκε στην Ευρ�πη (και ακ�λ��θως στ�ν υπ�λ�ιπ� δυτικ� κ�σµ�)
στις αρ��ς τ�υ εικ�στ��, καθ�ς �δινε µια ενδια��ρ�υσα λ�ση στην ανα��τηση της
απ�σπασµατικ�τητας αλλ� και της αναν�ωσης της µ�ρ�ικ�ς πειθαρ�
ας �στερα απ�
την επικρ�τηση τ�υ ελε�θερ�υ στ
��υ. Cνα απ� τα περισσ�τερ� γνωστ� αυθεντικ�
δε
γµατα τ�υ ε
δ�υς αν�κει στ�ν Basho (1644-1694) και ��ει ως ε#�ς:

παλι� λ�µνη
�νας %�τρα��ς µ�σα πηδ� 
���ς νερ��

Στην αυθεντικ� τ�υς εκδ���, τα �αϊκ�� απ�τελ��νται απ� 17 συλλα"�ς σε ενια
�
στ
��. Στην ευρωπαϊκ� λ�γ�τε�ν
α, ωστ�σ�, συνηθ
�εται η δια
ρεση τ�υ στ
��υ σε
τρεις αν�µ�ι�κατ�ληκτ�υς στ
��υς αντιστ�
�ως των 5, 7 και 5 συλλα"�ν, εν
�τε µε
µικρ�ς απ�κλ
σεις. H δι�θεση ε
ναι λυρικ� � �ι�υµ�ριστικ�, εν� � τελευτα
�ς στ
��ς
συ�ν� περι��ει τ� στ�ι�ε
� της �κπλη#ης.

% Γι�ργ�ς Σε��ρης �ρ�ισε να πειραµατ
�εται µε τη ��ρµα τ�υ �αϊκ�� σε νεαρ�
ηλικ
α, τ� 1929. Tα τρ
α δε
γµατα π�υ ανθ�λ�γ�σαµε απ�δ
δ�υν αντιστ�
�ως τη
θραυσµατικ� συνε
δηση, τ� α
σθηµα της απ�#�νωσης και τη δυσ��ρ
α τ�υ συγγρα-
��α µε τη γρα��. Πρ�κειται για �αρακτηριστικ�ς αντιλ�ψεις της µ�ντερνιστικ�ς
συνε
δησης, π�υ παρ�υσι���υν ιδια
τερ� ενδια��ρ�ν, καθ�ς τις συναντ��µε εµ"�-
λιασµ�νες σε µια πειθαρ�ηµ�νη, παµπ�λαιη και ε#ωτικ� µ�ρ��.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Aκ��στε την π�λ� ενδια��ρ�υσα µελ�π�
ηση των �αϊκ�� τ�υ Σε��ρη απ� τ�

ελληνικ� συγκρ�τηµα Sigmatropic, στ� CD ∆εκα�+ι ;αϊκ�� και 3λλες Ιστ�ρ�ες
(2002). Mπ�ρε
τε να ακ��σετε δε
γµατα απ� τ� διαδ
κτυ�: http://www.sigmatropic.gr.

2. ∆ια"�στε στ� διαδ
κτυ� µερικ� δε
γµατα �αϊκ�� απ� σηµαντικ��ς π�ιητ�ς
(Borges, Neruda, Basho κ.�.), µετα�ρασµ�να στα ελληνικ� (http://www.sigmatropic.
gr/greek/haiku_anthol_gr.htm).

3. ∆ια"�στε αναλυτικ�ς πληρ���ρ
ες και παραδε
γµατα (στην αγγλικ� γλ�σσα) απ�
την ιστ�ρικ� ε#�λι#η τ�υ �αϊκ�� στην ιαπωνικ� π�
ηση (http://www.big.or.jp/~loupe/
links/ehisto/ehisinx.shtml).

4. ∆�κιµ�στε να αλλ�#ετε τη στι��υργικ� δι�τα#η των τρι�ν σ�ντ�µων π�ιηµ�-
των, #αναγρ���ντας καθ�να απ� αυτ� σε ενια
� στ
��. Π�ιες αλλαγ�ς παρατη-
ρε
τε στ� ν�ηµα και στην αισθητικ� τ�υς λειτ�υργ
α;

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Ν�σ�ς Βαγεν�ς, Ανθ�λ�γ�α ελληνικ�� ��ικ�υ, επιµ�λεια Jρ. Τ�υµαν
δης, εισαγω-
γ� Θ.∆. Φραγκ�π�υλ�ς, ∆ελ��
 �.�., σ. 24.

1�εις πεθ�νει.
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Τ� α�µα σ�υ δεν τ� +�ρει.
Μ�τε τ� στ�µα σ�υ.

*
Ν��ια �εστ�.
Αναντικατ�στατα.
Γ�νατα. ;ε�λη.

*
��τε �νας στ���ς
∆ε θα µε�νει απ� µας
Για την αγ�πη.

�µιλ!α στη Στ�κ�(λµη

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Nα καταν��σ�υν �ι µαθητ�ς "ασικ�ς αρ��ς τ�υ πρ�"ληµατισµ�� τ�υ Γ. Σε��ρη σ�ετι-
κ� µε τη γλ�σσα, την ελληνικ� παρ�δ�ση και την κ�ινωνικ� λειτ�υργ
α της π�
ησης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Γλ�σσα περι�ρισµ�νης "ρ�σης
Ελληνικ� παρ�δ�ση
Η π��ηση ως ανθρ�πινη �ων�
Κ�ινωνικ� λειτ�υργ�α της π��ησης στ� σ
γ"ρ�ν� κ�σµ�

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
H �µιλ
α τ�υ Σε��ρη στη Στ�κ��λµη, κατ� την τελετ� απ�ν�µ�ς τ�υ Bρα"ε
�υ
N�µπελ για τη λ�γ�τε�ν
α, συν�ψ
�ει δ�� "ασικ�ς αρ��ς τ�υ πρ�"ληµατισµ�� τ�υ
π�ιητ�, �ι �π�
ες κατευθ�ν�υν σε µεγ�λ� "αθµ� τ� π�ιητικ� αλλ� και τ� δ�κιµια-
κ� τ�υ �ργ�. Πρ�κειται για την ελληνικ� παρ�δ�ση, η �π�
α γ
νεται αντιληπτ� µε
δ�� τρ�π�υς: α�εν�ς ως αδι�σπαστη και �µεση συν��εια της ελληνικ�ς γλ�σσας
απ� την αρ�αι�τητα ως τις µ�ρες µας και α�ετ�ρ�υ ως �υσιακ� �αρακτηριστικ�,
π�υ α��ρ� στ� ελληνικ� �θ�ς. Vπως υπ�στηρ
�ει � Σε��ρης, εκε
ν� π�υ �αρακτη-
ρ
�ει τ�ν ελληνικ� κ�σµ�, απ� την αρ�αι�τητα ως τις µ�ρες µας, ε
ναι η αγ�πη για
την ανθρωπι� και τη δικαι�σ�νη, η �π�
α ��ει «τ�σ� π�λ� διαπ�τ
σει την ελληνικ�
ψυ��, �στε να γ
νει καν�νας και τ�υ �υσικ�� κ�σµ�υ». O δε�τερ�ς �#�νας τ�υ
πρ�"ληµατισµ�� τ�υ Σε��ρη ανα��ρεται στην α#
α της π�
ησης στ� σ�γ�ρ�ν�
κ�σµ�. O Σε��ρης υπ�στηρ
�ει �τι η π�
ηση συνδ�εται µε την ανθρ�πινη αν�σα,
ε
ναι «�ων�» και ��ι γρα�� � κατασκευ�, και �τι κατ�ικε
 «στις καρδι�ς �λων των
ανθρ�πων της γης». Aυτ� η αντ
ληψη πρ�"�λλει την π�
ηση ως �ικ�υµενικ� και
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πανανθρ�πιν� αγαθ�, �να πεδ
� στ� �π�
� καταργ��νται τα κριτ�ρια π�υ ιεραρ-
���ν �θνη και γλ�σσες αν�λ�γα µε την ισ��, την �κταση και τη δι�δ�σ� τ�υς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Oδυσσ�ας Eλ�της, «Λ�γ�ς στην Aκαδηµ
α της Στ�κ��λµης», Eν λευκ(, Pκαρ�ς
1992, σ. 316-335.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Eπισκε�θε
τε την ιστ�σελ
δα τ�υ Iδρ�µατ�ς Nobel για τ� Γι�ργ� Σε��ρη:

http://www.nobel.se/literature/laureates/1963/. ∆ε
τε �να σ�ντ�µ� απ�σπασµα απ� ντ�-
κιµαντ�ρ της επ���ς και δια"�στε τις �µιλ
ες της απ�ν�µ�ς και της απ�δ���ς τ�υ
"ρα"ε
�υ (στα αγγλικ�).

2. Μπ�ρε
τε να ακ��σετε τ� Σε��ρη να απαγγ�λλει π�ι�µατ� τ�υ απ� κασ�τα � CD
(σειρ� «∆ι�νυσ�ς») � απ� τ� διαδ
κτυ� στην ιστ�σελ
δα: http://www.snhell.gr/
apagelia.html.

3. Μπ�ρε
τε επ
σης να πρ�"�λετε επιλεγµ�ν� υλικ� απ� τ� "ρα"ευµ�ν� ντ�κιµα-
ντ�ρ Ηµερ�λ�γι� Καταστρ(µατ�ς, Γι(ργ�ς Σε/�ρης τ�υ Στ�λι�υ Jαραλαµπ�-
π�υλ�υ π�υ κυκλ���ρε
 απ� τις εκδ�σεις Μετα
�µι�.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βαγεν�ς Ν�σ�ς, � π�ιητ�ς και � ��ρευτ�ς. Μια ε+�ταση της π�ιητικ�ς και της π��η-

σης τ�υ Σε/�ρη, Κ�δρ�ς 1979.
Β
ττι Μ�ρι�, Φθ�ρ� και λ�γ�ς. Εισαγωγ� στην π��ηση τ�υ Γι(ργ�υ Σε/�ρη,

Βι"λι�πωλε
�ν την Εστ
ας 1978.
Για τ�ν Σε/�ρη, Αθ�να 1961.
Εισαγωγ� στην π��ηση τ�υ Σε/�ρη, επιµ�λεια ∆. ∆ασκαλ�π�υλ�ς, Πανεπιστηµιακ�ς

Εκδ�σεις Κρ�της, Ηρ�κλει�, 1996.
Καραντ�νης Ανδρ�ας, � π�ιητ�ς Γι(ργ�ς Σε/�ρης, Γαλα#
ας 1971.
Κ�κλ�ς Σε/�ρη, Εταιρε
α Σπ�υδ�ν 1980.
Λυ�ναρ� Λ
να, Τ� µεσ�γειακ� τ�π�� στ�ν Σε/�ρη και στ�ν Ελ�τη, Βι"λι�πωλε
�ν

της Εστ
ας 1986.
Μαρων
της ∆.Ν., Η π��ηση τ�υ Γ. Σε/�ρη, Ερµ�ς 1984.
Μ�ντη ∆�ρα, «Γ. Σε��ρης “Mε τ�ν τρ�π� τ�υ Γ.Σ.” Σ�τιρα εις εαυτ�ν», N�α Eστ�α,

τ�. 1728, 2000, σ. 663-677.
Σα""
δης Γ.Π., «Γι�ργ�ς Σε��ρης», Σ�τιρα και π�λιτικ� στη νε�τερη Ελλ�δα, Εται-

ρε
α Σπ�υδ�ν 1979, σ. 275-304.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι�ργ�ς Σε��ρης (1900-1971), «Με τ�ν τρ�π� τ�υ Γ.Σ.», «Τρ
α ��ικ�υ», Π�ι�µατα,
�ιλ�λ�γικ� επιµ�λεια Γ.Π. Σα""
δης, Pκαρ�ς 198916, σ. 99-101, 92-93. «%µιλ
α στη
Στ�κ��λµη», ∆�κιµ�ς, τ�µ. 2, Pκαρ�ς 19926, σ. 159-161.
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∞¡¢ƒ∂∞™ ∂ª¶∂πƒπ∫√™

Τριαντ�%υλλα στ� παρ�θυρ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς τ�ν υψηλ� τ�ν� και τη λ�για γλ�σσα τ�υ Εµπειρ
κ�υ,
π�υ σηµατ�δ�τ��ν την �ναρ#η τ�υ ελληνικ�� υπερρεαλισµ��.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
# µεγαλ�πν��ς, υπερρεαλιστικ�ς τρ�π�ς για την αν�δει:η της αγ�πης σε

κυρ�αρ"η ιδε�λ�γ�α και α:�α της !ω�ς
# πρ�σδι�ρισµ�ς τ�υ σκ�π�
 της !ω�ς, µε ��ση τα πρ�σωπικ� και τα κ�ινω-

νικ� !ητ�
µενα τ�υ ατ�µ�υ 

EE NN ¢¢ EE II KK TT II KK HH   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� κε
µεν� δ
νει µια καλ� ευκαιρ
α στ�ν καθηγητ� να µυ�σει τ�υς µαθητ�ς σε �ρι-
σµ�νες "ασικ�ς αρ��ς τ�υ υπερρεαλισµ��. ∆
ν�ντας τις απαρα
τητες πληρ���ρ
ες
για την κυκλ���ρ
α της Υψικαµ�ν�υ, της πρ�της ελληνικ�ς υπερρεαλιστικ�ς συλ-
λ�γ�ς, καλ� θα �ταν να γ
νει µια σ�ντ�µη ανα��ρ� στις αντιδρ�σεις π�υ πρ�κ�λε-
σε αυτ� τ� εγ�ε
ρηµα τ�υ Εµπειρ
κ�υ στ�υς κριτικ��ς αλλ� και στ� ευρ�τερ� κ�ιν�
(αρνητικ� σ��λια, σ�τιρα, διακωµ�δηση). Με αυτ� τ�ν τρ�π� 
σως ερεθ
σ�υµε την
πρ�σ��� των µαθητ�ν, �ι �π�
�ι θα πρ�πει να δια"�σ�υν τ�ρα πρ�σεκτικ� τ�
ανθ�λ�γηµ�ν� κε
µεν�, µε σκ�π� να διακρ
ν�υν πιθαν��ς λ�γ�υς π�υ πρ�κ�λεσαν
τ� 1935 την περι�ργεια, τα ειρωνικ� σ��λια � την �ρνηση. Η συνδυαστικ� αν�γνω-
ση στ
�ων απ� τ� επ�µεν� κε
µεν� τ�υ Εγγ�ν�π�υλ�υ, π�υ ανα��ρ�νται στη διω-
κ�µενη µ�
ρα τ�υ καλλιτ��νη («ε�ν ακ�µη δε µε κατασπαρ�#ανε αλ�πητα, να
πετ�#�υνε τις σ�ρκες µ�υ στα σκυλι�») µπ�ρε
 να συµ"�λει στην ευαισθητ�π�
ηση
των µαθητ�ν σ�ετικ� µε τις πρ�"ληµατικ�ς συνθ�κες υπ�δ���ς και γενικ�τερης
αντιµετ�πισης της υπερρεαλιστικ�ς γρα��ς. % καθηγητ�ς στη συν��εια µπ�ρε
 να
ανα�ερθε
 συν�πτικ� στη µεγ�λη δια��ρ�π�
ηση της υπερρεαλιστικ�ς π�
ησης
απ� τις ισ���υσες λ�γ�τε�νικ�ς αντιλ�ψεις της επ���ς, συγκρ
ν�ντας τ� κε
µεν�
τ�υ Εµπειρ
κ�υ µε �να δε
γµα παραδ�σιακ�ς π�
ησης, �πως π.�. τ� ερωτικ� π�
η-
µα της Μαρ
ας Π�λυδ��ρη. Η δια��ρ� αν�µεσα στ� παραδ�σιακ� και στ� υπερ-
ρεαλιστικ� κε
µεν� ε
ναι εµ�αν�στατη και µπ�ρε
 να σ��λιαστε
 σ�ντ�µα σε επ
πε-
δ� µ�ρ��ς, µετρικ�ς, γλ�σσας και ιδε�λ�γ
ας.

Στ� συγκεκριµ�ν� π�
ηµα τ�υ Εµπειρ
κ�υ δεν υπ�ρ��υν ακραι�ν�ς υπερρεαλι-
στικ� γνωρ
σµατα (ελε�θερ�ι συνειρµ�
, λ�γικ�ς υπερ"�σεις, τ�λµηρ� εικ�ν�π�ι
α
κ.�.). %ι µαθητ�ς ωστ�σ� µ�λλ�ν θα δυσκ�λευτ��ν στην καταν�ηση τ�υ π�ι�µατ�ς
ε#αιτ
ας της �υµ�δ�υς, επι"λητικ�ς και λυρικ�ς γλ�σσας τ�υ. % διδ�σκων α#
�ει
να επιµε
νει στ� υψηλ� π�ιητικ� ���ς π�υ, καθ�ς κατακλ��εται απ� επ
θετα, δε
-
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�νει �ντ�νη συναισθηµατικ� ��ρτιση τ�υ �µιλητ� και, µε τις στ�µ��δεις επαναλ�-
ψεις «Σκ�π�ς της �ω�ς µας», παραπ�µπει σε ρητ�ρικ�, ηθικ�διδακτικ� λ�γ� (τα
εκ�ραστικ� σ��µατα και τ� �θ�ς τ�υ �π�
�υ ���υν ενσωµατωθε
 στ� π�
ηµα:
θ�ση /αντ
θεση, λε#ιλ�γι� και συναισθηµατικ� ��ρτιση). Ε#�λλ�υ ��ει ενδια��ρ�ν
να ακ��σ�υν �ι µαθητ�ς απ� κασ�τα � CD την απαγγελ
α τ�υ Εµπειρ
κ�υ, µε την
�ντ�νη συναισθηµατικ� ��ρτιση και τ�ν υψηλ� τ�ν�, π�υ δ
νει µε αντιπρ�σωπευτι-
κ� τρ�π� τ� στ
γµα της π�ιητικ�ς τ�υ.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ς συνδ�εται � τ
τλ�ς «Τριαντ��υλλα στ� παρ�θυρ�» µε τ� κε
µεν� τ�υ

Εµπειρ
κ�υ; Π�ιες �µ�ι�τητες � δια��ρ�ς παρατηρε
τε µε τ� πρ�τ� π�
ηµα τ�υ
Καρυωτ�κη;

2. Στ� π�
ηµα κυριαρ�ε
 � υψηλ�ς τ�ν�ς και η αισι�δ�#η δι�θεση. Π�ς πρ�σπαθε

να µεταδ�σει τα αισθ�µατ� τ�υ � π�ιητ�ς;

3. Γρ�ψτε µε τη σειρ� π�υ εµ�αν
��νται στ� κε
µεν� τις λ�#εις π�υ σας �καναν
εντ�πωση � τις θεωρε
τε "ασικ�ς για τη σ�νθεση τ�υ π�ι�µατ�ς. Π�ια κ�ιν�
�αρακτηριστικ� ���υν; Π�ς ανταπ�κρ
νεται η επιλ�γ� τ�υς στ� σκ�π� π�υ
εκθει��ει � π�ιητ�ς;

4. Συγκρ
νετε τα π�ι�µατα τ�υ Εµπειρ
κ�υ και της Π�λυδ��ρη, ε#ετ���ντας π�ς
αντιµετωπ
�ει τ� περιε��µεν� και τ� σκ�π� της �ω�ς � κ�θε π�ιητ�ς και αιτι�-
λ�γ�ντας τη στ�ση τ�υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αναγνωστ�π��λ�υ ∆ιαµ�ντη, Η π�ιητικ� τ�υ �ρωτα στ� �ργ� τ�υ Ανδρ�α Εµπειρ�-

κ�υ, Sψιλ�ν 1990.
Γιατρ�µανωλ�κης Γι�ργης, Ανδρ�ας Εµπειρ�κ�ς. � π�ιητ�ς τ�υ �ρωτα και τ�υ

ν�στ�υ, Κ�δρ�ς 1983.
∆ια%��ω, τ�. 421, 2001 [α�ι�ρωµα].
Ελ�της %δυσσ�ας, Ανα/�ρ� στ�ν Ανδρ�α Εµπειρ�κ�, Sψιλ�ν 19802.
Ηριδαν�ς, τ�. 4, 1976.
Ν�α Εστ�α, τ�. 1744, 2002.
;�ρτης, τ�. 17-18, 1985.

http:www.hellenism.net/gr/literature.htm
http:archive.enet.gr/1996/03/19/on-line/keimena/art/art1.htm
http:www.empiricos2001.gr/intro..htm

∆ισκ�γρα�
α: Στη σειρ� «∆ι�νυσ�ς»: � Ανδρ�ας Εµπειρ�κ�ς δια%��ει Εµπειρ�κ�.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ανδρ�ας Εµπειρ
κ�ς (1901-1975), «Τριαντ��υλλα στ� παρ�θυρ�», Υψικ�µιν�ς
(1935), Lγρα 1980, σ. 50.
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¡π∫√™ ∂°°√¡√¶√À§√™

Μπ�λι��ρ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� κε
µεν� τ�υ υπερρεαλιστ� π�ιητ�
και �ωγρ���υ Ν
κ�υ Εγγ�ν�π�υλ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
# αγ�νας για εθνικ� απελευθ�ρωση
# υπερ�υσικ�ς �ρωας
Η ελληνικ�τητα

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   EE ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Στη σ�νθεση τ�υ π�ι�µατ�ς διαπλ�κ�νται τρ
α πρ�σωπα: � ελευθερωτ�ς της
Ν�τιας Αµερικ�ς Σ
µων Μπ�λι"�ρ, � �ρωας της ελληνικ�ς επαν�στασης %δυσσ�ας
Ανδρ��τσ�ς, και � α�ηγητ�ς, �πως διακηρ�σσει � π�ιητ�ς στην εισαγωγικ� εν�τη-
τα τ�υ π�ι�µατ�ς:

Γι’ αυτ��ς θα πω τα λ�για τα ωρα�α, π�υ µ�υ τα υπαγ�ρευσε η 1µπνευσις,
Καθ(ς ε/(λιασε µ�σα στα %�θια τ�υ µυαλ�� µ�υ �λ� συγκ�νηση
Για τις µ�ρ/�ς, τις αυστηρ�ς και τις υπ�ρ��ες, τ�υ �δυσσ�α Ανδρ��τσ�υ και τ�υ
Σ�µων�ς Μπ�λι%�ρ.

% α�ηγητ�ς περιγρ��ει και υµνε
 τα κατ�ρθ�µατα τ�υ ν�τι�αµερικαν�� �ρωα,
τα �π�
α συ�ν� παραλληλ
�ει �µεσα µε τ�ν ηρωισµ� διακεκριµ�νων Ελλ�νων
(Ανδρ��τσ�ς, Παλαι�λ�γ�ς, Κ�ριλλ�ς Λ��καρης, Ρ�γας Φερρα
�ς), συνδ��ντ�ς τα
�µµεσα µε τ�ν ελληνικ� απελευθερωτικ� αγ�να τ�υ 1821, τη µεγαλ�ψυ�
α και τ�
σ�γ�ρ�ν� αντιστασιακ� α
τηµα για ελευθερ
α της Ελλ�δας απ� τη γερµανικ�
Κατ���. Με αυτ� τ�ν τρ�π� � �ικ�υµενικ�ς-εθνικ�απελευθερωτικ�ς �αρακτ�ρας
τ�υ π�ι�µατ�ς πρ�σλαµ"�νει ελληνικ� �ρ�µα, τ� �π�
� ε
ναι δι��υτ� στη µεικτ�
λατιν�αµερικ�νικη και ελληνικ�-"αλκανικ� τ�πι�γρα�
α της π�ιητικ�ς σ�νθεσης.
Στ� απ�σπασµα ε
ναι εµ�αν�ς αυτ� η γεωγρα�ικ� µετακ
νηση απ� τ�π�υς της
Ν�τιας Αµερικ�ς σε ελληνικ�ς π�λεις: «Απ� τις επι"λητικ�ς ερηµι�ς της Παταγ�ν
ας
µ��ρι…τα εικ�ν
σµατα της Καστ�ρι�ς». Cτσι στ� π�
ηµα συστεγ���νται δυ� δια-
��ρετικ�ς πραγµατικ�τητες, η ν�τι�αµερικ�νικη και η ελληνικ�, µ�σα στην 
δια
εικ�να τ�υ Μπ�λι"�ρ, π�υ ε
ναι ωρα��ς σαν 1λληνας. % καθηγητ�ς καλ� θα �ταν
να εστι�σει την πρ�σ��� των µαθητ�ν στ�ν �ικ�υµενικ� και συγ�ρ�νως ελληνικ�
�αρακτ�ρα τ�υ π�ι�µατ�ς, συνδ��ντας αυτ� την �πτικ� τ�υ Εγγ�ν�π�υλ�υ τ�σ�
µε τις ευρ�τερες επιδι�#εις τ�υ υπερρεαλιστικ�� κιν�µατ�ς �σ� και µε τη σκην�θε-
τικ�-�ωγρα�ικ� µατι� τ�υ δηµι�υργ��. % συσ�ετισµ�ς αυτ�ς µπ�ρε
 να πρ�καλ�-
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σει τ� ενδια��ρ�ν των µαθητ�ν, αν η διδασκαλ
α πλαισιωθε
 µε εικαστικ� υλικ�, τ�
�π�
� µπ�ρε
 να αντληθε
 απ� την αυτ�ν�µη �κδ�ση τ�υ Μπ�λι%�ρ, Pκαρ�ς 19834,
π�υ περι��ει 9 �γ�ρωµ�υς π
νακες τ�υ Εγγ�ν�π�υλ�υ.

Η µελ�τη τ�υ απ�σπ�σµατ�ς µπ�ρε
 να συν�δευτε
 µε παρ�λληλα κε
µενα, τα
�π�
α αναδεικν��υν τ�υς δεσµ��ς τ�υ υπερρεαλιστικ�� αυτ�� κειµ�ν�υ µε την
ελληνικ� παρ�δ�ση. Π.�. η υπερ�υσικ� παρ�υσ
αση τ�υ Μπ�λι"�ρ µπ�ρε
 να
συγκριθε
 µε αν�λ�γα �ωρ
α απ� τ� ακριτικ� �π�ς:

Ευθ�ς εκα%αλ�κευσαν, ’ς τ�ν κ�µπ�ν κατε%α�ν�υν?
ως δρ�κ�ντες εσ�ρι�αν και ως λ��ντες ε%ρυ���ντα
και ως αετ�� επ�τ�υντα και εσµ�+ασιν �ι δ��.
Και τ�τε να ιδ�ς π�λεµ�ν καλ(ν παλληκαρ�ων
και απ� της µ��ης της π�λλ�ς κρ��σιν διασυντ�µως
και απ� τ�ν κτ�π�ν τ�ν π�λ�ν και απ� τ� δ�ς και λ�%ε,
�ι κ�µπ�ι /�%�ν ε��ασιν και τα %�υν� αηδ�ν��σαν,
τα δ�νδρη ε+ερι�(ν�ντα και � �λι�ς εσκ�τ�σθη?
τ� α�µαν εκατ�ρρεεν εις τα σκαλ�λ�υρ� των
και � �δρ�ς τ�υς ε+�%αινεν απ�νω απ’ τα λ�υρ�κια.

[Περιγρα�� της αναµ�τρησης Αµιρ�-Κωνσταντ
ν�υ, Βασ�λει�ς ∆ιγεν�ς Ακρ�της
(κατ� τ� �ειρ�γρα/� τ�υ Εσκ�ρι�λ) και τ� 3σµα τ�υ Αρµ��ρη, κριτικ� �κδ�ση,
εισαγωγ�, σηµει�σεις, γλωσσ�ρι� Στυλιαν�ς Αλε#
�υ, Ερµ�ς 1985, σ. 4].

Η ανα��ρ� στ�ν Κωνσταντ
ν� Παλαι�λ�γ� µπ�ρε
 να συνδεθε
 µε τ� «Θρ�ν�
της Κωνσταντιν�υπ�λεως» π�υ παραθ�τει � Εγγ�ν�π�υλ�ς στις Σηµει�σεις τ�υ:

Ω Κωνσταντ�νε %ασιλε�,
∆ραγ��η τ� πιν�µι,
Ειπ� µ�υ, π�� ευρ�σκεσαι;
Ε��θης � εκρ�%ης;

Επ
σης µε "�ση τ� στ
�� «Μπ�λι"�ρ! Ε
σαι τ�υ Ρ�γα Φερρα
�υ παιδ
» θα µπ�-
ρ��σε να γ
νει µια ενδια��ρ�υσα παραλληλ
α µε τ�υς παρακ�τω στ
��υς απ� τ�
Θ��ρι� τ�υ Ρ�γα, π�υ αναδεικν��υν τ�ν �ικ�υµενικ� �αρακτ�ρα τ�υ αγ�να για
την ελευθερ
α:

Β��λγαρ�ι, Αρ%αν�τες, Αρµ�νι�ι και Ρωµι��
αρ�πηδες και �σπρ�ι, µε µια κ�ιν� �ρµ�,
για την Ελευθερ�αν να �(σωµεν σπαθ�…

C�ει ενδια��ρ�ν επ
σης να σ��λιαστε
 η ιδι�µ�ρ�η στ
#η τ�υ π�ι�µατ�ς ως στ�ι-
�ε
� τ�υ υπερρεαλισµ��.
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αµπατ��π��λ�υ Φραγκ
σκη, Ν�κ�ς Εγγ�ν�π�υλ�ς. Η π��ηση στ�ν καιρ� τ�υ τρα-

%�γµατ�ς της ψηλ�ς σκ�λας, Στιγµ� 1987.
Εγγ�ν�π�υλ�ς Ν�κ�ς: Ωρα��ς σαν 1λληνας (1996), επιµ�λεια Γι�ργης Γιατρ�µανω-

λ�κης, Pδρυµα Γ�υλανδρ�-J�ρν 2000.
� ;�ρτης, τ�. 25-26, 1988 [α�ι�ρωµα].
Φραντ�� Lντεια, «Μπ�λι%�ρ, �να ελληνικ� θ�ατρ� σκι�ν. ∆υ� πρ�τ�σεις και µ
α

αν�γνωση», � Π�λ�της, τ�. 72, 1986, 1986, σ. 44-47.
Jρυσανθ�π�υλ�ς Μι��λης, «Μετα��ρ� και ��ση στ�ν Μπ�λι%�ρ τ�υ Ν
κ�υ

Εγγ�ν�π�υλ�υ», � Π�λ�της, τ�. 60, 1983, σ. 53-55.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν
κ�ς Εγγ�ν�π�υλ�ς (1910-1985), Μπ�λι%�ρ, Pκαρ�ς 19834, σ. 22-24.

√¢À™™∂∞™ ∂§À∆∏™

Τ� 4)ι�ν Εστ! 

∏∏  °°∂∂¡¡∂∂™™ππ™™

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να �ρθ�υν σε επα�� �ι µαθητ�ς µε �να απ� τα πι� σηµαντικ� δηµι�υργ�µατα τ�υ
Ελ�τη και να γνωρ
σ�υν �αρακτηριστικ� στ�ι�ε
α της θεµατ�λ�γ
ας τ�υ. Να ε#�ι-
κειωθ��ν µε µια µ�ντ�ρνα π�ιητικ� γρα�� π�υ "ασ
�εται στην εικ�να και στη λ�#η.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τ� ελληνικ� νησιωτικ� τ�π�� ως �ασικ� στ�ι"ε�� της ιθαγ�νειας τ�υ π�ιητ� και
τ�υ λα�
 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� 3+ι�ν Εστ� απ�τελε
 µια µακρ�σκελ� π�ιητικ� σ�νθεση π�υ �ωρ
�εται σε τρεις
µεγ�λες εν�τητες. Η �ν�µασ
α π�υ τ�υς δ
νει � π�ιητ�ς (Γ�νεσις, Π�θη, ∆�#αστι-
κ�ν) καθ�ς και δι���ρες εκ�ρ�σεις (π.�. «Τ�τε ε
πε και γενν�θηκεν η θ�λασσα»
θυµ
�ει τ� στ
�� της Παλαι�ς ∆ιαθ�κης «και ε
πεν � Θε�ς\ γεννηθ�τω τ� �ως\ και
εγ�νετ� �ως», Γ�νεσις Α3) παραπ�µπ�υν τ�ν αναγν�στη σε κε
µενα της Παλαι�ς
και της Καιν�ς ∆ιαθ�κης, καθ�ς και της ευρ�τερης �ριστιανικ�ς υµν�λ�γ
ας.

Τ� εν λ�γω απ�σπασµα αν�κει στην εν�τητα της Γεν�σεως και απ�τελε
 τ�ν
τρ
τ� της �µν�. % Ελ�της περιγρ��ει τη δηµι�υργ
α της θ�λασσας και των νησι�ν,
γεγ�ν�ς π�υ ε#υψ�νει την ψυ�ικ� τ�υ δι�θεση και τ� θαυµασµ� τ�υ απ�ναντι στα
στ�ι�ε
α της ��σης, π�υ αντικατ�πτρ
��υν τ�ν 
δι� τ�υ τ�ν εαυτ� («κατ’ εικ�να
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και �µ�
ωσ� µ�υ»). Απ� την αρ�� κι�λας, µε µια σειρ� παρ�µ�ι�σεων («Pππ�ι
π�τριν�ι και λ�#�ς δελ�ινι�ν ρ��ες») τα ελληνικ� νησι� αναδ��νται µ�σα απ� την
α�λ� τ�υ �ωτ�ς. Πρ�κειται για µια κ�σµ�γ�ν
α π�υ ε
ναι σ�ραγισµ�νη µε τα στ�ι-
�ε
α τ�υ µεσ�γειακ�� τ�π
�υ, στ�ι�ε
α π�υ απ�τελ��ν τ� "ιωµ�ν� ��ρ� για τ�ν
π�ιητ�. Τα λι�δεντρα π�υ «κ�σκιν
��υν» τ� �πλετ� και σκληρ� �ως τ�υ �λι�υ
κ�ν�ντ�ς τ� πι� γλυκ�, τα τ�ιτ�
κια τ�υ ελληνικ�� καλ�καιρι��, τ� �τω�� σε "λ�-
στηση και νερ� τ�π
�, η �γ�νη γη και � απ�ραντ�ς �υραν�ς απ�τελ��ν τη «σκην�-
γρα�
α» τ�υ ελληνικ�� νησιωτικ�� ��ρ�υ και πρ�σδι�ρ
��υν την ιδιαιτερ�τητ�
τ�υ, π�υ ��ει στ�ι�ει�θετ�σει την ελληνικ� ιθαγ�νεια και µυθ�λ�γ
α. Vλα ���υν
δηµι�υργηθε
 µε σ��� τρ�π� �τσι, �στε να επιτελ��ν �ναν αν�τερ� πρ��ρισµ�.
Στ� µυαλ� τ�υ π�ιητ� τ� ελληνικ� τ�π
� πρ�σεγγ
�ει τις διαστ�σεις εν�ς ��ρ�υ
λυτρωτικ�� και ανυψωτικ��. Η #ηρασ
α και η στ�ρηση απ�κτ��ν απελευθερωτι-
κ�ς δυνατ�τητες. Με µια σειρ� τελικ�ν πρ�τ�σεων («π�υ να κρησ�ρ�υν στα ��ρια
τ�υς τ� �ως…, π�υ να µην τα νι�θεις…, για να τ� ’�εις θε� και να κατ��εις τι
σηµα
νει � λ�γ�ς τ�υ…, για να τ� κ�νεις �
λ� σ�υ / και να γνωρ
�εις τ’ ακρι"� τ�υ
�ν�µα, για να µην ��εις π�� ν’ απλ�σεις ρ
�α / και να τρα"�ς τ�υ "�θ�υς �λ��-
να…, για να δια"��εις µ�ν�ς σ�υ την απεραντ�σ�νη») � Ελ�της πρ�σδι�ρ
�ει τη
λειτ�υργ
α των στ�ι�ε
ων εκε
νων π�υ συνθ�τ�υν τ� αιγαι�πελαγ
τικ� τ�π
�. Τα
λι�δεντρα ε
ναι π�λλ�, για να απαλ�ν�υν τ� εκτυ�λωτικ� �ως π�υ αντανακλ�
στις π�τρες. Τα τ�ιτ�
κια µε τ� διαρκ�ς τραγ��δι τ�υς γ
ν�νται �να µε τ�ν �νθρω-
π�, τ� νερ� ε
ναι λ
γ�, για να τ� λατρε��υµε και να τ� εκτιµ�µε. Τ� δ�ντρ� ε
ναι
µ�να��, για να #ε�ωρ
�ει και να ε
ναι µ�ναδικ�. Μ�ν� �τσι �ικει�νεται µε τ�υς
ανθρ�π�υς και απ�κτ� ιερ� σηµασ
α. Σε αυτ� τ� σηµε
� δε θα µπ�ρ��σαµε να
παραλε
ψ�υµε τ� γεγ�ν�ς �τι τ� µ�να�ικ� δ�ντρ� µ�ς ��ρνει στ� µυαλ� την εικ�-
να τ�υ 
δι�υ τ�υ π�ιητ�. %ι τρεις τελευτα
ες τελικ�ς πρ�τ�σεις δ
ν�υν µια πι�
�υσιαστικ� και µετα�υσικ� �ρ�ι� στ� π�
ηµα. Τ� ��µα ε
ναι «�τεν�», �γ�ν�, και
�τσι η ρ
�α αναγκ��εται να �ωθε
 "αθι� για να "ρει νερ�. Η µετα��ρικ� σηµασ
α
αυτ�ς της �ρ�σης ε
ναι σα��ς και δραστικ�. Τ� «�τεν�» ��µα απεικ�ν
�ει τις
�π�ιεσδ�π�τε δυσκ�λ
ες � στερ�σεις ��ει να αντιµετωπ
σει �νας λα�ς � �νθρωπ�ς,
�ι �π�
ες �µως τ�ν ενδυναµ�ν�υν και τ�ν κ�ν�υν να ψ��νει πι� "αθι� στην �υσ
α
των πραγµ�των. Η σ��ση τ�υ Cλληνα µε τη γη ισ�δυναµε
 µε µια σ��ση εµ"�θυν-
σης στην αλ�θεια. % τ�π�ς ευν�ε
 την περισυλλ�γ� και τη σκ�ψη, τ� �ν�ιγµα τ�υ
µυαλ�� σε ν��υς �ρ
��ντες. Vλα αυτ� τα στ�ι�ε
α τ�υ ελληνικ�� περι"�λλ�ντ�ς
αγι�π�ι��νται και παρ�υσι���νται µ�σα απ� �ωνταν�ς εικ�νες γεµ�τες µυρωδι�ς,
���υς (τα τ�ιτ�
κια) και �ως. Η παντελ�ς �λλειψη στ
#ης και η δ�µ� των στ
�ων
δηµι�υργε
 την εντ�πωση µιας ρευστ�τητας και µιας εκστατικ�ς στ�σης τ�υ π�ιη-
τ� απ�ναντι στ� θα�µα. Ε
ναι σαν �λα τα στ�ι�ε
α π�υ συνθ�τ�υν τ� σκηνικ� να
λ�γ�νται µε µια αν�σα και να τ�ν
�εται η ευεργετικ� τ�υς σηµασ
α µε τις τελικ�ς
πρ�τ�σεις, π�υ ��ι τυ�α
α επιλ�γεται να πι�ν�υν �να στ
�� η καθεµι�. Η κ�ρ�-
�ωση �ρ�εται µε την αντ
θεση «Αυτ�ς / � κ�σµ�ς � µικρ�ς, � µ�γας». Πρ�κειται
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για µια αντ
θεση π�υ διατρ��ει �λ� τ� �ργ� τ�υ π�ιητ�. Η �τω�� σε νερ� και πρ�-
σιν� Ελλ�δα απ�πν�ει µεγαλε
� µ�σα απ� την πνευµατικ�τητα και τη σ��
α των
στ�ι�ε
ων π�υ την απ�τελ��ν και π�υ δεν ε
ναι �λλα απ� αυτ� π�υ περιγρ���-
νται στ� απ�σπασµα.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Συγκρ
νετε τ� απ�σπασµα µε τ� πρ�τ� µ�ρ�ς απ� τη Ρωµι�σ�νη τ�υ Γ. Ρ
τσ�υ:

«Αυτ� τα δ�ντρα δε "�λε��νται…». Π�ια ε
ναι η σ��ση των δ�� π�ιητ�ν µε τ�
ελληνικ� τ�π
�;

2. Σε συνεργασ
α µε τ�ν καθηγητ� των Θρησκευτικ�ν, ανα�ητ�στε τα στ�ι�ε
α τ�υ
π�ι�µατ�ς π�υ παραπ�µπ�υν στην Παλαι� ∆ιαθ�κη.

∆∆∞∞  ¶¶∞∞££∏∏,,  ∂∂ ’’

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς µια �λλη εν�τητα απ� Τ� 3+ι�ν Εστ�, «Τα Π�θη», και να
µυηθ��ν σε µια δια��ρετικ� θεµατικ�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ AA   ∫∫ EE ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Ατ�µικ� και συλλ�γικ� µν�µη 
Τ� �ρειν� τ�π�� σηµατ�δ�τε� την ιδ�α της ελληνικ�ς ιθαγ�νειας
Συνδυασµ�ς ιστ�ρ�ας και µ
θ�υ 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� απ�σπασµα αυτ� ��ει ελεγειακ� τ�ν�. % π�ιητ�ς �ρησιµ�π�ι�ντας τ� δε�τερ�
ενικ� πρ�σωπ� απευθ�νεται στη µν�µη, δ
ν�ντ�ς της �τσι ανθρ�πινη �ντ�τητα και
αυθυπαρ#
α. % ρ�λ�ς �λλωστε π�υ αυτ� πα
�ει µ�σα στην ανθρ�πινη ιστ�ρ
α απ�-
τελε
 τ� "ασικ� µ��λ� τ�υ π�ι�µατ�ς. Η µν�µη κα
ει π�νω στα "�υν� και µ�σα απ�
τ� �ως της περν�ει �ωνταν� η ελληνικ� ιστ�ρ
α. Η �ρ�ση «�καυτη "�τ�ς» παραπ�-
µπει �µεσα στην Παλαι� ∆ιαθ�κη. Η ανα��ρ� αµ�σως µετ� στα �ν�µατα Π
νδ�ς
και Lθως απ�τελε
 µια σα�� γε
ωση τ�σ� στα "ι�µατα τ�υ π�ιητ� απ� τ� αλ"ανικ�
µ�τωπ�, µε τ� �ν�µα Π
νδ�ς, �σ� και στ� πλα
σι� π�υ κινε
ται �λ� τ� 3+ι�ν Εστ�, η
�π�
α συνδ�εται µε τη "υ�αντιν�-�ριστιανικ� κληρ�ν�µι�, µε τη �ερσ�νησ� τ�υ
Lθω. % Ελ�της π�λ�µησε στην Π
νδ� και �τσι τ� �ν�µα αυτ� ε
ναι "αθι� συνδεδε-
µ�ν� ��ι µ�ν� µε την πρ�σωπικ� τ�υ µν�µη, αλλ� και µε τη µν�µη µιας �λ�κληρης
γενι�ς π�υ ��ησε τ�ν π�λεµ�. ∆εν ε
ναι τυ�α
� �τι αυτ�ς � στ
��ς επαναλαµ"�νεται
�λλες δυ� ��ρ�ς µ�σα στ� π�
ηµα, 
σως γιατ
 συνεν�νει τ� παρελθ�ν µε τ� παρ�ν.
Στη συν��εια � π�ιητ�ς, µε µια εµ�ατικ� επαν�ληψη της πρ�σωπικ�ς αντωνυµ
ας
«εσ�», πλ�κει τ�ν �µν� της µν�µης. Αυτ� ε
ναι π�υ δ
νει ν�ηµα και ταυτ�τητα στην
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ανθρ�πινη �παρ#η, αυτ� ε
ναι π�υ σ�υρηλατε
 γερ� µυαλ� και δ
νει την υπ�σ�εση
µετ� τ� τ�λ�ς τ�υ ε�ι�λτη για µια «πασ�αλι�ν αναστ�σιµη». Μ�σα σε αυτ� τ� υµν�-
λ�γι� � Ελ�της εισ�γει και τ� στ�ι�ε
� τ�υ αρ�α
�υ ελληνικ�� µ�θ�υ. Στ� στ
�� «Εσ�
µ�νη απ’ τη �τ�ρνα τ�ν �ντρα γνωρ
�εις» γ
νεται µια σα��ς ανα��ρ� στ� µ�θ� τ�υ
Α�ιλλ�α και στη «"�πτισ� τ�υ» στα νερ� της Στυγ�ς πρ�κειµ�ν�υ να γ
νει αθ�νατ�ς.
Μ�ν� η �τ�ρνα τ�υ απ� την �π�
α τ�ν κρατ��σε η µητ�ρα τ�υ, η Θ�τις, δεν µετε
�ε
στην αθανασ
α και απ�τελ��σε τ� τρωτ� σηµε
� τ�υ. Α#
�ει επ
σης να επισηµανθε

τ� σηµε
� �π�υ � π�ιητ�ς µιλ�ει µε �να κλιµακωτ� σ��µα για τη δ�ναµη της µν�µης,
µια δ�ναµη π�υ π�λλ�ς ��ρ�ς πρ�πει να περ�σει µ�σα απ� τη �ωτι� για να �τ�σει
στη λ�µψη, στη λ�τρωση, για να �τ�σει στα "�υν� τα «�ι�ν�δ�#α». Στα "�υν� τ�π�-
θετε
ται απ� την αρ�� η �ωτι� της µν�µης, γιατ
 τα "�υν� ε
ναι αυτ� π�υ συσσω-
ρε��υν την ελληνικ� ιστ�ρ
α και τ�υς αγ�νες, ειδικ� την περ
�δ� τ�υ ΒZ Παγκ�σµι�υ
π�λ�µ�υ. Στα "�υν� αυτ� "ρ
σκ�νται τα θεµ�λια της π�ιητικ�ς υπ�κειµενικ�τητας,
και µε αυτ� κλε
νει τ� π�
ηµα. Η κυκλικ� επανα��ρ�, στ� τ�λ�ς των πρ�των τεσσ�-
ρων στ
�ων, υπ�γραµµ
�ει γλα�υρ� µε αυτ� τ� σ��µα της επαν�ληψης τη σ�ραγ
δα
της ελληνικ�ς τ�π�γρα�
ας π�νω στην ανθρ�πινη µν�µη και ιστ�ρ
α. Τα "�υν� ε
ναι
τα "�σανα και η ιστ�ρ
α τ�υ λα�� και αυτ� τα σηκ�νει στ�ν �µ� τ�υ. Η µν�µη π�λλ�ς
��ρ�ς ε
ναι τ�σ� "αρι� �σ� αυτ� τα "�υν�, αλλ� και ταυτ��ρ�να τ�σ� λυτρωτικ� �σ�
και η λ�µψη της κ�ρυ��ς. Αντ
θετα µε τ�ν τρ
τ� ψαλµ� της Γεν�σεως, �π�υ κυριαρ�ε

η πι� αν�λα�ρη και �ωτειν� ατµ�σ�αιρα της θ�λασσας, στ� εν λ�γω π�
ηµα η πρω-
τ�καθεδρ
α τ�υ �ρειν�� τ�π
�υ πρ�σδ
δει µια πι� "αρι� και σκ�τειν� δι�θεση.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. %δυσσ�ας Ελ�της, «Μυρ
σαι τ� �ριστ�ν, XIV», � µικρ�ς ναυτ�λ�ς (1985). Π��ηση,

Pκαρ�ς 2002, σ. 514-515.

Τ’ αν(τερα µαθηµατικ� µ�υ τα �κανα στ� Σ��λε�� της θ�λασσας. Ιδ��
και µερικ�ς πρ�+εις για παρ�δειγµα:
1. Ε�ν απ�συνδ�σεις την Ελλ�δα, στ� τ�λ�ς θα δεις να σ�υ απ�µ�-

ν�υν µια ελι�, �να αµπ�λι κι �να καρ�%ι. Π�υ σηµα�νει: µε �λλα
τ�σα την +ανα/τι��νεις.

2. Τ� γιν�µεν� των µυριστικ(ν ��ρτων επ� την αθω�τητα δ�νει π�ντ�-
τε τ� σ��µα κ�π�ι�υ Ιησ�� ;ριστ��.

3. Η ευτυ��α ε�ναι η �ρθ� σ��ση αν�µεσα στις πρ�+εις (σ��µατα) και
στα αισθ�µατα (�ρ(µατα). Η �ω� µας κ�%εται, και �/ε�λει να κ�%ε-
ται, στα µ�τρα π�υ �κ�ψε τα �ρωµατιστ� �αρτι� τ�υ � Matisse.

4. 6π�υ υπ�ρ��υν συκι�ς υπ�ρ�ει Ελλ�δα. 6π�υ πρ�ε+��ει τ� %�υν�
απ’ τη λ�+η τ�υ υπ�ρ�ει π�ιητ�ς. Η ηδ�ν� δεν ε�ναι α/αιρετ�α.

5. 1να δειλιν� στ� Αιγα�� περιλαµ%�νει τη �αρ� και τη λ�πη σε τ�σ�
�σες δ�σεις π�υ δε µ�νει στ� τ�λ�ς παρ� η αλ�θεια.

6. Κ�θε πρ��δ�ς στ� ηθικ� επ�πεδ� δεν µπ�ρε� παρ� να ε�ναι αντι-
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στρ�/ως αν�λ�γη πρ�ς την ικαν�τητα π�υ ���υν η δ�ναµη κι �
αριθµ�ς να καθ�ρ���υν τα πεπρωµ�να µας.

7. 1νας «Ανα�ωρητ�ς» για τ�υς µισ��ς ε�ναι, αναγκαστικ�, για τ�υς
�λλ�υς µισ��ς, �νας «Ερ��µεν�ς».

2. Gail Holst, Μ�κης Θε�δωρ�κης, Μ�θ�ς και π�λιτικ� στη σ�γ�ρ�νη ελληνικ� µ�υ-
σικ�, Ανδρ�µ�δα 1980, σ. 99.

Στ�ν �µν� «Τα θεµ�λι� µ�υ στα %�υν�», ανα/��νται π�λι %υ�αντιν�ς
και δηµ�τικ�ς κατα%�λ�ς µε µια �ρ�ηστρικ� συν�δε�α %ασισµ�νη στ�
ηπειρ(τικ� µ�ιρ�λ�ι. Τ� κλαρ�ν� µιµε�ται την ηπειρωτικ� τε�νικ� παι-
+�µατ�ς, εν( τ� σαντ��ρι και τα κρ�υστ� ���υς απ� κ�υδ��νια πρ�-
%�των. Με /�ντ� αυτ� τη «νατ�υραλιστικ�» �ρ�ηστρικ� εικ�να, η
/ων� τ�υ ψ�λτη κινε�ται σε µια %υ�αντιν�πρεπ� µελωδικ� γραµµ� π�υ
υπ�στηρ��εται απ� ισ�κρατ�µατα της ��ρωδ�ας σε αν�ι�τ�ς τ�ταρτες �
π�µπτες. Τ� πι�ν� δ�νει ψηλ�ς �κτ�%ες, σαν καµπ�να. Καθ(ς τ� κλα-
ρ�ν� τελει(νει τ� µ�ρ�ς τ�υ υπ�ρ�ει �να µακρ�συρτ� µ�λισµα π�υ εν(-
νει δυ� παραδ�σεις, τη λαϊκ� και την εκκλησιαστικ�.

∆�ρ� ασηµ�νι� π�!ηµα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς µια �λλη µεταγεν�στερη π�ιητικ� ��ση τ�υ Ελ�τη, σε µια
επ��� κρ
σιµη για τ�ν ελληνισµ� (δικτατ�ρ
α 1967).

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Ιστ�ρ�α και π��ηση: Η στ�ση τ�υ π�ιητ� σε δ
σκ�λ�υς καιρ�
ς
Η σ"�ση της π��ησης µε την αθω�τητα και την αλ�θεια 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� «∆�ρ� ασηµ�νι� π�
ηµα» πρ��ρ�εται απ� τη συλλ�γ� Τ� /ωτ�δεντρ� και η δ�κα-
τη τ�ταρτη �µ�ρ/ι�, π�υ γρ��τηκε στ� Παρ
σι στα 1969-1970 και εκδ�θηκε στην
Αθ�να τ� 1971. Τ� πρ�τ� πρ�σωπ� στ� �π�
� ε
ναι γραµµ�ν� εκ�ρ��ει, µε τρ�π�
�µεσ� και τ�ν� ε#�µ�λ�γητικ�, τ�ν 
δι� τ�ν π�ιητ�. Πρ�κειται για �να π�
ηµα λιτ�
στα εκ�ραστικ� τ�υ µ�σα, αλλ� απαιτητικ� ως πρ�ς την ερµηνευτικ� τ�υ πρ�σ�γγι-
ση. % πρ�σεκτικ�ς αναγν�στης µπ�ρε
 να ανα�ητ�σει τα κλειδι� της ερµηνε
ας µ�σα
στα δ�� επ
πεδα π�υ �ρ
��υν τ� κε
µεν�: στ� πραγµατικ� και στ� �ανταστικ�.

Τ� πρ�τ� επ
πεδ� αντιστ�ι�ε
 στ� πρ�τ� µ�ρ�ς τ�υ π�ι�µατ�ς και τελει�νει µε
τ� στ
�� «Vπως γ
νεται για τις συµ��ρ�ς», εν� τ� δε�τερ� αρ�
�ει µε τ�ν αντιθετι-
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κ� σ�νδεσµ� «Vµως» και τελει�νει µε τ� στ
��/κατακλε
δα ∆(ρ� ασηµ�νι� π��ηµα,
� �π�
�ς �ρησιµ�π�ιε
ται και ως τ
τλ�ς, δηµι�υργ�ντας �να σ��µα κυκλικ�. %ι
δ�σκ�λ�ι καιρ�
 «της λ�πης και της ε#�ρ
ας» παραπ�µπ�υν στην ιστ�ρικ� συγκυ-
ρ
α π�υ �ρ
�εται απ� τη δικτατ�ρ
α. Ακ�λ�υθ��ν �ι στ
��ι «Και η πατρ
δα µια τ�ι-
��γρα�
α µ’ επιστρ�σεις διαδ��ικ�ς �ρ�γκικες � σλα"ικ�ς π�υ αν τ��ει και "αλθε
ς
για να την απ�καταστ�σεις πας αµ�σως �υλακ� και δ
νεις λ�γ� / Σ’ �να πλ�θ�ς
Ε#�υσ
ες #�νες…» στ�υς �π�
�υς δ
ν�νται τα σ�µατα π�υ �ρ
��υν τ� ιστ�-
ρικ�/πραγµατικ� επ
πεδ� τ�υ π�ι�µατ�ς. Απ� τ� στ
�� «Vµως ας �ανταστ��µε…»
#εκιν� τ� δε�τερ�/�ανταστικ� επ
πεδ�, µ�σα στ� �π�
� η π�
ηση "ρ
σκει τ� ��ρ�
της, δηµι�υργε
, και σ��ει τ�ν π�ιητ� και την αλ�θεια τ�υ. Vπως παρατηρε
 και �
∆ηµ�τρης Μαρων
της, «στ� δε�τερ�, �ανταστικ� επ
πεδ�, η π�
ηση παρακ�µπτει
τις εκτρωµατικ�ς ιστ�ρικ�ς συνθ�κες, ανακαλ�πτει �να ��ρ� κατα�υγ�ς, σκην�θε-
τε
 �να παι�ν
δι µε αυστηρ��ς και απρ�σδ�κητ�υς �ρ�υς και επι"�λλει τη µικρ� της
ν
κη». Κατ� την �π�ψη τ�υ 
δι�υ µελετητ�, �πως συµ"α
νει και στ� π�
ηµα τ�υ
Κ.Π. Κα"��η «∆αρε
�ς», τ� πρ�ϊ�ν της σ�γκρ�υσης π�
ησης και ιστ�ρ
ας ε
ναι και
εδ� τ� π�
ηµα: «απραγµατ�π�
ητ� στ� πραγµατικ� και πρ�σωπικ� επ
πεδ�, τελει-
ωµ�ν� και κ�ιν� αγαθ� στ� �ανταστικ� επ
πεδ�». % ∆.Ν. Μαρων
της στην υπ�-
δειγµατικ� αν�γνωση αυτ�� τ�υ π�ι�µατ�ς, µ�σα απ� τη σ��ση π�
ησης-ιστ�ρ
ας
και �αντασ
ας, παρατηρε
 επ
σης: «Για να λειτ�υργ�σει η π�
ηση και η γλ�σσα της
στ�υς "�ναυσ�υς καιρ��ς, για να κρυσταλλωθε
 � π�ιητικ�ς λ�γ�ς σε συγκεκριµ�-
ν� π�
ηµα, επι"�λλ�νται �ρισµ�νες απ��ασιστικ�ς επιλ�γ�ς:

α) Πρ�πει να εµπιστευτ��µε τη �αντασ
α µας\ δεν ��ει σηµασ
α αν τ� �αντα-
στικ� µας  κατα��γι� θα ε
ναι παραδ�σιακ� και ελληνικ�ς ιθαγ�νειας (παλι(ν και-
ρ(ν αλ(νι) � σ�γ�ρ�ν� και τε�ν�λ�γικ� απρ�σωπ� (π�λυκατ�ικ�α).

") Πρ�πει να υπ�τα�τ��µε στ�υς καν�νες εν�ς παι�νιδι�� – µιας παιδι�ς.
γ) Vρ�ι τ�υ παι�νιδι��: πρ�σ��ρεις µιαν αλ�θεια, την �ρα π�υ ��νεις τ� παι-

�ν
δι. Τ�λ�ς τ�υ παι�νιδι��: �λ�ι "γα
ν�υν κερδισµ�ν�ι, µε τ�υς �ρ�υς αυτ��ς, κρα-
τ�ντας στα ��ρια τ�υς �να αντ
τιµ� της αλ�θειας π�υ πρ�σ�εραν, αντ
δωρ� της
παραδ���ς της �ττας τ�υς στ� παι�ν
δι, �να δ�ρ�: ��ι �να ασηµ�νι� ν�µισµα, αλλ�
�να ασηµ�νι� π�
ηµα».

Η «συλλα"ικ�» γρα�� της αλ�θειας δεν ε#αντλε
ται στ�υς γραµµατικ��ς και
συντακτικ��ς καν�νες, αλλ� απαιτε
 τη συνδρ�µ� τ�υ συναισθ�µατ�ς, της �αντα-
σ
ας και της εν�ρασης. Η π�
ηση, κατ� τ�ν Ελ�τη, δε �ρει��εται τη λ�γικ� αν�λυ-
ση, αλλ� την ευαισθησ
α µιας π�ιητικ�ς ν�ηµ�σ�νης. Μ�σα απ� αυτ�ν την «αναλ-
��"ητη» γλ�σσα � π�ιητ�ς δια"��ει τ�ν κ�σµ� µε µια µατι� πι� αληθιν�, π�υ δια-
κρ
νει τ� "�θ�ς των πραγµ�των, τη λ�µψη των �ρωµ�των και την �υσ
α των µικρ�ν
και των µεγ�λων ιδε�ν. Αν �ανταστ��µε λ�ιπ�ν �να παι�ν
δι, �π�υ κ�θε ��ρ�
αυτ�ς π�υ ��νει πρ�πει να πει και να δ�σει µιαν αλ�θεια, τ�τε �σ�ι πα
��υν θα
��γ�υν µε �να δ�ρ� ασηµ�νι�  π�
ηµα… Με �λλα λ�για, η σ��ση της αλ�θειας µε
την π�
ηση ε
ναι µια σ��ση αυθ�ρµητη και ανιδι�τελ�ς σαν τ� παι�ν
δι. Η π�
ηση
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δεν ��ει, �λλωστε, συγκεκριµ�ν�υς καν�νες καταν�ησης, αλλ� δ
νει στ�ν καθ�να τη
δυνατ�τητα να �τι�#ει τ� δικ� τ�υ αλ��"ητ� για να την πρ�σεγγ
σει.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Μ
λτ�ς Σα�τ��ρης, «Τα δ�ρα» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ
�υ.
2. Τ�κης Σιν�π�υλ�ς, «% και�µεν�ς», Μετα��µι� Β’ (1957). Συλλ�γ� Ι, Ερµ�ς 1976.

EE YY ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
% καθηγητ�ς µπ�ρε
 να α#ι�π�ι�σει επ
σης τ� πλ��σι� υλικ� τ�υ ντ�κιµαντ�ρ
�δυσσ�ας Ελ�της, π�υ γ�ρισαν τ� 1980 στην Π�τµ� � Γι�ργ�ς και η Ηρ� Σγ�υ-
ρ�κη.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αργυρ
�υ Αλ�#ανδρ�ς, ∆ιαδ��ικ�ς αναγν(σεις Ελλ�νων υπερρεαλιστ(ν, Γν�ση

1983.
Β
ττι Μ�ρι�, �δυσσ�ας Ελ�της, Ερµ�ς 1984.
∆εκα"�λλες Αντ�νης, � Ελ�της. Απ� τ� �ρυσ� ως τ� ασηµ�νι� π��ηµα, Κ�δρ�ς

1988.
Εισαγωγ� στην π��ηση τ�υ Ελ�τη, επιµ�λεια Μ�ρι� Β
ττι, Πανεπιστηµιακ�ς Εκδ�-

σεις Κρ�της, Ηρ�κλει� 1999.
Κ�λυ Cντµ�υντ, «%ι �ων�ς στ� 3+ι�ν Εστ� τ�υ Ελ�τη», Μ�θ�ς και /ων� στη σ�γ-

�ρ�νη ελληνικ� π��ηση, Στιγµ� 1987.
Κ�κ�λης a.Α., Για τ� 3+ι�ν Εστ� τ�υ Ελ�τη. Μια �ριστικ� µισ�τελειωµ�νη αν�-

γνωση, Θεσσαλ�ν
κη 1984.
Λιγν�δης Τ�σ�ς, Τ� 3+ι�ν Εστ� τ�υ Ελ�τη, 1980.
Μαρων
της ∆.Ν., 6ρ�ι τ�υ λυρισµ�� στ�ν �δυσσ�α Ελ�τη, Κ�δρ�ς 1980.
Μερακλ�ς Μ.Γ., ∆εκαπ�ντε ερµηνευτικ�ς δ�κιµ�ς στ�ν �δυσσ�α Ελ�τη, Πατ�κης

1984.
Μητσ�κης Κ., «Μετρικ� στ� 3+ι�ν Εστ� τ�υ %δυσσ�α Ελ�τη», Π�ρε�α µ�σα στ�

�ρ�ν�, Φιλιππ�της 1982, σ. 293-335.
http://www.geocities.com/odiseaselitis2003

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
%δυσσ�ας Ελ�της (1911-1997), Τ� 3+ι�ν Εστ�, Pκαρ�ς 199918, σ. 16, 40. Τ� /ωτ�-
δεντρ� και η δ�κατη τ�ταρτη �µ�ρ/ι�, Pκαρ�ς 19996, σ. 64-65.
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°π∞¡¡∏™ ƒπ∆™√™

Αρ�α!� θ�ατρ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς µια πτυ�� της π�
ησης τ�υ Ρ
τσ�υ, µελετ�ντας �να µικρ�
σε �κταση π�
ηµα. Να συσ�ετιστε
 τ� θ�µα τ�υ π�ι�µατ�ς µε τ� γνωστικ� υπ�"αθρ�
των µαθητ�ν, �ι �π�
�ι µελετ��ν τη δ�µ� και τη λειτ�υργ
α τ�υ αρ�α
�υ θε�τρ�υ
στ� µ�θηµα της δραµατικ�ς π�
ησης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η σ
νδεση της αρ"α�ας Ελλ�δας µε τ� ν�� ελληνισµ�
Η ιστ�ρικ� συν�"εια και η σηµασ�α της π�λιτιστικ�ς µας κληρ�ν�µι�ς 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� π�
ηµα αν�κει στη συλλ�γ� Μαρτυρ�ες Α’, η �π�
α περιλαµ"�νει π�ι�µατα π�υ
�γραψε � Ρ
τσ�ς απ� τ� 1957 ως τ� 1963. Τα π�ι�µατα της συλλ�γ�ς διακρ
ν�νται
για τ� συµπυκνωµ�ν� και λιτ� τ�υς ���ς π�υ, σ�µ�ωνα µε τη Jρ�σα Πρ�κ�π�κη,
απ�τελε
 τ� «δε�τερ� π�λ�» και τ� «απ�σταγµα» της π�ιητικ�ς δηµι�υργ
ας τ�υ
Ρ
τσ�υ. Βασικ� �αρακτηριστικ� της συλλ�γ�ς ε
ναι τ� ειδικ� ενδια��ρ�ν τ�υ π�ιη-
τ� για τα αντικε
µενα της καθηµεριν�τητας (�πιπλα, σκε�η, εργαλε
α), τα �π�
α
αντιµετωπ
�ει σαν «µικρ��ς συσσωρευτ�ς της �ρ�σιµης ανθρ�πινης εν�ργειας». Σε
αυτ� τ� (µικρ�σκ�πικ� και µακρ�σκ�πικ�) περι"�λλ�ν αν�κει και τ� π�
ηµα π�υ
επιλ�#αµε, µε τη δια��ρ� �τι πραγµατε�εται �να πρ�"ε"ληµ�ν� θ�µα µεγ�λ�υ, ιδε�-
λ�γικ�� και κ�ινωνικ�� ενδια��ρ�ντ�ς σε �λη τη νε�ελληνικ� π�
ηση: τη σ��ση τ�υ
ν��υ ελληνισµ�� µε την αρ�α
α τ�υ (διεθν�ς γνωστ� και αναγνωρισµ�νη) π�λιτι-
σµικ� κληρ�ν�µι�. Π�ρα απ� τ�ν �κδηλ� ελλην�κεντρικ� �αρακτ�ρα τ�υ π�ι�µα-
τ�ς, τ�ν �π�
� µε ευκ�λ
α θα επισηµ�ν�υν και θα σ��λι�σ�υν �ι µαθητ�ς, � διδ�-
σκων α#
�ει να επιµε
νει περισσ�τερ� στην �νν�ια της ιστ�ρικ�ς συν��ειας, ερευν�-
ντας π�ς αντιλαµ"�νεται αυτ� την �νν�ια � ν��ς τ�υ π�ι�µατ�ς και π�ς �ι σηµερι-
ν�
 ν��ι. Καλ� θα �ταν να πρ�κ�ψει ελε�θερη συ��τηση µε τ�υς µαθητ�ς σε θ�µα-
τα π�υ µε συµ"�λικ� τρ�π� εισ�γ�νται στ� π�
ηµα: τη σ��ση τ�υ παλι�� µε τ� ν��,
τ� α
σθηµα της εθνικ�ς υπερη��νειας, τα υψηλ� π�λιτισµικ� και καλλιτε�νικ� επι-
τε�γµατα της ελληνικ�ς αρ�αι�τητας, αλλ� και τ� "�ρ�ς της αρ�α
ας ελληνικ�ς
κληρ�ν�µι�ς π�υ συ�ν� νι�θ�υν �ι Νε��λληνες κ.�. Η �πτικ� γων
α τ�υ π�ιητ� θα
πρ�πει να εντ�πιστε
 απ� τ�υς µαθητ�ς µε "�ση τα σηµε
α στ
#ης, τα επ
θετα, αλλ�
και τη γενικ�τερη περιγρα�� τ�υ ��ρ�υ και της εν�ργειας στ� π�
ηµα. Μια σ�γκρι-
ση µε τ� παρ�λληλ� κε
µεν� τ�υ Σε��ρη µπ�ρε
 να πρ�σθ�σει ενδια��ρ�ντα στ�ι-
�ε
α, σ�ετικ� µε τ�ν τρ�π� π�υ αντιµετωπ
��υν π�λλ�ς ��ρ�ς �ι Νε��λληνες τ�
«"�ρ�ς» της σπ�υδα
ας αρ�αι�ελληνικ�ς τ�υς κληρ�ν�µι�ς.
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γι�ργ�ς Σε��ρης, «Γ’», Μυθιστ�ρηµα (1935). Π�ι�µατα, Pκαρ�ς 198113, σ. 45.

<�πνησα µε τ� µαρµ�ριν� τ��τ� κε/�λι στα ��ρια
π�υ µ�υ ε+αντλε� τ�υς αγκ(νες και δεν +�ρω π�� να τ’ ακ�υµπ�σω.
1πε/τε στ� �νειρ� καθ(ς �%γαινα απ� τ� �νειρ�
�τσι εν(θηκε η �ω� µας και θα ε�ναι π�λ� δ�σκ�λ� να +ανα�ωρ�σει.

Κ�ιτ��ω τα µ�τια? µ�τε αν�ι�τ� µ�τε κλειστ�
µιλ( στ� στ�µα π�υ �λ� γυρε�ει να µιλ�σει
κρατ( τα µ�γ�υλα π�υ +επ�ρασαν τ� δ�ρµα.
δεν ��ω �λλη δ�ναµη?

τα ��ρια µ�υ ��ν�υνται και µε πλησι���υν
ακρωτηριασµ�να.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ια εν�ργεια δεσπ��ει στ� π�
ηµα και γιατ
;
2. Π�ς παρ�υσι��ει τ�ν ν�� � π�ιητ�ς και γιατ
 �ρησιµ�π�ιε
 τ�ν επιθετικ� πρ�σ-

δι�ρισµ� «αν�π�πτ�ς»;
3. Μελετ�στε τ� παρ�λληλ� κε
µεν� και συγκρ
νετε τ�ν τρ�π� π�υ αντιµετωπ
-

��υν τ�ν αρ�α
� ελληνικ� π�λιτισµ� �ι Νε��λληνες π�ιητ�ς Σε��ρης και Ρ
τσ�ς.

Ρωµι�σ�νη

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να µ�ρ�ς απ� τ� γνωστ� συνθετικ� π�
ηµα Ρωµι�σ�νη
και να �ρθ�υν σε επα�� µε τη γλ�σσα και την π�ιητικ� τε�νικ� τ�υ Ρ
τσ�υ. Να επι-
σηµανθε
 η σ��ση της ιστ�ρικ�ς µε την π�ιητικ� πραγµατικ�τητα, µ�σα απ� την κ�ι-
νωνικ�π�λιτικ� �πτικ� εν�ς καταδιωγµ�ν�υ για τις ιδ�ες τ�υ αριστερ�� π�ιητ�. Να
εστι�σ�υµε την πρ�σ��� µας σε �να απ� τα κ�ρια θ�µατα των π�ιητ�ν της γενι�ς
τ�υ ’30, στ� θ�µα της ελληνικ�τητας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τ� ελληνικ� καλ�κα�ρι και η σκληρ� πραγµατικ�τητα τ�υ εµ�υλ��υ
Τ� θ�µα της ελληνικ�τητας
#ι εικ�νες απ� την καθηµεριν� !ω� στην π��ηση τ�υ Ρ�τσ�υ

EE NN ¢¢ EE II KK TT II KK HH   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� επιλεγµ�ν� απ�σπασµα απ� τη Ρωµι�σ�νη απ�τυπ�νει �αρακτηριστικ� τη
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µ�ρ�� και τ� περιε��µεν� της π�
ησης τ�υ Ρ
τσ�υ, � �π�
�ς στρ��εται συ�ν� στη
δηµι�υργ
α µεγ�λων π�ιητικ�ν συνθ�σεων. %ι συνθ�σεις αυτ�ς διαθ�τ�υν �ρισµ�-
να κ�ιν� �αρακτηριστικ�, �πως ε
ναι κυρ
ως τα ιδε�λ�γικ�π�λιτικ� µην�µατα, π�υ
συ�ν� πρ�σλαµ"�ν�υν επικ� �αρακτ�ρα (κατ� τα πρ�τυπα τ�υ σ�σιαλιστικ��
ρεαλισµ��), η γλωσσικ� πρ���ρικ�τητα και τ� ανεπε#�ργαστ� ���ς, η συναισθη-
µατικ� ��ρτιση και η δραµατ�π�
ηση, η θεµατικ� επικ�ντρωση στην ανθρ�πινη
καθηµεριν�τητα και στις ιστ�ρικ�ς δ�κιµασ
ες τ�υ ελληνικ�� λα�� κ.�. Η Ρωµι�-
σ�νη διαθ�τει τα παραπ�νω διακριτικ� γνωρ
σµατα και, µ�σω της µελ�π�
ησης τ�υ
Μ
κη Θε�δωρ�κη, ��ει γνωρ
σει ευρ�τατη δι�δ�ση (τ� επιλεγµ�ν� απ�σπασµα δεν
��ει µελ�π�ιηθε
). C�ει ενδια��ρ�ν να δ�σει  � καθηγητ�ς στ�υς µαθητ�ς αρ�ικ�
τ� µ�υσικ� ερ�θισµα και στη συν��εια να δια"�σει τ� κε
µεν�, �ητ�ντας τ�υς να
ανα��ρ�υν τις εντυπ�σεις τ�υς απ� τη µελ�π�
ηση. Στη συν��εια µπ�ρ��ν να
δ�θ��ν πληρ���ρ
ες για τ� �ρ�ν� συγγρα��ς (1945-1947) και �κδ�σης (1966) τ�υ
π�ι�µατ�ς και να τεθε
 τ� ερ�τηµα σ�ετικ� µε τις αιτ
ες της εικ�σ��ρ�νης καθυ-
στ�ρησης τ�υ π�ιητ�, � �π�
�ς απ��υγε, ε#αιτ
ας των ιστ�ρικ�π�λιτικ�ν συνθηκ�ν,
να εκδ�σει τ� π�
ηµα. Με αυτ� τ�ν τρ�π� � διδ�σκων ��ει πετ��ει να εντ�#ει κατ�
κ�π�ι� τρ�π� τ�υς µαθητ�ς στ� επ
µα�� θ�µα και τ� ιδε�λ�γικ� πνε�µα τ�υ π�ι�-
µατ�ς και µπ�ρε
 να ανα�ερθε
 συν�πτικ� στις τραυµατικ�ς εµπειρ
ες της µετακα-
τ��ικ�ς και µετεµ�υλιακ�ς Ελλ�δας. %ι µαθητ�ς στη συν��εια µπ�ρ��ν να παρα-
κ�λ�υθ�σ�υν ε�κ�λα τ� κε
µεν� µ�σα απ� τις εικ�νες τ�υ ελληνικ�� καλ�καιρι��
π�υ καταγρ��ει � π�ιητ�ς, επισηµα
ν�ντας την κυρ
αρ�η αντ
θεση αν�µεσα στη
�αρ��µενη �ρα της ��σης και στ�ν ανθρ�πιν� π�ν�, καθ�ς η "
α και τ� π�νθ�ς
ρ
�ν�υν "αρι� τη σκι� τ�υς στα σ�µατα και τις ψυ��ς, δια���ντας τη θλ
ψη στην
ατµ�σ�αιρα και τα αντικε
µενα. Κυριαρ�ε
 παντ�� "αθ�ς και "�υ"�ς � καηµ�ς της
ρωµι�σ�νης, τ�υ απλ�� λα��: η �αρ�καµ�νη µ�να σε συνδυασµ� µε την κ�κκιν�-
"αµµ�νη (απ� στα��λια αλλ� και µε την υπ�µνηση τ�υ α
µατ�ς) π�δι� της Πανα-
γι�ς, αλλ� και µε την πρ�"ατ
να π�υ ��ει ��σει τα παιδι� της\ �να παιδ
 π�υ κλα
ει
απρ�στ�τευτ�\ � να�της π�υ π
νει πικρ�θ�λασσα µε τ� α
σθηµα της #ενιτι�ς, της
ε#�ρ
ας και της µητρι�ς πατρ
δας. Μ�σα �µως απ� αυτ� τ� π�νθ�ς δια�α
νεται η
ψυ�ικ� αντ��� και τ� κ�υρ�γι� τ�υ λα�� π�υ ε
ναι απ��ασισµ�ν�ς να αντ�#ει στη
δ�κιµασ
α («κι αυτ� θα περ�σει»), µε τη δ�ναµη της ελπ
δας π�υ γενν� η εµπιστ�-
σ�νη στη θεϊκ� συµπαρ�σταση αλλ� και στη θε
α δ
κη. Ελληνικ�ς λα�ς, �ρ�µατα
τ�υ δεκαπεντα�γ�υστ�υ, ιστ�ρικ� �υλετικ� γνωρ
σµατα και �ριστιανικ� π
στη δια-
µ�ρ��ν�υν εδ� τ� θ�µα της ελληνικ�τητας, τ� �π�
� ε
ναι καλ� να συσ�ετιστε
,
αλλ� και να συγκριθε
 µε την αντ
στ�ι�η απ�τ�πωσ� τ�υ στ� 3+ι�ν Εστ� τ�υ Ελ�τη.

Μια �λλη δι�σταση τ�υ θ�µατ�ς απ�τελε
 η εµµ�ν� στις ρ
�ες και η ελλην�λα-
τρ
α, η �π�
α εκ�ρ��εται αντιπρ�σωπευτικ� στ� δ�κ
µι� τ�υ Φ. Κ�ντ�γλ�υ «Τα
�µ�ρ�α τραγ��δια µας, η αναπν�� της �υλ�ς µας».
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Καταγρ�ψτε τις εικ�νες π�υ δηλ�ν�υν την καλ�καιριν� επ���. Π�ια σας πρ�-

καλε
 �ωηρ�τερη εντ�πωση και γιατ
;
2. Π�ς εκδηλ�νεται � ανθρ�πιν�ς καηµ�ς, � π�ν�ς και τ� παρ�π�ν�;
3. Π�ια σηµασ
α απ�κτ� � στ
��ς «κι � να�της π
νει πικρ�θ�λασσα στην κ��πα τ�υ

%δυσσ�α» και τι συµπερα
ν�υµε γενικ�τερα για την ψυ��λ�γ
α τ�υ ελληνικ��
λα�� αυτ� την ταραγµ�νη επ���;

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Μπ�ρε
τε να ακ��σετε τ� Ρ
τσ� να απαγγ�λλει π�ι�µατ� τ�υ (και τα ανθ�λ�γη-

µ�να) στη σειρ� «∆ι�νυσ�ς» (Lyra) µε αναγν�σεις π�ιητ�ν (Ρ
τσ�ς, 1966, 1974)
� απ� την κασ�τα τ�υ περι�δικ�� Ν�σ�ς, τ�. 2, 1983. Μπ�ρε
τε επ
σης να απ�-
λα�σετε τα π�λ� γνωστ� µελ�π�ιηµ�να π�ι�µατα απ� τη Ρωµι�σ�νη τ�υ Ρ
τσ�υ,
σε µ�υσικ� Μ
κη Θε�δωρ�κη (1966).

2. Μπ�ρε
τε να πρ�"�λετε στην τ�#η τ� εκπαιδευτικ� "
ντε� για τ� Ρ
τσ�, π�υ
κυκλ���ρησε η ∆ιε�θυνση Εκπαιδευτικ�ς Τηλε�ρασης (2001). Eπ
σης η ΕΤ1
��ει παρ�υσι�σει �να π�λ� ενδια��ρ�ν τηλε�πτικ� α�ι�ρωµα για τ�ν π�ιητ�
(9.1.2004).

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Ανθ�λ�γ�α Γι�ννη Ρ�τσ�υ, επιλ�γ� Jρ�σα Πρ�κ�π�κη, Κ�δρ�ς 2000.
Α/ι�ρωµα στ�ν Γι�ννη Ρ�τσ�, Κ�δρ�ς 1981.
Βελ�υδ�ς Γι�ργ�ς, Πρ�σεγγ�σεις στ� �ργ� τ�υ Γι�ννη Ρ�τσ�υ, Κ�δρ�ς 1984.
——, Γι�ννης Ρ�τσ�ς. Πρ�%λ�µατα µελ�της τ�υ �ργ�υ τ�υ, Κ�δρ�ς 1982.
Γι�ννης Ρ�τσ�ς. Μελ�τες για τ� �ργ� τ�υ, ∆ι�γ�νης 1975.
∆ιαλησµ�ς Στ��αν�ς, Εισαγωγ� στην π��ηση τ�υ Γι�ννη Ρ�τσ�υ, Επικαιρ�τητα

1984.
Ελ�τρ���ς [Π�τρας], τ�. 4-5, 1995.
Καρ"�λης Τ�κης, «Ρωµι�σ�νη», Η νε�τερη π��ηση. Θεωρ�α και πρ�+η, Κ�δικας

1983, σ. 127-133.
Νικ�λ�υδ�κη-Σ�υρ� Ελπιν
κη, «Γ. Ρ
τσ�υ: Ρωµι�σ�νη. Η α�ηγηµατικ� σ�ντα#η, τα

στερε� σ�µ"�λα και � π�ιητικ�ς νεωτερισµ�ς εν�ς σ�γ�ρ�ν�υ �π�υς», Φιλ�λ�-
γικ�, τ�. 31-32, 1990, σ. 6-11.

� π�ιητ�ς Γι�ννης Ρ�τσ�ς. Τρεις �µιλ�ες, Π.Ε.Φ., �.�.
Πιερ� <ερ�ρ, Γι�ννης Ρ�τσ�ς. Η µακρι� π�ρε�α εν�ς π�ιητ�, µτ�ρ. Ελ. Γαρ
δη,

Κ�δρ�ς 1978.
Πρε"ελ�κης Παντελ�ς, � π�ιητ�ς Γι�ννης Ρ�τσ�ς, Κ�δρ�ς 1981.
Ρ
τσ�ς Γι�ννης, Επιτ�µ�, �ιλ�λ�γικ� επιµ�λεια Γι�ργ�ς Βελ�υδ�ς, Κ�δρ�ς 1977.
Ρ
τσ�ς Γι�ννης, «Σαν εισαγωγ� στις Μαρτυρ�ες», Μελετ�µατα, Κ�δρ�ς 1974, σ. 100.

http://www.snhel.gr/apagelia.html
http://www.mpa.gr/specials/ritsos
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι�ννης Ρ
τσ�ς (1909-1990), «Αρ�α
� θ�ατρ�», Μαρτυρ�ες Α’ (1963). Ανθ�λ�γ�α
Γι�ννη Ρ�τσ�υ, επιλ�γ� Jρ�σα Πρ�κ�π�κη, Κ�δρ�ς 2000, σ. 159. Ρωµι�σ�νη, ΙΙ,
(1966), Κ�δρ�ς 198331, σ. 9-11.

¡π∫√™ ∫∞µµ∞¢π∞™

Kuro Siwo

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� θαλασσιν� π�
ηµα τ�υ Ν. Κα"-
"αδ
α.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η σκληρ� !ω� των ναυτικ�ν
Η ν�σταλγ�α των αγαπηµ�νων τ�υς πρ�σ�πων

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Η µελ�π�
ηση π�λλ�ν π�ιηµ�των τ�υ Κα""αδ
α ��ει καταστ�σει αρκετ� γνωστ�
και δηµ��ιλ� την π�
ησ� τ�υ. Τα µ�υσικ� αυτ� ακ��σµατα ε
ναι –� µπ�ρ��ν ε�κ�-
λα να γ
ν�υν– �ικε
α στ�υς µαθητ�ς. Cτσι � καθηγητ�ς µπ�ρε
 να συνδυ�σει ε�κ�-
λα τη διδασκαλ
α τ�υ π�ι�µατ�ς µε τ�υς ���υς τ�υ τραγ�υδι��, ερ�θισµα π�υ κατ�
καν�να ενθ�υσι��ει τ�υς µαθητ�ς. Η µ�ρ�� τ�υ π�ι�µατ�ς ε
ναι παραδ�σιακ�
(στρ���, µ�τρ�, �µ�ι�καταλη#
α), καθ�ς � π�ιητ�ς επηρε�στηκε σε µικρ� "αθµ�
(στη δι�πλαση κυρ
ως των εικ�νων τ�υ) απ� τ�υς σ�γ�ρ�ν��ς τ�υ µ�ρ�ικ��ς πει-
ραµατισµ��ς, και απ�δ
δει µε λυρικ��ς, συµ"�λικ��ς αλλ� και ρεαλιστικ��ς τ�ν�υς
τα καθηµεριν� "ι�µατα και την ψυ�ικ� τ�υ δι�θεση. Στην πρ�σπ�θει� µας να πρ�-
σεγγ
σ�υµε τ� π�
ηµα θα πρ�πει να α#ι�π�ι�σ�υµε τ� λε#ιλ�γι� µε τ�υς ναυτικ��ς
�ρ�υς π�υ �ρησιµ�π�ιε
 συ�ν� � π�ιητ�ς, πρ�κειµ�ν�υ να αναπαραγ�γει πιστ� την
ατµ�σ�αιρα και τις συν�θειες τ�υ εργασιακ�� τ�υ ��ρ�υ. Τ� π�
ηµα δεν παρ�υ-
σι��ει σηµαντικ�ς ν�ηµατικ�ς δυσκ�λ
ες, ανα��ρεται στην καθηµεριν� �ω� τ�υ
ναυτικ��, η �ω� τ�υ �π�
�υ συ�ν� επηρε��εται απ� τις κλιµατ�λ�γικ�ς αλλαγ�ς και
τις καιρικ�ς συνθ�κες. Π�λλ�ς ��ρ�ς υπ���ρει απ� εσωτερικ� µ�να#ι� ε#αιτ
ας της
�λλειψης των αγαπηµ�νων τ�υ πρ�σ�πων, την �π�
α πρ�σπαθε
 να αναπληρ�σει
ε
τε µε την (ε#ιδανικευµ�νη) µν�µη τ�υς ε
τε µε τη �ιλικ� συντρ��ι� των ��ων π�υ
εκτρ��ει (εδ� � παπαγ�λ�ς, π�υ τ�υ ψ��ησε, � �ι γ�τες, στ� �µ�νυµ� π�
ηµα «%ι
γ�τες των ναυτικ�ν»).
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Κ�στας %υρ�νης, «Συλλ�γι�µαι τ�υς ναυτικ��ς», Απ��ρ(σεις, Βι"λι�πωλε
�ν της
Εστ
ας �.�., σ. 88-89.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Ακ��στε στην τ�#η µελ�π�ιηµ�να π�ι�µατα τ�υ Κα""αδ
α απ� τ� CD � Σταυρ�ς
τ�υ Ν�τ�υ (1979), σε µ�υσικ� Θ�ν�υ Μικρ��τσικ�υ. Ενδια��ρ�ν τηλε�πτικ� υλικ�
για τ�ν π�ιητ� µπ�ρε
τε να αντλ�σετε απ� τ� α�ι�ρωµα π�υ πρ�"λ�θηκε στην ΕΤ1
τ� ∆εκ�µ"ρι� τ�υ 2003.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αρ��ντ�κης Γ., «Ν. Κα""αδ
α: Π��σι», Πρ�τ�σεις διδασκαλ�ας /ιλ�λ�γικ(ν µαθη-

µ�των, Σµ
λη 1986.
∆ια%��ω, τ�. 437, 2003 [α�ι�ρωµα].
Επτ� κε�µενα για τ�ν Ν�κ� Κα%%αδ�α, Π�λ�τυπ� 1982.
Καλ�κ�ρης ∆ηµ�τρης, «Εισαγωγ�» στ� Ν. Κα%%αδ�ας. ;ρυσ�σκ�νη στα γ�νια τ�υ

Μαγγελ�ν�υ, % ανθ�λ�γ�ς Ερµ�ς 1995, σ. 10-68.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν
κ�ς Κα""αδ
ας (1910-1975), «Kuro Siwo», Π��σι (1947), Κ�δρ�ς 198310, σ. 11.

ºƒ∞¡∆™ ∫∞º∫∞

Π�σειδ�νας

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να µικρ� δε
γµα απ� τ� σπ�υδα
� λ�γ�τε�νικ� �ργ� τ�υ
Κ��κα. Να εντ�π
σ�υν "ασικ� γνωρ
σµατα τ�υ µ�ντ�ρν�υ διηγ�µατ�ς, �πως τις
�νν�ιες τ�υ λ�γ�τε�νικ�� µ�θ�υ και της ειρωνε
ας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
# ρ�λ�ς τ�υ Π�σειδ�να στην ελληνικ� µυθ�λ�γ�α και η κα�κικ� εκδ�"� τ�υ
Ειρωνικ� λειτ�υργ�α τ�υ λ�γ�τε"νικ�
 �ρωα
Αλλ�τρ�ωση

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
C�ει σηµασ
α �ι µαθητ�ς να αντιλη�θ��ν τ� µ�ντ�ρν� �αρακτ�ρα τ�υ κα�κικ��
διηγ�µατ�ς µ�σα απ� στ�ι�ε
α τ�σ� της µ�ρ��ς �σ� και τ�υ περιε��µ�ν�υ τ�υ. Η
πρ�σ��� τ�υ καθηγητ� καλ� θα �ταν αρ�ικ� να εστιαστε
 στην καταν�ηση τ�υ
περιε��µ�ν�υ, εν� στη συν��εια µπ�ρε
 να επεκταθε
 στ�ν α�ηγηµατικ� και ιδε�-
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λ�γικ� πρ�σδι�ρισµ� τ�υ διηγ�µατ�ς. % κα�κικ�ς Π�σειδ�νας ��ει κ�ιν� στ�ι�ε
α
αλλ� και σηµαντικ�ς δια��ρ�ς απ� τ�ν αρ�αι�ελληνικ� θε�. Μ�σα απ� τη σ�γκρι-
ση των δ�� µ�ρ��ν, �ι µαθητ�ς θα σ�ηµατ
σ�υν µια πρ�τη εντ�πωση για τη �ρ�ση
τ�υ λ�γ�τε�νικ�� µ�θ�υ στη µ�ντ�ρνα λ�γ�τε�ν
α. Η εντ�πωσ� τ�υς αυτ� µπ�ρε

να πρ�εκταθε
 µε ειδικ� ανα��ρ� στα α�ηγηµατικ� µ�σα π�υ �ρησιµ�π�ιε
 � συγ-
γρα��ας, για να πρ�σδ�σει #ε�ωριστ� �αρακτ�ρα στ� λ�γ�τε�νικ� τ�υ �ρωα: αντι-
θ�σεις, (πραγµατικ�ς � πλαστ�ς) εσωτερικ�ς συγκρ��σεις, ειρωνε
α κ.�. % Π�σει-
δ�νας εµ�αν
�εται εδ� να ��ει υπαλληλικ� ν��τρ�π
α (σαν �νας µεγαλ�διευθυντ�ς
της επ���ς µας σε διαρκ� ανταγωνισµ� µε την υπ�ρτερη ε#�υσ
α τ�υ ∆
α) και να
αντιµετωπ
�ει πλαστ�ς εσωτερικ�ς συγκρ��σεις (παντεπ�πτης και διαµαρτυρ�µε-
ν�ς) και �λλα υπαρκτ� (ελε�θερ�ς �ρ�ν�ς) � �αντασιακ� πρ�"λ�µατα, τα �π�
α
"ασικ� εκπηγ���υν απ� τ� "αθ� συνα
σθηµα τ�υ ανικαν�π�
ητ�υ και απ� τη δε�-
τερη θ�ση τ�υ στη δια�ε
ριση της ε#�υσ
ας. Αν και αδιαµ�ισ"�τητ�ς ηγ�της στην
περι��� ευθ�νης τ�υ, λειτ�υργε
 εντ�λει ως δ�σµι�ς των επιλ�γ�ν και των συµ"ατι-
κ�ν τ�υ υπ��ρε�σεων, µε απ�τ�λεσµα π�λλ�ς ��ρ�ς να νι�θει εκτεθειµ�ν�ς απ�-
ναντι στ�ν υπ�ρτερ� µη�ανισµ� ε#�υσ
ας. Ακ�λ�υθ�ντας αυτ��ς τ�υς συλλ�γι-
σµ��ς �ι µαθητ�ς διεισδ��υν στ� "ασικ� ιδε�λ�γικ� πυρ�να τ�υ κα�κικ�� �ργ�υ
και αν�λ�γα µε τις διαθ�σεις τ�υς µπ�ρ��ν να αρκεστ��ν � να πρ��ωρ�σ�υν
περισσ�τερ� στ� γ�ητευτικ� κα�κικ� σ�µπαν.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Κ.Γ. Καρυωτ�κης, «Στρ���ς, 10», Νηπενθ� (1921). Π�ι�µατα και πε��, Ερµ�ς 1972,
σ. 35.

Μπρ��τ�ιν�ς γ�/τ�ς –τρ�λαλα!–
τρελ� πηδ�ει κει π�ρα,
�αρ��µεν�ς π�υ εδ��λευε
τ� µπρ��τ��ν �ληµ�ρα
και π�υ ’�ει τη γυνα�κα τ�υ
�τ�µα τ�υ και %ασ�λει�
Μπρ��τ�ιν�ς γ�/τ�ς –τρ�λαλα!–
δ�νει κλ�τσ� στ�ν �λι�.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Συγκρ
νετε τ�ν τρ�π� π�υ αντιµετωπ
�ει τη �ω� και την εργασ
α τ�υ � γ��τ�ς στ�
π�
ηµα τ�υ Καρυωτ�κη µε τη στ�ση τ�υ Π�σειδ�να στ� δι�γηµα τ�υ Κ��κα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια%��ω, τ�. 50, 1982 [α�ι�ρωµα].
Μυγδ�λης Λ�µπρ�ς, Ελληνικ� Βι%λι�γρα/�α Φραντς Κ�/κα, Θεσσαλ�ν
κη, ∆ια-
γ�νι�ς 1979.
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www.Kafka.org 
www.pitt.edu/~Kafka/links.html

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Φραντς Κ��κα, «Π�σειδ�νας», Η σιωπ� των σειρ�νων, µτ�ρ. Γι�ργ�ς Κ�νστας,
<α�αρ�π�υλ�ς 1989, σ. 13-14.

°πøƒ°√™ £∂√∆√∫∞™

Η διαδ&λωση

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να δε
γµα γρα��ς εν�ς απ� τ�υς "ασικ��ς εκπρ�σ�-
π�υς της γενι�ς τ�υ ’30. Να πρ�"ληµατιστ��ν για �ητ�µατα π�υ α��ρ��ν τη νε�-
λα
α και τις αντιδρ�σεις της.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
#ι π�λιτικ�ς και ιδε�λ�γικ�ς συγκρ�
σεις τ�υ µεσ�π�λ�µ�υ
H ιδε�λ�γικ� �πτικ� τ�υ συγγρα��α
H σ
νθεση και η �νταση της διαδ�λωσης

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Με µια α��γηση π�υ �αρακτηρ
�εται απ� γ�ργ�, σ�εδ�ν ασθµα
ν�ντα ρυθµ�, στ�
απ�σπασµα αυτ� � συγγρα��ας παρ�υσι��ει µια δραµατικ� πτυ�� της κρ
σιµης
π�λιτικ�ς κατ�στασης, π�υ ε
�ε δηµι�υργηθε
 στην Αθ�να �πειτα απ� �να στρατιω-
τικ� πρα#ικ�πηµα. % Θε�τ�κ�ς �ρησιµ�π�ιε
 τριτ�πρ�σωπη α��γηση, εν� µ�ιρ��ει
ρ�λ�υς σε π�λλ��ς πρωταγωνιστ�ς: στ�υς τρεις γι�υς τ�υ καθηγητ� της Ν�µικ�ς
Θε��ιλ�υ Ν�ταρ�, Νικη��ρ�, Αλ�#η και Λ
ν�, στ� Μαν�λη Σκυριαν�, στ� ∆αµιαν�
Φραντ��, στ� ∆ηµ�τρη Μαθι�π�υλ� (�λ�ι ��ιτητ�ς της Ν�µικ�ς, εκτ�ς απ� τ� Λ
ν�
π�υ ε
ναι ακ�µα µαθητ�ς), τ�ν αρι"
στα π�λιτικ� Πα�λ� Σκιν�, την �πιστη γυνα
κα
τ�υ Vλγα, τ� διαν���µεν� Λ�µπρ� Jρηστ
δη, και τη Μ�ρ�ω, τ� µ�ναδικ� κ�ρ
τσι
τ�υ µυθιστ�ρ�µατ�ς, π�υ δε σπ�υδ��ει, αλλ� σκ��τεται τ�ν �ρωτα και τ� γ�µ�.

Στ� απ�σπασµα συναντ�µε �ρισµ�να απ� τα "ασικ� πρ�σωπα τ�υ �ργ�υ: τ�υς
��ιτητ�ς της Ν�µικ�ς Σ��λ�ς και τ� µαθητ� Λ
ν�, τ� µικρ�τερ� γι� τ�υ καθηγητ�
Ν�ταρ�. Εκε
 � αναγν�στης παρακ�λ�υθε
 κυρ
ως τις κιν�σεις και τις αντιδρ�σεις
τ�υ Μαν�λη Σκυριαν��, τ�υ σ�"αρ�� και µετρι�παθ��ς δηµ�κρ�τη, � �π�
�ς ε
ναι
και Πρ�εδρ�ς τ�υ ��ιτητικ�� συλλ�γ�υ Αργ(. % Θε�τ�κ�ς, � �π�
�ς υπ�ρ#ε επ
-
σης γραµµατ�ας τ�υ συλλ�γ�υ της Ν�µικ�ς Φ�ιτητικ� συντρ�/ι�, σκ�πε�ει να δε
-
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#ει τα "ασικ� στ�ι�ε
α της επ���ς τ�υ, �πως εκε
ν�ς τα ��ησε και �πως εκε
ν�ς τα
ερµηνε�ει. Παρ� την πρ�θεσ� τ�υ για ρεαλιστικ� και αντικειµενικ� απ�δ�ση της
πραγµατικ�τητας, � συγγρα��ας επιλ�γει εικ�νες � επιν�ε
 γεγ�ν�τα π�υ υπηρε-
τ��ν την ιδε�λ�γικ� τ�υ �πτικ�. Μ�σα απ� τις σκ�ψεις τ�υ Φραντ�� � τα σ��λια
τ�υ παντεπ�πτη α�ηγητ� η νε�τητα παρ�υσι��εται �ρµητικ� και απερ
σκεπτη,
"γα
νει στ�υς δρ�µ�υς διαδηλ�ν�ντας και δεν καταν�ε
 ακρι"�ς τ�ν κ
νδυν� π�υ
διατρ��ει: «δεν �#εραν "�"αια τι ακρι"�ς συν�"αινε �λ�γυρ� τ�υς  µ�τε τι ακρι"�ς
�ητ��σαν». Με δια��ρετικ� τρ�π� παρ�υσι��εται η π�ρε
α των συνειδητ�π�ιηµ�-
νων �παδ�ν τ�υ κ�µµ�υνιστικ�� κ�µµατ�ς. Στην �νταση, τις �ων�ς, την αν�µελη
αναρ�
α της νεανικ�ς π�ρε
ας αντιπαρατ
θεται η «σ�ι�τ�δεµ�νη» �ργ�νωση των
απ��ασισµ�νων για τη σ�γκρ�υση διαδηλωτ�ν. %ι ν��ι της πρ�της κατηγ�ρ
ας
τραγ�υδ��ν τ�ν εθνικ� �µν�, εν� �ι κ�µµ�υνιστ�ς τ� τραγ��δι της ∆ιεθν��ς
«aυπν�τε απ�κληρ�ι τ�υ κ�σµ�υ…». %ι δ�� �µ�δες τελικ� εν�ν�νται και πρ��ω-
ρ��ν µα�
 ως τ� τραγικ� τ�λ�ς αυτ�ς της λαϊκ�ς ε#�γερσης. Παρ� τις τ�λµηρ�ς για
την επ��� περιγρα��ς της διαδ�λωσης και τις εικ�νες τ�υ µεγ�λ�υ πλ�θ�υς π�υ
κατακλ��ει τ�υς δρ�µ�υς, � Θε�τ�κ�ς δεν πα
ρνει θ�ση υπ�ρ των διαδηλωτ�ν �
υπ�ρ των πρα#ικ�πηµατι�ν. Ωστ�σ�, η α��ρµ� για  αιµατηρ� κατ�λη#η της π�ρε
-
ας δ
νεται απ� τ� ∆αµιαν� Φραντ��, � �π�
�ς ντ�υ�εκ
�ει τ� ν�� α#ιωµατικ�, για
«να πρ�καλ�σει τ� ανεπαν�ρθωτ� […] πρ�τ�� πρ��τ�σει κανε
ς και πτ�ηθε
». %
θ�νατ�ς τ�υ Λ
ν�υ Ν�ταρ�, αλλ� και �λη η περιγρα�� της δραµατικ�ς σ�γκρ�υσης,
µπ�ρε
 να µαρτυρ��ν �µµεσα την π�λιτικ� στ�ση τ�υ Θε�τ�κ�. Στ��ε��υν επ
σης να
αναδε
#�υν µ�σα απ� τα πρ�σωπα και τ�υς  �αρακτ�ρες τ�υ µυθιστ�ρ�µατ�ς και
την ιδε�λ�γικ� ατµ�σ�αιρα της επ���ς τ�υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Μ�λπω Α#ι�τη, Εικ�στ�ς αι(νας, απ�σπασµα στα Κ.Ν.Λ. της Β’ Γυµνασ
�υ.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
Συγκρ
νετε τις δ�� διαδηλ�σεις στις �π�
ες ανα��ρ�νται � Θε�τ�κ�ς και η Α#ι�-
τη. Παρατηρ�στε ειδικ�τερα την �πτικ� γων
α, απ� την �π�
α � κ�θε συγγρα��ας
εκθ�τει τα γεγ�ν�τα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αρ�γης Γι�ργ�ς, Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα/�α, τ�µ. 4, Σ�κ�λης 1996, σ. 8-81.
∆ια%��ω, τ�. 137, 1986 [α�ι�ρωµα].
Καστριν�κη Αγγ�λα, �ι περιπ�τειες της νε�τητας: Η αντ�θεση των γενε(ν στην

ελληνικ� πε��γρα/�α (1890-1945), Καστανι�της 1995.
Κ�κκιν�κη Ν�να, Η αν�συ�η ανα��τηση και η δικαι�σ�νη. <αναδια%���ντας

Γι(ργ� Θε�τ�κ�, ∆�µ�ς 1996.
Ν�α Εστ�α, τ�. 1114, 1973.

[ 1 3 6 ]

Β Ι Β Λ Ι #  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ # Υ



¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι�ργ�ς Θε�τ�κ�ς (1905-1966), Αργ( (1933), τ�µ. 1, Βι"λι�πωλε
�ν της Εστ
ας
200017, σ. 291-297.

ª. ∫∞ƒ∞°∞∆™∏™

8νας Ρ�σ�ς συνταγµατ�ρ�ης στη Λ�ρισα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς �να δε
γµα γρα��ς τ�υ Μ. Καραγ�τση, εν�ς απ� τ�υς "ασι-
κ��ς εκπρ�σ�π�υς της γενι�ς τ�υ ’30. Να ε#�ικειωθ��ν µε τ� κ�σµ�π�λ
τικ� στ�ι�ε
�
και τ� ε
δ�ς τ�υ ρεαλιστικ�� µυθιστ�ρ�µατ�ς π�υ καλλιεργε
 � συγγρα��ας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η µετα��λ� της τ
"ης εν�ς ανθρ�π�υ
Η λειτ�υργ�α της δηµ�σιας δι��κησης την επ�"� τ�υ µεσ�π�λ�µ�υ

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
� Συνταγµατ�ρ�ης Λι�πκιν τ�υ Καραγ�τση (1933) ε
ναι �να απ� τα σηµαντικ�τε-
ρα µυθιστ�ρ�µατα της γενι�ς τ�υ ’30. % συγγρα��ας συνδυ��ει �να µ�λλ�ν ακρα
�
ρεαλισµ� µε µια κ�σµ�π�λ
τικη δι�θεση. % �ρωας τ�υ µυθιστ�ρ�µατ�ς θα µπ�ρ��-
σε κ�λλιστα να εντα�θε
 στις µ�ρ��ς τ�υ ελληνικ�� νατ�υραλισµ��, α��� η "αθµι-
α
α τ�υ κατ�πτωση, � αλκ��λισµ�ς και η ανε#�λεγκτη εκδ�λωση των ενστ
κτων τ�υ
παραπ�µπ�υν στην παρ�δ�ση της σ��λ�ς τ�υ Εµ
λ <�λ�. Στ� απ�σπασµα δε �α
-
νεται ακ�µα αυτ� η κατ�πτωση, α��� "ρισκ�µαστε στην αρ�� τ�υ "ι"λ
�υ. Τα
αλλ�τιν� µεγαλε
α τ�υ Λι�πκιν ���υν παρ�λθει ανεπιστρεπτ
, και � δι�ρισµ�ς τ�υ
στη θ�ση τ�υ Επιστ�τη τ�υ Σταθµ�� Επι"ητ�ρων Pππων της Γεωργικ�ς Σ��λ�ς
Λαρ
σης γ
νεται η α��ρµ� για �να ν�� #εκ
νηµα µε �γνωστη πρ��πτικ�. Στ� κε��-
λαι� αυτ� πρ�"�λλει περισσ�τερ� τ� κ�σµ�π�λ
τικ� στ�ι�ε
�, �ι µετακιν�σεις �µ�-
δων � µεµ�νωµ�νων ατ�µων µ�σα σε µια ταραγµ�νη περ
�δ�, η κατ�σταση τ�υ
ελληνικ�� δηµ�σ
�υ και η πληρ���ρηση τ�υ αναγν�στη για την ε#ωτερικ� εµ��νι-
ση και τ� παρελθ�ν τ�υ Λι�πκιν.

Σ�ετικ� µε την α�ηγηµατικ� µ�θ�δ� π�υ ακ�λ�υθε
 � Καραγ�τσης στ� µυθιστ�-
ρηµα αυτ� µας πληρ���ρε
 � Μ�ρι� Β
ττι: «Αν περ�σ�υµε τ�ρα σε πι� τε�νικ�ς
λεπτ�µ�ρειες της α�ηγηµατικ�ς µεθ�δ�υ π�υ ε�αρµ��ει � Καραγ�τσης, θα δ��µε �τι
�λη η δ�µ� ε
ναι στερεωµ�νη στην αυθ�ρµητη παρακ�λ��θηση της �ω�ς τ�υ Λι�πκιν,
στη σειρ� διαδ���ς των επεισ�δ
ων δ
�ως πρωθ�στερα. Vταν θ�λει να αναδρ�µ�σει
στα περασµ�να τ�υ Λι�πκιν, δεν κ�νει παρεκ"�σεις, αλλ� απλ�ς "��ει τ�ν 
δι� τ�
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Λι�πκιν να τα α�ηγε
ται, µε µια τε�νικ� π�υ θυµ
�ει περισσ�τερ� θ�ατρ� παρ� µυθι-
στ�ρηµα. % Καραγ�τσης, λ�ιπ�ν, ε#ιστ�ρε
 τα γεγ�ν�τα σε µια παρατακτικ� τ�#η
κρατ�ντας για κριτ�ρι� την απ� κ�ντ� παρακ�λ��θηση τ�υ πρωταγωνιστ�». Κατ�
την επε#εργασ
α τ�υ κειµ�ν�υ πρ�πει να αναδει�τε
 τ� ενδια��ρ�ν τ�υ συγγρα��α για
την περιγρα�� και τ� δι�λ�γ�, �πως επ
σης και η �ρ�ση των γαλλικ�ν εκ�ρ�σεων ως
στ�ι�ε
� τ�υ κ�σµ�π�λ
τικ�υ �αρακτ�ρα τ�υ "ι"λ
�υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γρηγ�ρι�ς aεν�π�υλ�ς, «% τ�π�ς και η �υσ
α» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ
�υ.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. «% Τριαντα�υλλ
δης µε π�γε…�να καλ� µισθ�». Τι δε
�νει η �ρ�ση αυτ� σ�ετι-

κ� µε την �ργ�νωση της δηµ�σιας δι�
κησης στην Ελλ�δα τ�υ µεσ�π�λ�µ�υ;
2. Στ� δι�λ�γ� τ�υ Λι�πκιν µε τ�ν κ. ∆ιευθυντ� παρατηρ��µε �τι � συγγρα��ας

τ�π�θετε
 π�λ� συ�ν� τρεις τελε
ες στ� τ�λ�ς της �µιλ
ας τ�υ πρ�τ�υ. Γιατ
 τ�
κ�νει αυτ�; Π�ιες α�ηγηµατικ�ς αν�γκες ε#υπηρετε
 αυτ� η �ρ�ση των σηµε
ων
στ
#ης;

3. Με π�ι�ν τρ�π� γ
νεται η αναδρ�µ� στ� παρελθ�ν, πρ�κειµ�ν�υ να ενηµερωθε

� αναγν�στης σ�ετικ� µε την πρ�ηγ��µενη �ω� τ�υ Λι�πκιν;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια%��ω, τ�. 258, 1991 [α�ι�ρωµα].
Καραντ�νης Αντρ�ας, Πε��γρ�/�ι και πε��γρα/�µατα της γενι�ς τ�υ τρι�ντα,

Φ�#ης 1962.
Ν�α Εστ�α, τ�. 1729, Jριστ��γεννα 2000.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μ. Καραγ�τσης (1908-1960), � συνταγµατ�ρ�ης Λι�πκιν (1933), Βι"λι�πωλε
�ν
της Εστ
ας 199917, σ. 18-23.

∫√™ª∞™ ¶√§π∆∏™

Η γνωριµ!α µε τη Μ(νικα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς τ� σηµαντικ�τερ� «µυθιστ�ρηµα της ε�η"ε
ας» της νε�ελ-
ληνικ�ς λ�γ�τε�ν
ας. Να απ�λα�σ�υν την αισθαντικ� γρα�� τ�υ Κ. Π�λ
τη, µ�σα
απ� �ικε
α τ�υς θ�µατα: τ� παι�ν
δι των αγ�ρι�ν και τη γνωριµ
α τ�υς µε �να κ�ρ
-
τσι.
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££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η ανεµελι� και η απερισκεψ�α τ�υ ε�η�ικ�
 παι"νιδι�

Η απαγ�ρευµ�νη ε�σ�δ�ς των παιδι�ν στ�ν κ�π� τ�υ πρ�:εν�υ ως �νδει:η

ανδρισµ�

Η γνωριµ�α µε τη Μ�νικα
#ι δια��ρετικ�� κ�σµ�ι των παιδι�ν (�
λ�, εθν�τητα, κ�ινωνικ� τ�:η, "αρα-

κτ�ρες)

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Η Eroica ε
ναι τ� τρ
τ� και αρτι�τερ� µυθιστ�ρηµα τ�υ Κ�σµ� Π�λ
τη. ∆ια"�στηκε
και αγαπ�θηκε π�λ�, κυρ
ως επειδ� "ασ
�εται στη ρ�µαντικ� ν�σταλγικ� αναπ�-
ληση της #�γν�ιαστης νι�της απ� την πλευρ� τ�υ �µπειρ�υ και �ριµ�υ πλ��ν α�η-
γητ�. Η νι�τη αυτ� δεν ��ει συγκεκριµ�ν� ιστ�ρικ� πρ�σδι�ρισµ�\ διακατ��εται
απ� µια ιδεαλιστικ� αντ
ληψη της �ιλ
ας, τ�υ �ρωτα, τ�υ ηρωισµ��, αλλ� και απ�
�να �µµ�ν� συνα
σθηµα τραγικ�τητας, ε#αιτ
ας της στεν�ς συν�παρ#ης των νεανι-
κ�ν ιδανικ�ν και των ερωτικ�ν σκιρτηµ�των µε τ� θ�νατ�. Η π�λ� κατατ�πιστικ�
εισαγωγ� τ�υ Π�τερ Μ�κριτ� απ�τελε
 ιδανικ� "��θηµα για τη µελ�τη τ�υ µυθι-
στ�ρ�µατ�ς, ιδια
τερα σε περ
πτωση π�υ επιλ�#�υµε να δια"�σ�υν �ι µαθητ�ς µας
�λ�κληρ� τ� "ι"λ
� στη δι�ρκεια της σ��λικ�ς �ρ�νι�ς. Εκτ�ς απ� την αναλυτικ�
µελ�τη της α�ηγηµατικ�ς �ργ�νωσης, των θεµ�των και των συµ"�λων τ�υ µυθι-
στ�ρ�µατ�ς, � Μ�κριτ� ανακαλ�πτει την ειρωνικ� �πτικ� της α��γησης, την �π�
α
�στερα απ� ε
κ�σι �ρ�νια γρ��ει � Παρασκευ�ς, µ�λ�ς κι αυτ�ς της ε�η"ικ�ς
συντρ��ι�ς στ� �ρ�ν� π�υ διαδραµατ
�εται η ιστ�ρ
α, εν� στ� �ρ�ν� της α��γη-
σης ε
ναι � µεσ�λικας παντ�γν�στης α�ηγητ�ς. Απ� την εισαγωγ� αυτ� καταγρ�-
��υµε �να απ�σπασµα σ�ετικ� µε τ� �αρακτ�ρα και τ�ν α�ηγηµατικ� ρ�λ� των
πρ�σ�πων της ιστ�ρ
ας: «∆εν µπ�ρ��µε να ισ�υριστ��µε �τι η Eroica ε
ναι �να µυθι-
στ�ρηµα π�υ περι��ει �ωνταν��ς ανθρ�πιν�υς τ�π�υς. % Π�λ
της δ
νει ελ��ιστες
ενδε
#εις για την εµ��νιση και τ� �αρακτ�ρα των πρ�σ�πων τ�υ. %�τε µας �δηγε

στα ενδ�µυ�α της ψυ��λ�γ
ας τ�υς. Η Eroica δεν ε
ναι ψυ��λ�γικ� µυθιστ�ρηµα,
��τε παρ�υσι��ει µια �ρισµ�νη ηθικ� στ�ση\ ε
ναι µυθιστ�ρηµα αισθηµ�των.

Ε
ναι α#ι�σηµε
ωτ� �τι �ι ��η"�ι στην Eroica ���υν �ρισµ�να �αρακτηριστικ�
των παιδι�ν, κι �λλα π�υ "ρ
σκ�νται συν�θως µ�ν� στ�υς µεγ�λ�υς. Συ�ν� �ι κ�υ-
"�ντες τ�υς για τ�ν ηρωισµ�, την �µ�ρ�ι� � �λλα ιδανικ� η���ν µ�λλ�ν ψε�τικα,
επειδ� αν�κ�υν περισσ�τερ� στ�υς µεγ�λ�υς παρ� στα παιδι�. Αυτ� ��ε
λεται στ�
�τι � α�ηγητ�ς µερικ�ς ��ρ�ς περιγρ��ει τα γεγ�ν�τα �πως τα �"λεπε �ταν �ταν
��η"�ς, εν� �λλ�τε τα περιγρ��ει απ� την �πτικ� γων
α τ�υ �ριµ�υ �ντρα. Π�ι�ς
ε
ναι � πρωταγωνιστ�ς της Eroica; % Λ�f��ς; % Αλ�κ�ς; Y και �ι δυ�; Παρ�λ� π�υ
� Λ�f��ς πα
�ει πρωταρ�ικ� ρ�λ� στ� πρ�τ� µισ� τ�υ "ι"λ
�υ, παραµερ
�εται σιγ�
σιγ� µπρ�στ� στ�ν Αλ�κ�. Τ� "ι"λ
� τελει�νει µε τ� θ�νατ� τ�υ Αλ�κ�υ, ��ι µε την
ε#α��νιση τ�υ Λ�f��υ. Τ�ν Αλ�κ� τ�ν "λ�π�υµε περισσ�τερ� απ� µ�σα\ παρακ�-
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λ�υθ��µε τις σκ�ψεις τ�υ και τα αισθ�µατ� τ�υ, και τ�ν "λ�π�υµε στ� �ικ�γενεια-
κ� τ�υ περι"�λλ�ν, εν� � Λ�f��ς παρ�υσι��εται µ�λλ�ν ε#ωτερικ�, κι ας υπ�ρ-
��υν µερικ� απ�σπ�σµατα �ρισµ�νων διαλ�γισµ�ν τ�υ. […] Η Μ�νικα παρ�υσι�-
�εται απ� τ�ν α�ηγητ� ακ�µα πι� επι�ανειακ�. Επειδ� τη "λ�π�υµε µ�ν� µ�σα
απ� τα µ�τια τ�υ Παρασκευ�, π�υ την ερωτε�εται, περι"�λλεται απ� µια �νειρικ�-
µυθικ� α�λ� π�υ δε µας επιτρ�πει να τη δ��µε σαν αληθιν� ανθρ�πινη µ�ρ��.
Φα
νεται στην αρ�� µικρ� και δειλ�, αλλ� και κ�πως αγ�ρ
στικη. […] Vσ� για τ�
�αρακτ�ρα της, �νειρε�εται π�λ�, αγαπ�ει τα παραµ�θια, και, �πως κι � Λ�f��ς,
αισθ�νεται τ�ν εαυτ� της παντ�� #�ν�. Η Μ�νικα, ειδικ�, ��ει κ�π�ια �αρακτηρι-
στικ� τ�υ µικρ�� κ�ριτσι�� και �λλα της �ριµης γυνα
κας ταυτ��ρ�να».

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Μιµ
κα Κραν�κη, Contre-temps (1947), Κ�δρ�ς 1975, σ. 64-74.
2. Μαργαρ
τα Λυµπερ�κη, Τα ψ�θινα καπ�λα, Κ�δρ�ς 198519, σ. 164-176.
3. Ν
κ�ς-Αλ�#ης Ασλ�ν�γλ�υ, «Τ� "ρ�δυ», Π�ι�µατα για �να καλ�κα�ρι (1963). �

δ�σκ�λ�ς θ�νατ�ς, Νε��λη 1985, σ. 94.

Τι �ταν αυτ� η +α/νικ� ευτυ��α

Αν�%αν /(τα στις %ερ�ντες κι η ψυ�� µ�υ
αν�µι�ε στα �λ�ν�ι�τα παρ�θυρα
µ’ �να πρ��(ρηµα της �ν�ι+ης
δειλ� µες στ� αθ�ατ� καλ�κα�ρι.
Τ�τε κατ�λα%α τη νι�τη µ�υ ν’ αν��γει
σαν τα λ�υλ��δια και τ�υς στ���υς να καρπ��ει
κ�π�ι και π�ι�µατα π�τιστικ� πληµµ�ρα

��ι καρδι� µ�υ τ�ση ευτυ��α

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ιες α�ηγηµατικ�ς τε�νικ�ς �ρησιµ�π�ιε
 � συγγρα��ας στ� απ�σπασµα;

Εντ�π
στε �να �αρακτηριστικ� παρ�δειγµα απ� την καθεµι�.
2. Σε π�ια σηµε
α τ�υ κειµ�ν�υ διακρ
νετε την «παιδι�τικη αστ��ασι�»; Π�ιες

εν�ργειες των παιδι�ν σ�ς �α
ν�νται πι� απερ
σκεπτες και γιατ
;
3. ∆ια"�στε την Eroica και πρ�σπαθ�στε να απ�δ�σετε την υπ�θεση τ�υ µυθιστ�-

ρ�µατ�ς µε την �πτικ� γων
α εν�ς �λλ�υ πρ�σ�π�υ, π�υ εσε
ς θα επιλ�#ετε ως
α�ηγητ�.

4. Συγκρ
νετε τη νεανικ� ψυ��λ�γ
α των ηρ�ων τ�υ Κ. Π�λ
τη µε τ�ν �µιλητ� στ�
π�
ηµα τ�υ Ασλ�ν�γλ�υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια%��ω, τ�. 116, 1985 [α�ι�ρωµα].
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Αναγνωστ�κη Ν�ρα, Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα/�α, τ�µ. 7, Σ�κ�λης 1993, σ. 252-337.
Καραντ�νης Ανδρ�ας, Πε��γρ�/�ι και πε��γρα/�µατα της γενι�ς τ�υ ’30, Παπα-

δ�µας 1977, σ. 157-190.
Παναγιωτ�π�υλ�ς Ι.Μ., Τα πρ�σωπα και τα κε�µενα, τ�µ. 2, 1943, σ. 195-209.
Σα�
νης Απ�στ�λ�ς, Η σ�γ�ρ�νη πε��γρα/�α µας, 1951, σ. 25-31.
Β
ττι Μ�ρι�, Η γενι� τ�υ ’30, Ερµ�ς 1977, σ. 334-342.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κ�σµ�ς Π�λ
της (1887-1974), Eroica (1938), επιµ�λεια Π. Μ�κριτ�, Βι"λι�πωλε
�ν
της Εστ
ας 1997, σ. 5-11.

ª∂§¶ø ∞•πø∆∏

Η ψυ�& τ�υ νησι��

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ
σ�υν �ι µαθητ�ς τη µ�ντ�ρνα λ�γ�τε�νικ� γρα�� της Α#ι�τη και να αντι-
λη�θ��ν τη στεν� σ��ση π�υ συν�δεε τ�υς ανθρ�π�υς της παλι�τερης επ���ς µε
τ�ν τ�π� τ�υς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η µετα�ατικ� περ��δ�ς της Μυκ�ν�υ, απ� την παλι� στη «µ�ντ�ρνα» επ�"�
Τ�υριστικ� α:ι�π��ηση τ�υ τ�π�υ και κ�ινωνικ�� µετασ"ηµατισµ��
Η αγ�πη των ντ�πιων για τ�ν τ�π� και η πρ�σκ�λλησ� τ�υς σε παλι�τερες
µ�ρ��ς !ω�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Η δι�γηση Τ� Σπ�τι µ�υ ε
ναι τ� τ�ταρτ� και σηµαντικ�τερ� πε��γρ��ηµα της Μ�λ-
πως Α#ι�τη. Vπως σηµει�νει η συγγρα��ας, ε
ναι «γραµµ�ν� αναγκαστικ� �#ω απ’
την Ελλ�δα, στηρ
�εται σε πρ�σωπικ� "ι�µατα» και απ�τελε
 µια συµ"�λικ� πρ�-
σπ�θεια ανασ�νδεσης της α�ηγ�τριας Κ�δµως (λ�γ�τε�νικ�ς περσ�νας /πρ�σω-
πε
�υ της Α#ι�τη, π�υ πρωταγωνιστε
 και στην τελευτα
α �µ�νυµη ν�υ"�λα της) µε
τη γεν�θλια γη. Η Α#ι�τη �ρ�ισε να γρ��ει αυτ� τ� "ι"λ
� τ� 1958, �ταν �ταν π�λι-
τικ� ε#�ριστη στ� ανατ�λικ� Βερ�λ
ν�, �λ�κλ�ρωσε τη συγγρα�� τ�υ µε την επ�-
ν�δ� της στην Ελλ�δα, και τ� 1965, �πειτα απ� απ�σπασµατικ�ς πρ�δηµ�σιε�σεις
στ� περι�δικ� Επιθε(ρηση Τ��νης, τ� ε#�δωσε αυτ�τελ�ς. Vπως σηµει�ν�υν στην
Εισαγωγ� η Μ�ρω ∆��κα και � Βασ
λης Λαµπρ�π�υλ�ς, �ιλ�λ�γικ�
 επιµελητ�ς
της δε�τερης �κδ�σης τ�υ κειµ�ν�υ: «Τ� Σπ�τι µ�υ ε
ναι � ν�στ�ς της ε#�ριστης γρα-
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��ς, � ανυπ�τακτ�ς ν�στ�ς της διωκ�µενης τ��νης στην πατρικ� της γλ�σσα».
Vπως σε �λ� τ� συγγρα�ικ� της �ργ�, �τσι και στ� επιλεγµ�ν� απ�σπασµα διακρ
-
ν�υµε τ� πρ�σωπικ� λ�γ�τε�νικ� στ
γµα και την ιδι�τυπη γρα�� και στ
#η της
Α#ι�τη. Η γρα�� της επι�ητε
 να απ�τυπ�σει τη µ�ναδικ�τητα εν�ς κ�σµ�υ π�υ
��νεται, �ρησιµ�π�ι�ντας απ� τη µια π�λλ� στ�ι�ε
α πρ���ρικ�τητας και απ� την
�λλη µ�ντερνιστικ� α��γηση (κατ�ργηση α�ηγηµατικ�� θ�µατ�ς, υπ�ρ"αση τ�υ
συµ"ατικ�� �ρ�ν�υ, συµ�υρµ�ς των αναµν�σεων κ.�.). Στ� απ�σπασµα �ι µαθητ�ς
θα πρ�πει να εστι�σ�υν την πρ�σ��� τ�υς στην κ�ινωνικ� ψυ��λ�γ
α των ντ�πιων
και στη λειτ�υργ
α τ�υ «παρ�λυτ�υ διαλ�γ�υ» τ�υς. Α#
�ει επ
σης να παρακ�λ�υ-
θ�σ�υν την α�ηγηµατικ� παρ�κ"αση τ�υ Αθηνα
�υ µη�ανικ��, τ�υ �π�
�υ τις εσω-
τερικ�ς σκ�ψεις απ�δ
δει η συγγρα��ας µε την τε�νικ� τ�υ εσωτερικ�� µ�ν�λ�γ�υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Γαλ�τεια Σαρ�ντη, «Τ� τ�λ�ς», Να θυµ�σαι τη Β�λνα (1972), Βι"λι�πωλε
�ν της

Εστ
ας 20022, σ. 143-152.
2. Ν.Α. Ασλ�ν�γλ�υ, «Η ε#��ικ� Λευκ�δα» στα Κ.Ν.Λ. της Β' Γυµνασ
�υ.
3. Παναγι�της Κ�υσαθαν�ς, «Η �ωτ�γρα�
α», Η κ�υνιστ� π�λυθρ�να, Νε��λη

1996, σ. 59-67.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. ∆ια"�στε �λ�κληρη τη δι�γηση Τ� Σπ�τι µ�υ π�υ ανα��ρεται στη ν�σταλγ
α τ�υ

γεν�θλι�υ τ�π�υ, σε συνδυασµ� µε τ� επ
σης ν�σταλγικ� δι�γηµα τ�υ Μυκ�νι�-
τη συγγρα��α Π. Κ�υσαθαν�. Παρακ�λ�υθ�στε τι νι�θει κ�θε συγγρα��ας για
τ�ν τ�π� τ�υ και πρ�σπαθ�στε να αιτι�λ�γ�σετε τη συναισθηµατικ� τ�υς αντ
-
δραση.

2. Επισκε�θε
τε τη Μ�κ�ν� � τη Σκι�θ� και γρ�ψτε και εσε
ς τις εντυπ�σεις σας.
Στη Σκι�θ� πρ�σπαθ�στε να εντ�π
σετε κ�π�ια αν�µνηση απ� τ�ν κ�σµ� τ�υ
Αλ�#ανδρ�υ Παπαδιαµ�ντη και, αν τη "ρε
τε, καταγρ�ψτε την. Στ� εγ�ε
ρηµα
αυτ� ε
�ε πρ�"ε
 παλι�τερα � Jριστ���ρ�ς Μηλι�νης µε τ� δι�γηµ� τ�υ «Κε
-
ν�ς � σ�υραυλ�ς», Καλαµ�ς και Α��ρ�ντας, Στιγµ� 1985, σ. 113-124.

3. Βρε
τε παλαι�τερες �ωτ�γρα�
ες της Μυκ�ν�υ και συγκρ
νετ� τες µε τη σηµεριν�
εικ�να τ�υ τ�υριστικ�� νησι��. Μπ�ρε
τε να �ρησιµ�π�ι�σετε �ωτ�γρα�ικ� λευ-
κ�µατα �πως τα παρακ�τω: Ανδρ�α Εµπειρ
κ�υ, Φωτ�/ρ�κτης (Μ�κ�ν�ς,
1954), Παναγι�τη Κ�υσαθαν�, Ενθ�µι�ν Μυκ�ν�υ. Σ��λια σε /ωτ�γρα/�ες
1885-1985.
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Β Ι Β Λ Ι #  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ # Υ



µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ια%��ω, τ�. 311, 1993 [α�ι�ρωµα].
Καρ"�λης Τ�κης, «Μ�λπω Α#ι�τη», Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα/�α, τ�µ. 2, Σ�κ�λης 1996,

σ. 262-333.
Ματθα
�υ Lννα, Π�λ�µη Π�πη, ∆ιαδρ�µ�ς της Μ�λπως Α+ι(τη, 1947-1955. Μαρτυρ
ες

και κε
µενα απ� τα Αρ�ε
α Σ�γ�ρ�νης Κ�ινωνικ�ς Ιστ�ρ
ας, Θεµ�λι� 1999.
Μικ� Μα
ρη, Μ�λπω Α+ι(τη. Κριτικ�ς περιπλαν�σεις, Κ�δρ�ς 1996.
Μελισσαρ�τ�υ Γερασιµ
α, «Παρ�θυρα µε � δ
�ως πλα
σι�: Η κατασκευ� της α��-

γησης και Τ� σπ�τι µ�υ», ∆ια%��ω, τ�. 311, 1993, σ. 59-64.
Ραυτ�π�υλ�ς ∆ηµ�τρης, «Μ�λπως Α#ι�τη, Τ� σπ�τι µ�υ», Επιθε(ρηση Τ��νης, τ�.

136, 1966, σ. 426-431.
Σα�
νης Απ�στ�λ�ς, «Jρ�νικ� εν�ς νησι��. Μ�λπως Α#ι�τη: Τ� σπ�τι µ�υ», Επ�-

��ς, τ�. 38, 1966, σ. 563-564.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μ�λπω Α#ι�τη (1906-1973), Τ� σπ�τι µ�υ (1965). 3παντα, τ�µ. 8, Κ�δρ�ς 1986, σ.
191-194.

Η  N E O T E P H  Λ % Γ % Τ Ε J Ν Ι Α : H  Λ O Γ O T E X N I A  A Π O  T O  1 9 2 2  Ω Σ  T O  1 9 4 5
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°° ∂∂ ¡¡ ππ ∫∫ HH   µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº II ∞∞   

Βαγεν�ς Ν�σ�ς, Για �ναν �ρισµ� τ�υ µ�ντ�ρν�υ στην π��ηση, Στιγµ� 1984.
Β
ττι Μ�ρι�, Η γενι� τ�υ ’30. Ιδε�λ�γ�α και µ�ρ/�, Ερµ�ς 1982.
∆ηµ�δης Κ.Α., ∆ικτατ�ρ�α-Π�λεµ�ς και πε��γρα/�α 1936-1944, Γν�ση 1991.
Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα/�α, Ανθ�λ�γ
α, Σ�κ�λης.
Μαρων
της ∆.Ν., Π�σω µπρ�ς. Πρ�τ�σεις και υπ�θ�σεις για τη νε�ελληνικ� π��η-

ση και πε��γρα/�α, Στιγµ� 1986.
Τ�ι�"ας ∆ηµ�τρης, �ι µεταµ�ρ/(σεις τ�υ εθνισµ�� και τ� ιδε�λ�γηµα της ελλη-

νικ�τητας στ� µεσ�π�λεµ�, %δυσσ�ας 1989.




