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Να µ�υ τ� π�ρεις, �πνε µ�υ

Κ�ιµ�σ�υ αστρ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς δ�� απ� τα ωραι�τερα ναν�υρ	σµατα, µε ειδικ� στ�ι�ε	α
τ� καθ�να, αν�λ�γα µε τ� ��λ� τ�υ µικρ�� παιδι�� πρ�ς τ� �π�	� απευθ�νεται.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αγ�πη για τ	 παιδ� 
Τρυ�ερ�τητα και πρ	σδ	κ�ες της µ�νας
�νειρικ� ατµ�σ�αιρα
Σ�µ�	λα της δ�ναµης και της ανδρε�ας για τ	 αγ�ρι 
Πρ	σδ	κ�α και ευ�� για �ναν καλ� και πλ	�σι	 γ�µ	 για την κ�ρη  

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Στ� πρ�τ� ναν��ρισµα, η µητ�ρα ��!ει �ρ�υρ��ς γ�ρω απ� τ� κ�ιµισµ�ν� της
παιδ	: τ�ν "λι�, τ�ν αετ� και τ� ��ρι�. Πρ�κειται για τρ	α ισ�υρ� σ�µ��λα, π�υ
δηλ�ν�υν τ�σ� την αν�γκη πρ���λα$ης τ�υ παιδι�� �σ� και την α$	α τ�υ ως πρ�-
��λ" στ� µ�λλ�ν. Και �ι τρεις �ιγλ�τ�ρες π�υ η µητ�ρα επικαλε	ται ε	ναι αντρειω-
µ�ν�ι, �πως θα γ	νει µελλ�ντικ� και τ� αγ�ρι, π�υ κ�ιµ�ται "συ�� στην κ��νια τ�υ.
Εκτ�ς απ� την ανδρε	α, π�υ ε	ναι �να �αρακτηριστικ� τ� �π�	� πρ�κειται να απ�-
κτηθε	, τ� �ρ���ς �α	νεται �τι κατ�γεται απ� αρ��ντικ" γενι�: «�ρυσ�ν υγι�ν ε�	-
γλι!α στην αργυρ" τ�υ κ��νια». Αυτ" η τελευτα	α ανα��ρ� µπ�ρε	 να µην αντα-
π�κρ	νεται σε µια πραγµατικ" κατ�σταση, αλλ� να δηλ�νει µετα��ρικ� την α$	α
τ�υ �ρ���υς στα µ�τια της µητ�ρας τ�υ. Στ� ναν��ρισµα αυτ� �ι πρ�σωπ�π�ι"σεις,
π�υ συ�ν� απαντ�νται στ� δηµ�τικ� τραγ��δι, ε	ναι �λ���νερες, ιδια	τερα στην
περ	πτωση τ�υ κυρ Β�ρι�. ) κυρ Β�ρι�ς ε	ναι η πρ�σωπ�π�	ηση τ�υ !ωηρ�� αγ�-
ρι�� π�υ αργε	 να γυρ	σει στ� σπ	τι τ�υ και �µµεσα µας υπ���λλει τις αντιλ"ψεις
για την ανατρ��" των αγ�ρι�ν. Π�τ� µια τ�τ�ια α�ηγηµατικ" εν�τητα δε θα
παρεµ�αλλ�ταν σε ναν��ρισµα για κ�ρ	τσι.

+τσι, στ� επ�µεν� ναν��ρισµα για κ�ρ	τσι, "δη απ� τ�ν πρ�τ� στ	�� πρ���λλεται
η �µ�ρ�ι� τ�υ µε τις µετωνυµ	ες «αστρ	, αυγ", νι� �εγγ�ρι», εν� στ� δε�τερ� � πρ��-
ρισµ�ς τ�υ: «π�υ να σε �αρε	 � νι�ς π�υ θα σε π�ρει». /λη η �αντασ	ωση εν�ς µεγα-
λε	�υ και µιας π�λυτ�λειας, µ�σα στα �π�	α θα αναδει�τε	 η �µ�ρ�ι�, κλιµακ�νεται µε
τις ανα��ρ�ς της µ�νας στις µεγ�λες αγ�ρ�ς της Π�λης και της Βενετι�ς, �π�υ ���υν
παραγγελθε	 τα στ�λ	δια και τα πρ�ικι� της κ�ρης. Μ�λιστα σε �ρισµ�νες περι���ς,
αντ	 για «�ρυσ�», υπ�ρ�ει η παραλλαγ" «πρ�ικι�». Ε$�λλ�υ, τ� π�πλωµα π�υ ρ��ε-
ται στην Π�λη παραπ�µπει στ� γαµ"λι� π�πλωµα, π�υ µα!	 µε τα πρ�ικι� µετα��ρε-
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ται και στρ�νεται στ� καιν��ρι� σπ	τι της ν��ης. Επ	σης, �να ενδια��ρ�ν στ�ι�ε	�
ε	ναι τ� γεγ�ν�ς �τι, εδ�, η κ��νια δεν ε	ναι π�λ�τιµη �πως στ� πρ�ηγ��µεν� ναν��-
ρισµα. Ε	ναι µια απλ" κ��νια µε «πα�ι� πανι�». Ακ�µα, � παραστ�της π�υ επικαλε	-
ται εδ� η µητρικ" αγ�πη ε	ναι µια �λλη γυνα	κα και µ�να: «η Παναγι� η δ�σπ�ινα».

Και στα δ�� ναν�υρ	σµατα ε	ναι κ�ιν�ς � τρυ�ερ�ς τ�ν�ς αλλ� και τ� α	σθηµα
περη��νιας της µ�νας για τ� παιδ	 της. Κ�ιν" επ	σης και η αγων	α για την ασ��-
λεια τ�υ �ρ���υς αλλ� και η ελπ	δα για τ� µ�λλ�ν. Τ� �αντασιακ� στ�ι�ε	�, π�υ
�αρακτηρ	!ει και τα δ�� τραγ��δια, δηµι�υργε	 �να �νειρικ� κλ	µα, εναρµ�νισµ�ν�
µε την "ρεµη κατ�σταση τ�υ παιδικ�� �πν�υ.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Η πρ�σεκτικ" αν�γνωση των δ�� τραγ�υδι�ν �δηγε	 στη διαπ	στωση �τι τ�

πρ�τ� απευθ�νεται σε αγ�ρι και τ� δε�τερ� σε κ�ρ	τσι. Π�ια ε	ναι τα στ�ι�ε	α
π�υ δε	�ν�υν τη δια��ρ� των ��λων και π�ιες αντιλ"ψεις απη���ν;

2. Θυµ�στε κ�π�ι� ναν��ρισµα π�υ σας �λεγαν �ταν "σαστε µικρ� παιδι�; Aνα-
!ητ"στε στ� �ικ�γενειακ� και �ιλικ� σας περι��λλ�ν ναν�υρ	σµατα και να τα
παρ�υσι�σετε στην τ�$η.

3. Τ� πρ�τ� ναν��ρισµα εκτ�ς απ� λυρικ� ��ει και α�ηγηµατικ� στ�ι�ε	α. Aνα-
δε	$τε τα και µετατρ�ψτε τ�ν π�ιητικ� λ�γ� σε πε!�.

4. Ακ��στε ναν�υρ	σµατα τ�υ Φεντερ	κ� Γκαρθ	α Λ�ρκα απ� τ�υς δ	σκ�υς
Ματωµ�ν�ς γ
µ�ς τ�υ Μ�ν�υ 6ατ!ιδ�κι και Α�… �ρωτα τ�υ 6ρ"στ�υ Λε�ντ",
µε σκ�π� να συγκρ	νετε τ� περιε��µεν� αυτ�ν των π�ιηµ�των µε τα δηµ�τικ�
µας τραγ��δια.

Της Π�ργας

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� κε	µεν� απ� την κατηγ�ρ	α των
ιστ�ρικ�ν δηµ�τικ�ν τραγ�υδι�ν.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η αγ�πη για την πατρ�δα
Τα δειν� τ	υ π	λ�µ	υ
Η δ�ναµη τ	υ �ρ�µατ	ς και η πρ	δ	σ�α
Τ	 α�σθηµα της ελευθερ�ας
� σε�ασµ�ς στ	υς πρ	γ�ν	υς και τη θρησκε�α

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� ιστ�ρικ� αυτ� δηµ�τικ� τραγ��δι ε	ναι ηπειρ�τικ�, ��ει ελεγειακ� �αρακτ"ρα
και ανα��ρεται στ� γεγ�ν�ς της παρα��ρησης της Π�ργας στ�υς Τ��ρκ�υς. )ι
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Παργιν�	 θε�ρησαν �τι πρ�δ�θηκαν απ� τ�υς 7γγλ�υς, επειδ", εν� !"τησαν µ�ν�ι
τ�υς την αγγλικ" πρ�στασ	α και υπ�δ��τηκαν θερµ� τ� αγγλικ� απ��ατικ� �γηµα,
�ι 7γγλ�ι ��τε καν τ�υς ενηµ�ρωσαν �τι η π�λη τ�υς π�υλ"θηκε στ�υς Τ��ρκ�υς.
Τ� θ�µα αυτ� πρ�κ�λεσε την αγαν�κτηση π�λλ�ν Ευρωπα	ων, �πως π.�. τ�υ Γ�λ-
λ�υ περιηγητ" και συγγρα��α Π�υκε�	λ, τ�υ 7γγλ�υ στρατιωτικ�� και �ιλ�λληνα
Τσωρτς, και τ�υ Iταλ�!ακ�νθι�υ π�ιητ" )�γ� Φ�σκ�λ�. ) Φ�σκ�λ� µ�λιστα, ε$�-
ριστ�ς στην Αγγλ	α, διαµαρτυρ"θηκε �ντ�να για την αγγλικ" π�λιτικ" στ� �ι�λ	�
τ�υ Αι ατυ��αι και η παρα��ρησις της Π
ργας, Λ�νδ	ν� 1819. Στ� �ι�λ	� αυτ�
συµπερι�λα�ε και µια παραλλαγ" τ�υ δηµ�τικ�� τραγ�υδι�� «Της Π�ργας», την
�π�	α παραθ�τ�υµε πι� κ�τω.

Τ� τραγ��δι π�υ ανθ�λ�γε	ται καταγρ��ηκε για πρ�τη ��ρ� απ� τ�ν Iταλ�
�ιλ�λληνα συγγρα��α Νικ�λ� Τ�µα!�� και δηµ�σιε�τηκε στη συλλ�γ" τ�υ Canti
popolari Creci, Βενετ	α 1842. Κεντρικ�ς θεµατικ�ς �$�νας τ�υ τραγ�υδι�� ε	ναι η
�κ�ραση της αγαν�κτησης για την π�ληση της Π�ργας και � θρ"ν�ς για την ανα-
γκαστικ" ε$�ρ	α των κατ�	κων της. Μ�ι�!ει µε µ�ιρ�λ�ι και µπ�ρε	 να διακριθε	 σε
τρεις εν�τητες: α) στ� πρ��	µι� (1-3), �) στη µνε	α της ανδρε	ας των Παργιν�ν και
της πρ�δ�σ	ας, και γ) στην παρα	νεση για την απ�δηµ	α µε την κα�ση των πρ�γ�-
νικ�ν �στ�ν, για να µη συληθ��ν απ� τ�υς )θωµαν��ς.

Τ� θεµατικ� µ�τ	�� των π�υλι�ν, µε τ� �π�	� αν�	γει τ� π�	ηµα, ε	ναι σηµαδια-
κ� και µαγικ�, εν� τ� τρ	τ�, τ� «κατ�µαυρ�» π�υλ	, ��ει διπλ� ρ�λ�: τ� τραγ��δι
τ�υ ε	ναι ταυτ��ρ�να µ�ιρ�λ�ι και �ρησµ�ς, δε	�νει δηλαδ" τ� θ�ληµα της µ�	ρας,
�πως συν��αινε και στ� τραγ��δι «Τ�υ γι��υρι�� της 7ρτας». +να απ� τα πι�
ενδια��ρ�ντα στ�ι�ε	α τ�υ τραγ�υδι�� ε	ναι η π�ιητικ" σ�!ευ$η �ριστιανικ�ν και
παγανιστικ�ν στ�ι�ε	ων, πρ�κειµ�ν�υ να απ�δ�θε	 η π�ταπ�τητα της συµπερι��-
ρ�ς των 7γγλων.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. ∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς, Ελε�θερ�ι Π�λι�ρκηµ�ν�ι, Β’ Σ�εδ	ασµα. Π�ι�µατα, επιµ�-

λεια – σηµει�σεις Λ	ν�ς Π�λ	της, Cκαρ�ς 19794, σ. 225.

Ψυ�� µεγ
λη και γλυκι
, µετ
 �αρ
ς σ’ τ� λ�ω:
θαυµ
�ω τες γυνα�κες µας και στ’ �ν�µ
 τ�υς µν�ω.
Ε!�"�θηκα κ
π�τε µη δειλι
σ�υν και τες επαρατ�ρησα αδι
κ�πα,

Για η δ�ναµη δεν ε�ν’ σ’ αυτ�ς �σια µε τ’ 
λλα δ�ρα.

Απ�ψε, εν� ε��αν τα παρ
θυρα αν�ι�τ
 για τη
δρ�σι
, µια απ’ αυτ�ς, η νε�τερη, επ�γε να κλε�-
σει, αλλ
 µια 
λλη της ε�πε: «&�ι παιδ� µ�υ, 
!ησε
να ’µπει η µυρωδι
 απ� τα !αγητ
' ε�ναι �ρε�α να
συνηθ�σ�υµε […]».
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2. Νικ�λα�υ Γ. Π�λ	τη, «Της Π�ργας», Εκλ�γα� απ� τα τραγ��δια τ�υ ελληνικ��
λα��, 1914, σ. 20.

Μα�ρ� π�υλ
κι π�ρ�εσαι απ� τ’ αντ�κρυ µ�ρη,
πες µ�υ τι κλ
ψες θλι"ερ�ς, τι µα�ρα µ�ιρ�λ�για
απ� την Π
ργα "γα�ν�υνε, π�υ τα "�υν
 ραγ���υν;
Μ�να την πλ
κωσε Τ�υρκι
 και π�λεµ�ς την κα�ει;
∆εν την επλ
κωσε Τ�υρκι
, π�λεµ�ς δεν την κα�ει.
Τ�υς Παργιν��ς επ��λησαν σα γ�δια, σα γελ
δια,
κι �λ�ι στην *ενιτι
 θα παν να ��σ�υν �ι καηµ�ν�ι.
Τρα"��ν γυνα�κες τα µαλλι
, δ�ρν�υν τ’ 
σπρα τ�υς στ�θια,
µ�ιρ�λ�γ��ν �ι γ�ρ�ντες µε µα�ρα µ�ιρ�λ�για,
παπ
δες µε τα δ
κρυα γδ�ν�υν τες εκκλησι�ς τ�υς.
Βλ�πεις εκε�νη τη !ωτι
, µα�ρ� καπν� π�υ "γ
νει;
Εκε� κα�γ�νται κ�καλα, κ�καλα αντρειωµ�νων,
π�υ την Τ�υρκι
 τρ�µ
*ανε και τ� Βε��ρη κ
ψαν.
Εκε� ’ναι κ�καλα γ�νι��, π�υ τ� παιδ� τα κα�ει,
να µην τα "ρ��νε �ι Λι
πηδες, Τ��ρκ�ι µην τα πατ�σ�υν.
Ακ��ς τ� θρ�ν� τ�ν π�λ�ν, �π�� "�γκ��ν τα δ
ση,
και τ� δαρµ�, π�υ γ�νεται, τα µα�ρα µ�ιρ�λ�για;
Ε�ναι π’ απ��ωρ���νται τη δ�λια την πατρ�δα,
!ιλ��ν τις π�τρες και τη γη κι ασπ
��νται τ� ��µα.

3. Γι�ργ�ς Σε��ρης, «7ν�ι$η µ.6.», Ηµερ�λ�γι� Καταστρ�µατ�ς Β’ (1944). Π�ι�-
µατα, Cκαρ�ς 198214, σ. 173-174.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™   
1. Συγκρ	νετε τ� κε	µεν� π�υ ανθ�λ�γε	ται µε τα δηµ�τικ� «Της Λ�νως τ�υ Μπ�-

τσαρη», «Της ∆�σπως», καθ�ς και µε τ� απ�σπασµα απ� τ� Β’ Σ�εδ	ασµα των
Ελε�θερων Π�λι�ρκηµ�νων τ�υ ∆ι�ν�σι�υ Σ�λωµ��. Π�ς εµ�αν	!�νται �ι γυνα	-
κες στα κε	µενα αυτ�; Π�ια �αρακτηριστικ� τ�υς τ�ν	!�νται; Συµ�ων��ν µε τη
διαδεδ�µ�νη �π�ψη για τη ��ση και τη θ�ση της γυνα	κας σε παλι�τερες επ���ς;

2. Συγκρ	νετε τ� τραγ��δι «Της Π�ργας» µε την �µ�νυµη παραλλαγ". Π�ιες
�µ�ι�τητες και π�ιες δια��ρ�ς παρατηρε	τε;

∆ H M O T I K A  T P A Γ O Y ∆ I A
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Τ�υ γι��υρι�� της �ρτας

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς µ	α απ� τις καλ�τερες και πι� γνωστ�ς παραλ�γ�ς και να
µελετ"σ�υν τα ιδια	τερα γνωρ	σµατα τ�υ ε	δ�υς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
�ι θυσ�ες π	υ απαιτ	�νται για τα µεγ�λα �ργα
Τ	 συνα�σθηµα ευθ�νης τ	υ πρωτ	µ�στ	ρα
Η δ�ναµη της κατ�ρας
Η αδερ�ικ� αγ�πη

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Η θεµελ	ωση τ�υ γε�υρι�� της 7ρτας �α	νεται αδ�νατη, παρ� τις πρ�σπ�θειες
εν�ς πλ"θ�υς µαστ�ρων και τ�υ πρωτ�µ�στ�ρα. ) �ρησµ�ς π�υ δ	νεται απ� τ�
γν�ριµ� π�υλ	-αγγελια��ρ� των δηµ�τικ�ν τραγ�υδι�ν ��ρνει θλ	ψη στ�ν πρωτ�-
µ�στ�ρα, α��� τ�υ !ητ� να θυσι�σει την αγαπηµ�νη τ�υ γυνα	κα, για να στερι�σει
τ� γε��ρι. Παρ� τ�ν π�ν� τ�υ υπακ��ει στην εσωτερικ" �ων" τ�υ καθ"κ�ντ�ς,
π�υ υπαγ�ρε�ει την �λ�κλ"ρωση της απ�στ�λ"ς τ�υ. Παραγγ�λνει στη γυνα	κα τ�υ
να �ρθει �σ� πι� αργ� µπ�ρε	 –πρ�γµα π�υ υπ�δεικν�ει και τη δραµατικ" π�λη
π�υ γ	νεται µ�σα στην ψυ�" τ�υ– αλλ� τ� π�υλ	 διαστρ��ει τα λ�για τ�υ και η
γυνα	κα �ρ�εται �σ� πι� γρ"γ�ρα µπ�ρε	 κ�ντ� στ�ν αγαπηµ�ν� της. Στ� γε��ρι, µε
�να τ��νασµα σηµαδιακ� –τ� δα�τυλ	δι τ�υ πρωτ�µ�στ�ρα π�υ υπ�τ	θεται �τι
�πεσε στα θεµ�λια– την κ�ν�υν να κατ��ει µε τη θ�λησ" της. Η γυνα	κα, �ταν αντι-
λαµ��νεται �τι πρ�κειται να εντ�ι�ιστε	, θρηνε	 για την �δικη µ�	ρα της και κατα-
ρι�ται τ� γε��ρι. /ταν �µως της θυµ	!�υν �τι µπ�ρε	 να περ�σει απ�κε	 � αδελ��ς
της, πα	ρνει π	σω την κατ�ρα της και τη µετατρ�πει σε ευ�", δηλ�ν�ντας τη δ�να-
µη της αδερ�ικ"ς αγ�πης, στ�ι�ε	� π�υ παραπ�µπει στην αρ�α	α τραγωδ	α (Αντι-
γ�νη, Ι�ιγ�νεια).

Τ� θ�µα τ�υ π�ι"µατ�ς αναπτ�σσεται σε 46 δεκαπεντασ�λλα��υς αν�µ�ι�κα-
τ�ληκτ�υς ιαµ�ικ��ς στ	��υς και �ι µετρικ�	 τ�ν�ι �ρ	σκ�νται στην πρ�τελευτα	α
συλλα�", ���υµε δηλαδ" στ	��υς παρ�$�τ�ν�υς. ) κεντρικ�ς �$�νας π�νω στ�ν
�π�	� στηρ	!εται η α�"γηση ε	ναι η αν�γκη της θυσ	ας, της πρ�σωπικ"ς-ατ�µικ"ς
ευτυ�	ας για τ� γενικ� καλ�. Η δι�σταση αν�µεσα στ� θ�λω και στ� πρ�πει δ	νει
δραµατικ" �νταση και συγκινησιακ� ��θ�ς στην περιγρα�" των πρωταγωνιστ�ν,
τ�υ πρωτ�µ�στ�ρα δηλαδ" και της γυνα	κας τ�υ. Εν� � πρωτ�µ�στ�ρας παρ� τη
�αθι� τ�υ θλ	ψη («π��τει τ�υ θαν�τ�υ») ιεραρ�ε	 πρ�τα τ� καθ"κ�ν και την ευθ�-
νη τ�υ απ�ναντι στ� κ�ινωνικ� σ�ν�λ�, η θυσια!�µενη γυνα	κα, τ� αθ�� θ�µα,
µπρ�στ� στ� �µεσ� ενδε��µεν� τ�υ θαν�τ�υ της ε$εγε	ρεται, ��ι απ�ναντι στ�ν
�ντρα της, αλλ� απ�ναντι στη µ�	ρα. Ε	ναι ε$αιρετικ� ενδια��ρ�ν τ� �τι η γυνα	κα
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αλλ�!ει τη �αρι� κατ�ρα της µ�ν� στην υπ�µνηση τ�υ αδερ��� της. Εδ� τ� στ�ι-
�ε	� της �ικ�γ�νειας –ισ�υρ�τατ� στην παραδ�σιακ" κ�ινων	α– κατ�ρθ�νει να δια-
σ�σει τ� γενικ� καλ� µ�σα απ� µια ιδι�τυπη �κ�ραση τ�υ ατ�µικ��. ) αδερ��ς,
για µια γυνα	κα π�υ δεν ��ει απ�κτ"σει ακ�µα παιδι�, ε	ναι, �πως συµ�α	νει και
στην Ι!ιγ�νεια εν Τα�ρ�ις τ�υ Ευριπ	δη, τ� στ�ι�ε	� της συν��ειας της γενι�ς, της
συγγ�νειας τ�υ α	µατ�ς. Τ� θ�µα της θυσ	ας υπ�ρ�ει επ	σης και µπ�ρε	 να συσ�ετι-
στε	 µε τη �ι�λικ" (θρησκευτικ�) " τη λ�γ�τε�νικ" (Β. Κ�ρν�ρ�ς, Η θυσ�α τ�υ
Α"ρα
µ) εκδ��" της θυσ	ας τ�υ Ισα�κ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. 3 πρωτ�µ
στ�ρας, θεατρικ� �ργ� τ�υ Ν	κ�υ Κα!αντ!�κη (περ. Παναθ�ναια,

1910), τ� �π�	� µελ�π�	ησε � συνθ�της Μαν�λης Καλ�µ�	ρης και κυκλ���ρησε
σε δ	σκ� τ� 1939.

2. Γι�ργ�ς Θε�τ�κ�ς, Τ� γε!�ρι της 4ρτας, [θεατρικ� �ργ�] (1944). Θεατρικ

�ργα, Β’, 1966.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™   
1. Π�ι� τ� "θ�ς τ�υ πρωτ�µ�στ�ρα; Απ� π�ια σηµε	α τ�υ κειµ�ν�υ διαπιστ�ν�υ-

µε την τραγικ" δι�σταση τ�υ ρ�λ�υ τ�υ;
2. Τι δε	�νει η αλλαγ" της κατ�ρας σε ευ�", σ�ετικ� µε τη σ��ση αν�µεσα στα µ�λη

της παραδ�σιακ"ς �ικ�γ�νειας;
3. Βρε	τε τα α�ηγηµατικ� και τα δραµατικ� στ�ι�ε	α τ�υ τραγ�υδι��.
4. Ανα!ητ"στε τα σ�"µατα λ�γ�υ π�υ υπ�ρ��υν στ� τραγ��δι, δ	ν�ντας απ� �να

παρ�δειγµα.
5. Εντ�π	στε και �λλες θυσ	ες απ� την αρ�α	α και τη νε�ελληνικ" λ�γ�τε�νικ"

παρ�δ�ση και επισηµ�νετε �µ�ι�τητες και δια��ρ�ς µε τη θυσ	α της γυνα	κας
τ�υ πρωτ�µ�στ�ρα.

BB ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Η Καθηµεριν� της Κυριακ�ς, «Επτ� Ηµ�ρες», α�ι�ρωµα «Π�τρινα γε��ρια»,

13.2.2000.
Κρ��πη Ελευθερ	α, «∆ραµατ�π�	ηση τ�υ “γι��υρι�� της 7ρτας” απ� µαθητ�ς»,

Φιλ�λ�γικ�, τ�. 84, 2004, σ. 34-39.
Τσ�τσ�ς Γι�ργ�ς, Μακεδ�νικ
 γε!�ρια, University Studio Press, Θεσσαλ�ν	κη 1997.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Τα ανθ�λ�γηµ�να κε	µενα πρ��ρ��νται απ� τη συλλ�γ" τ�υ Νικ�λα�υ Γ. Π�λ	τη,
Εκλ�γα� απ� τα τραγ��δια τ�υ ελληνικ�� λα��, 1914.

∆ H M O T I K A  T P A Γ O Y ∆ I A
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°° ∂∂ ¡¡ ππ ∫∫ HH   µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº II ∞∞

Απ�στ�λ�κης Γι�ννης, Τ� κλ�!τικ� τραγ��δι: Τ� πνε�µα και η τ��νη τ�υ,
Βι�λι�πωλε	�ν της Εστ	ας 1954.

Fauriel Claude, Ελληνικ
 ∆ηµ�τικ
 Τραγ��δια, εκδ�τικ" επιµ�λεια Αλ�$ης Π�λ	-
της, Πανεπιστηµιακ�ς Eκδ�σεις Κρ"της, Ηρ�κλει� 1999.

Καψωµ�ν�ς Ερατ�σθ�νης, Τ� σ�γ�ρ�ν� κρητικ� ιστ�ρικ� τραγ��δι, 1979.
——, ∆ηµ�τικ� τραγ��δι: Μια δια!�ρετικ� πρ�σ�γγιση, 1990.
K�ντ�γλ�υ Φ�της, «Τα �µ�ρ�α τραγ��δια µας, η αναπν�" της �υλ"ς µας», Η

π�νεµ�νη Ρωµι�σ�νη, Αστ"ρ 1963.
Κυριακ	δης Στ	λπων, Τ� δηµ�τικ� τραγ��δι: Συναγωγ� µελετ�ν, επιµ�λεια

7λκη Κυριακ	δ�υ-Ν�στ�ρ�ς, Ερµ"ς 1978.
Ν�α Εστ�α, α�ι�ρωµα στ� δηµ�τικ� τραγ��δι, τ�. 1762, ∆εκ�µ�ρι�ς 2003.
Παραλ�γ�ς, επιµ�λεια Γι�ργ�ς Ιω�νν�υ, Ερµ"ς 19832.
Τ� δηµ�τικ� τραγ��δι: Κλ�!τικα, επιµ�λεια Αλ�$ης Π�λ	της, Ερµ"ς 1973.
——, Η ανακ
λυψη των ελληνικ�ν δηµ�τικ�ν τραγ�υδι�ν, Θεµ�λι� 1984.
Saunier G., Ελληνικ
 δηµ�τικ
 τραγ��δια: Συναγωγ� µελετ�ν (1968-2000),

µτ�ρ. I�ιγ�νεια Mπ�τ�υρ�π��λ�υ, επιµ�λεια Γι�ργ�ς Aνδρειωµ�ν�ς, Cδρυµα
Κ�στα και Ελ�νης )υρ�νη 2001.

Ση��κης Γρηγ�ρης, Για µια π�ιητικ� τ�υ ελληνικ�� δηµ�τικ�� τραγ�υδι��,
Πανεπιστηµιακ�ς Eκδ�σεις Κρ"της, Ηρ�κλει� 1988.

www.e-yliko.gr: Σε αυτ" την ιστ�σελ	δα τ�υ ΥΠΕΠΘ κατατ	θενται διδακτικ�ς
πρ�τ�σεις, �ρθρα και κε	µενα ευρ�τερ�υ παιδαγωγικ�� πρ��ληµατισµ��.



KPHTIKH ΛOΓOTEXNIA



°∂øƒ°π√™ Ã√ƒ∆∞∆™∏™

Ερω��λη 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� �ργ� τ�υ κρητικ�� θε�τρ�υ. Τ� απ�-
σπασµα επικεντρ�νεται στ�ν π�νεµ�ν� �ρωτα δ�� ν�ων, µ�σω τ�υ �π�	�υ εκ�ρ�!�νται
δυνατ� ανθρ�πινα συναισθ"µατα και δια�ρ�νικ�ς α$	ες !ω"ς (αγ�πη, π	στη, �ρκ�ς).

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η 	µ	ρ�ι� (κ�λλ	ς και ψυ�ικ� αρετ�)
Η ερωτικ� α�	σ�ωση των δ�	 αγαπηµ�νων π	υ επισ�ραγ�-εται µε �ρκ	

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� απ�σπασµα συνδυ�!ει τ� ερωτικ� µε τ� δραµατικ� συνα	σθηµα, καθ�ς �ι δ��
πρωταγωνιστ�ς �ρ	σκ�νται σε µεγ�λη ψυ�ικ" �νταση και �ι�ν�υν µια �ντ�νη απειλ".
) καθηγητ"ς θα πρ�πει να καθ�δηγ"σει τ�υς µαθητ�ς, �στε να παρακ�λ�υθ"σ�υν
την κ�ρ��ωση της δραµατικ"ς �ντασης µ�σα απ� τα λ�για αγ�πης και π	στης π�υ
ανταλλ�σσ�υν �ι δ�� ερωτευµ�ν�ι, αλλ� και να τ�ν	σει την �$��η π�ιητικ" απ�δ�ση
της αγ�πης, δ	ν�ντας �µ�αση στ� γλωσσικ� ερωτικ� κ�δικα. Ιδια	τερα �ντ�νη ε	ναι η
ψυ�ικ" �νταση της Ερω�	λης, στην πρ�σπ�θει� της να πε	σει τ�ν Παν�ρετ� για τη
σταθερ�τητα της αγ�πης της. Η Ερω�	λη τ�� υπ�σ�εται �τι θα υπερνικ"σει κ�θε
δ�κιµασ	α " θα επιλ�$ει τ� θ�νατ� για να τ�υ απ�δε	$ει την αγ�πη της. )ικε	α στην
αντ	ληψη της κρητικ"ς λ�γ�τε�ν	ας ε	ναι η επ	κληση τ�υ +ρωτα ως εγγυ"τριας δ�να-
µης π�υ επισ�ραγ	!ει τα λ�για των ερωτευµ�νων, καθ�ς και �ι πρ�σωπ�π�ι"σεις των
�υσικ�ν στ�ι�ε	ων (�υραν�ς, θ�λασσα, γη, α�ρας κ.�.), τα �π�	α ��ε	λ�υν να παρ�µ-
��υν σε περ	πτωση αθ�τησης της υπ�σ�εσης. ∆ηλ�νεται �τσι η απ��ασιστικ�τητα και
η καθ�λικ" ισ��ς των λ�γων της Ερω�	λης, µε εκ�ραστικ� µ�σα και λειτ�υργ	ες π�υ
συναντ�µε στ� δηµ�τικ� τραγ��δι. Η σ�γκριση τ�υ απ�σπ�σµατ�ς µε τ� πρ�τειν�µε-
ν� παρ�λληλ� κε	µεν� αναδεικν�ει κ�ιν� σηµε	α αλλ� και �ασικ�ς δια��ρ�ς αν�µε-
σα στα δ�� �ργα, τ�σ� στην ερωτικ" ιστ�ρ	α �σ� και στ� λ�γ�τε�νικ� �ειρισµ� της
υπ�θεσης και της πλ�κ"ς τ�υς. Στην Ερω!�λη υπερτερε	 τ� στ�ι�ε	� της θεατρικ�τη-
τας, εν� � Ερωτ�κριτ�ς διακρ	νεται για την πρ���ρικ�τητα τ�υ π�ιητικ�� λ�γ�υ. Και
τα δ�� π�ι"µατα ε	ναι γραµµ�να σε δεκαπεντασ�λλα�� �µ�ι�κατ�ληκτ� δ	στι��.

¶¶ ∞∞ ƒƒ AA §§ §§ ∏∏ §§ √√   KK EE II MM EE NN OO
Ερωτ�κριτ�ς, [Υπ�σ�εση αι�νιας π	στης] Γ. 1355-1552, κριτικ" �κδ�ση Στυλιαν�ς
Αλε$	�υ, Ερµ"ς 1980, σ. 242-249.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ EE ™™   ∂∂ ƒƒ °° AA ™™ II EE ™™
1. Τι !ητ� � Παν�ρετ�ς απ� την Ερω�	λη και π�ς εκε	νη ανταπ�κρ	νεται στην επι-

θυµ	α τ�υ;
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2. Π�ιες δυν�µεις επικαλε	ται η Ερω�	λη, για να εγγυηθ��ν την πιστ�τητα των
λ�γων της; Τι δηλ�ν�υν αυτ�ς �ι επικλ"σεις απ� την πλευρ� της ηρω	δας;

3. Συγκρ	νετε τις δ�� ερωτικ�ς σκην�ς στην Ερω!�λη και τ�ν Ερωτ�κριτ� και ε$η-
γ"στε µε π�ι�ν τρ�π� τα δ�� !ευγ�ρια πρ�σπαθ��ν να διασ�αλ	σ�υν την αγ�πη
τ�υς µ�σα στις δυσκ�λ	ες.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº II ∞∞
Αλε$	�υ Στυλιαν�ς, Απ�σκ	τη Μ�ρθα, «Εισαγωγ"» στ� Γε�ργι�ς 6�ρτ�τσης, Ερω-

!�λη, Στιγµ" 1988, σ. 11-88.
Π�λ	της Λ	ν�ς, «Η παρ�σταση της Ερω!�λης: Π�ιητικ�ς λ�γ�ς και σκηνικ" ερµη-

νε	α», Θ�µατα της λ�γ�τε�ν�ας µας, τ�µ. 2, Κωνσταντιν	δης, Θεσσαλ�ν	κη 1976,
σ. 66 κ.ε$.

Π���νερ Β�λτερ, «Η Ερω!�λη στη δηµ�δη παρ�δ�ση της Κρ"της», Αρι
δνη
[Ρεθ�µν�υ], τ�µ. 1, 1983, σ. 173 κ.ε$.

Σ�λ�µ�ς Αλ�$ης, Τ� κρητικ� θ�ατρ�:Απ� τη !ιλ�λ�γ�α στη σκην�, Πλει�ς 1973, σ. 39-60.
6ασ�πη Ευσε�	α, «Η νε�ελληνικ" δραµατ�υργ	α στα “Κε	µενα Νε�ελληνικ"ς

Λ�γ�τε�ν	ας” της Μ�σης Εκπα	δευσης, Κ.Ν.Λ. Γ’ Γυµνασ	�υ», Σ�γ�ρ�νη εκπα�-
δευση, τ�. 61, 1991, σ. 54-56.
http://www.snhell.gr/lakeim.html

¶¶ ∏∏ °° HH
Γε�ργι�ς 6�ρτ�τσης (µ�σα 16�υ-αρ��ς 17�υ αι.), Ερω!�λη (γρ��τηκε γ�ρω στα
1595 – τυπ�θηκε στη Βενετ	α τ� 1676), Πρ�$ις Τρ	τη-Σκην" ∆ε�τερη, στ. 147-184,
επιµ�λεια Στυλιαν�ς Αλε$	�υ, Μ�ρθα Απ�σκ	τη, Στιγµ" 1988, σ. 152-153.

µπ∆™∂¡∆™√™ ∫√ƒ¡∞ƒ√™

Ερωτ�κριτ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ II
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς τ� αντιπρ�σωπευτικ�τερ� και καλ�τερ� �ργ� της κρητι-
κ"ς λ�γ�τε�ν	ας, σε συνδυασµ� µε κ�ινωνικ� "θη και αντιλ"ψεις π�υ 	σ�υαν στις
τ�πικ�ς κ�ινων	ες της επ��"ς. Στ� δε�τερ� απ�σπασµα ερ��µαστε σε επα�" µε τ�ν
επικ� �αρακτ"ρα τ�υ �ργ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
�ι α/�ες της γν7σης και της αρετ�ς
Η ανυπ�ρ�λητη κ	ινωνικ� δια�	ρ� ως εµπ�δι	 στ	 γ�µ	 των δ�	 ν�ων 
Τ	 απ	τυ�ηµ�ν	 πρ	/ενι� και η δ�ναµη της �ασιλικ�ς ��ας
Η π	λεµικ� 	ρµ� και 	 επικ�ς �αρακτ�ρας τ	υ Ερωτ�κριτ�υ

K P H T I K H  Λ O Γ O T E X N I A

[ 1 9 ]



∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� πρ�τ� απ�σπασµα ανα��ρεται στ� πρ�$ενι�, π�υ � Πε!�στρατ�ς για ��ρη τ�υ
γι�υ τ�υ αναλαµ��νει να διεκπεραι�σει. )ι µαθητ�ς θα πρ�πει να καταν�"σ�υν τη
δυσκ�λ	α τ�υ εγ�ειρ"µατ�ς. Τα λ�για τ�υ Πε!�στρατ�υ πρ�καλ��ν την �ργισµ�νη
αντ	δραση τ�υ �ασιλι�, η �π�	α ��ε	λεται στην κατ�τερη κ�ινωνικ" θ�ση τ�υ υπ�-
ψ"�ι�υ γαµπρ�� και συν�δει µε τ�ν πληγωµ�ν� εγωισµ� τ�υ. ) Ηρακλ"ς δεν αν�-
�εται τη θρασ�τητα τ�υ υπηκ��υ τ�υ να ελπ	!ει σε γ�µ� µε τη �ασιλ�π��λα, καθ�ς
� γ�µ�ς αυτ�ς δηµι�υργε	 εµπ�δια στα µελλ�ντικ� σ��δι� τ�υ για �να πετυ�ηµ�ν�
πρ�$ενι�, τ� �π�	� θα εν	σ�υε την π�λιτικ" θ�ση και θα ε$ασ��λι!ε ειρ"νη στ�
�ασ	λει�. Με τ�ν εκ���ισµ� τ�υ Πε!�στρατ�υ και την ε$�ρ	α τ�υ Ερωτ�κριτ�υ �
�ασιλι�ς επι��λλει �	αια την ε$�υσ	α τ�υ, �ι απ���σεις �µως π�υ πα	ρνει απ�δει-
κν��νται στην πραγµατικ�τητα αν��ελες, καθ�ς η δ�κιµασ	α ενισ��ει την αγ�πη
και την π	στη των δ�� ν�ων. Η Αρετ��σα αρνε	ται πεισµατικ� κ�θε πρ�$ενι� και,
παρ� τη �υλ�κιση, η καρδι� της δε λυγ	!ει. ) Ερωτ�κριτ�ς, π�λι, ε	ναι παρ�ν �ταν
θα τ�ν �ρειαστε	 τ� π�λι�ρκ��µεν� �ασ	λει�. Μεταµ�ρ�ωµ�ν�ς, ��ρη σε �να µαγι-
κ� υγρ�, θα ανδραγαθ"σει σε �ναν επικ� αµυντικ� αγ�να, µε τελικ� �παθλ� την
π�θητ" Αρετ��σα και τ� θρ�ν� τ�υ �ασιλε	�υ.

Τ� δε�τερ� απ�σπασµα ��ει επικ� �αρακτ"ρα, πρ�σ��ρεται για αισθητικ" αν�-
λυση και σ�γκριση µε αν�λ�γες π�λεµικ�ς περιγρα��ς απ� την Ιλι
δα, τ�σ� στη
µ�ρ�" �σ� και στ� περιε��µεν�. +�ει ενδια��ρ�ν π.�. να ε$εταστε	 συγκριτικ� η
δ�µ" και η λειτ�υργ	α της πλατι�ς παρ�µ�	ωσης στα δ�� κε	µενα, µ�σα στη γενικ�-
τερη ατµ�σ�αιρα της ανδραγαθ	ας και της π�λεµικ"ς �ρµ"ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Αντ�νι�ς Μ�τεσης, 3 Βασιλικ�ς, Σκην" �κτη (1830), εισαγωγ" 7γγελ�ς Τερ!�-

κης, Ερµ"ς 1973, σ. 85-92.
2. «) ∆ιγεν"ς στ�υς Απελ�τες, στ. 659-701» (12�ς αι.), Βασ�λει�ς ∆ιγεν�ς Ακρ�της και

τ� 4σµα τ�υ Αρµ��ρη, κριτικ" �κδ�ση Στυλιαν�ς Αλε$	�υ, Ερµ"ς 1985, σ. 26-27.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Γιατ	 � Πε!�στρατ�ς �ρησιµ�π�ιε	 π�λλ� «$�µπλια» και παρα��λ�ς πριν µιλ"σει

στ� �ασιλι� για τ� πρ�$ενι�;
2. Π�ιες διαταγ�ς �δωσε � Ηρ�κλης στ�ν Πε!�στρατ�; Τι πιστε�ει �τι θα πετ��ει �

�ασιλι�ς µε τ�ν ε$�ρισµ� τ�υ Ερωτ�κριτ�υ;
3. Συγκρ	νετε τις δ�� σκην�ς πρ�$ενι�ν στ� π�	ηµα τ�υ Ερωτ�κριτ�υ και στ� θεα-

τρικ� �ργ� 3 Βασιλικ�ς.
4. Στ� δε�τερ� απ�σπασµα αναδεικν�εται η γενναι�τητα και η ψυ�ικ" ανωτερ�τητα

τ�υ Ερωτ�κριτ�υ. Βρε	τε στ�ι�ε	α τ�υ κειµ�ν�υ π�υ επι�ε�αι�ν�υν αυτ" την �π�ψη.
5. Συγκρ	νετε την ηρωικ" εµ��νιση τ�υ Ερωτ�κριτ�υ και τ�υ ∆ιγεν", κρ	ν�ντας

απ� τ�ν τρ�π� π�υ ε$α	ρει τις π�λεµικ�ς αρετ�ς τ�υς � κ�θε π�ιητ"ς.
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6. Ακ��στε µελ�π�ιηµ�να απ�σπ�σµατα τ�υ Ερωτ�κριτ�υ απ� τ� CD: Γι�ργ�ς
Κ�υµεντ�κης, Λ�υδ��	κ�ς των Ανωγε	ων, Ν	κ�ς Sυδ�κης, Ψαραντ�νης, Τ�σ-
σερις δρ�µ�ι για τ�ν Ερωτ�κριτ�, Lyra 2000.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αλε$	�υ Στυλιαν�ς, «Εισαγωγ"» στ� Βιτσ�ντσ�ς Κ�ρν�ρ�ς, Ερωτ�κριτ�ς, Ερµ"ς

19862.
Κακριδ"ς Ι.Θ., «Ερωτ�κριτ�ς και )δυσσ�ας», Φιλ�λ�γ�ς [Θεσσαλ�ν	κης], τ�. 16,

1979, σ. 68 κ.ε$.
Κριαρ�ς Ε., «Πηγ�ς και επιδρ�σεις τ�υ Ερωτ�κρ�τ�υ», Ν�α Εστ�α, τ�µ. 42, 1947, σ.

1297 κ.ε$.
Παγ�νη Σ�ρµω, «Θεατρικ� στ�ι�ε	α στ�ν Ερωτ�κριτ�», Ανα�ητ�σεις [Ρεθ�µν�υ],

τ�µ. 1, σ. 21-24.
Π�λ	της Λ	ν�ς, «Η π�	ηση τ�υ Ερωτ�κριτ�υ», Θ�µατα της λ�γ�τε�ν�ας µας, τ�µ. 1,

Κωνσταντιν	δης, Θεσσαλ�ν	κη 1976, σ. 93 κ.ε$.
Σε��ρης Γι�ργ�ς, «Ερωτ�κριτ�ς», ∆�κιµ�ς, τ�µ. 1, Cκαρ�ς 19743, σ. 268-319.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Βιτσ�ντσ�ς Κ�ρν�ρ�ς (1553-1613), Ερωτ�κριτ�ς (Βενετ	α, 1713) Γ. 891-936, ∆. 1003-
1037, κριτικ" �κδ�ση Στυλιαν�ς Αλε$	�υ, Ερµ"ς 1980, σ. 226-227, 299-300.

ª∞ƒπ¡√™ ∆∑∞¡∂ ª¶√À¡π∞§∏™

� Κρητικ�ς Π�λεµ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να µελετ"σ�υµε �να π�	ηµα της �στερης κρητικ"ς λ�γ�τε�ν	ας, µε θ�µα εµπνευ-
σµ�ν� απ� σ�γ�ρ�ν� ιστ�ρικ� γεγ�ν�ς, την �λωση της Κρ"της (1669).

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
� �αµ�ν	ς κρητικ�ς π�λεµ	ς και 	ι συν�πει�ς τ	υ
Στ�ρηση περι	υσ�ας, �αρ�ς και ελευθερ�ας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� απ�σπασµα ανα��ρεται, µε �µεσ� τρ�π� και λαϊκ� ���ς, στα πρ��λ"µατα π�υ
πρ�κ�πτ�υν στη !ω" των σκλα�ωµ�νων Κρητικ�ν. Τ� πρ�σωπ�π�ιηµ�ν� κ�στρ�
τ�υ Ηρακλε	�υ θρηνε	 για τ� λα� τ�υ, � �π�	�ς στ� ε$"ς θα στερε	ται την ελευθε-
ρ	α, τη �αρ� της !ω"ς και τις υλικ�ς απ�λα�σεις τ�υ τ�π�υ τ�υ. Με την αναλυτικ"
ανα��ρ� στα αγαθ� της γης και στην κ�ινωνικ" �ργ�νωση των Κρητικ�ν, � π�ιη-
τ"ς σκιαγρα�ε	 θαυµ�σια τ�ν καθηµεριν�, ευ��ριστ� τρ�π� !ω"ς, την �ικ�ν�µικ"

K P H T I K H  Λ O Γ O T E X N I A
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ευρωστ	α, τις ασ��λ	ες και τις διασκεδ�σεις των κατ�	κων, π�υ ευ�ρα	ν�νται µ�σα
στη �υσικ" πανδαισ	α τ�υ τ�π�υ τ�υς. Τ� κε	µεν� µπ�ρε	 επιτυ�ηµ�να να διδα�τε	
συγκριτικ� µε τ� παρακ�τω δηµ�τικ� τραγ��δι τ�υ 1830 και να σ��λιαστε	 η αντ	-
δραση των Κρητικ�ν µπρ�στ� σε δυσµενε	ς ιστ�ρικ�ς ε$ελ	$εις.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
∆ηµ�τικ� «) καταδικασµ�ς της Κρ"της» [απ�σπασµα] (1830) στ� Νικ�λα�υ Γ.
Π�λ	τη, Εκλ�γα� απ� τα τραγ��δια τ�υ ελληνικ�� λα��, 1914, σ. 25-26.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Βασικ� �αρακτηριστικ� τ�υ π�ι"µατ�ς ε	ναι η λαϊκ" γλ�σσα και τ� αυθ�ρµητ�

���ς τ�υ. Τι πετυ�α	νει να δε	$ει µε αυτ� τα εκ�ραστικ� µ�σα � π�ιητ"ς;
2. Τ� ιστ�ρικ� δηµ�τικ� τραγ��δι ανα��ρεται σε µια �λλη αρνητικ" συγκυρ	α: τ�

1830 �γινε γνωστ� στην Κρ"τη �τι τ� νησ	 δεν περιλαµ��νεται στα �ρια τ�υ νε�-
σ�στατ�υ ελληνικ�� �ασιλε	�υ. Συγκρ	νετε τ�ν τρ�π� αντ	δρασης των Κρητικ�ν
στα 1669 και στα 1830, µε ��ση τα δ�� κε	µενα.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μαρ	ν�ς Τ!�νε Μπ�υνιαλ"ς (17�ς αι.), 3 Κρητικ�ς Π�λεµ�ς (1645-1669) [1681]
570. 2-22, επιµ�λεια Στυλιαν�ς Aλε$	�υ, M�ρθα Απ�σκ	τη, Στιγµ" 1995, σ. 514-515.
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°° ∂∂ ¡¡ ππ ∫∫ HH   µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº II ∞∞

Αλε$	�υ Στυλιαν�ς, Η κρητικ� λ�γ�τε�ν�α και η επ��� της, 1985.
–––, Κρητικ
 !ιλ�λ�γικ
, 1999.
Κρ�τη: Ιστ�ρ�α και Π�λιτισµ�ς, τ�µ. 1-2, επιστηµ�νικ" επιµ�λεια Ν.Μ. Παναγιω-

τ�κης, Ηρ�κλει� 1988.
Κρητικ� Ανθ�λ�γ�α (ΙΕ’-ΙW’ αι�νας), εισαγωγ" – ανθ�λ�γηση – σηµει�µατα

Στυλιαν�ς Αλε$	�υ, Ηρ�κλει� 19692.
Κριαρ�ς Εµµαν�υ"λ, «Πηγ�ς και επιδρ�σεις τ�υ Ερωτ�κρ�τ�υ», Ν�α Εστ�α, τ�µ.

42, 1947, σ. 1297-1299.
Μαντατ�!�ρ�ς, α�ι�ρωµα στην κρητικ" λ�γ�τε�ν	α, τ�. 33, 1999, σ. 7-56.
Λ�γ�τε�ν�α και κ�ινων�α στην Κρ�τη της Αναγ�ννησης, επιµ�λεια David Holton,

µτ�ρ. Ν. ∆εληγιανν�κη, Ηρ�κλει� 1997.
Π�λ	της Λ	ν�ς, Η Κρητικ� π��ηση τ�υ 17�υ αι�να. Π�ιητικ� Ανθ�λ�γ�α, τ�µ. 3,

∆ωδ�νη 19672.
Σ�λ�µ�ς Αλ�$ης, Τ� Κρητικ� θ�ατρ�: Απ� τη !ιλ�λ�γ�α στη σκην�, Κ�δρ�ς 1998.
Ντ�ι�ιντ 6�λτ�ν, Μελ�τες για τ�ν Ερωτ�κριτ�, Καστανι�της 2000.
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ƒ∏°∞™ µ∂§∂™∆π¡§∏™

Θ��ρι�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να αναδει�τε	 η ιστ�ρικ" σηµασ	α τ�υ εθνεγερτικ�� αυτ�� π�ι"µατ�ς στην ιδε�λ�-
γικ" πρ�ετ�ιµασ	α της ελληνικ"ς επαν�στασης. Να ανα�ερθ��µε γενικ�τερα στις
κ�ινωνικ�π�λιτικ�ς ιδ�ες τ�υ Ρ"γα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Ελευθερ�α � θ�νατ	ς
Κ	ιν�ς �ρκ	ς και αγ7νας των Ελλ�νων για την ελευθερ�α
Συλλ	γικ� ευθ�νη για την τ��η της Ελλ�δας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Να τ�νιστε	 ιδια	τερα � εθνεγερτικ�ς �αρακτ"ρας τ�υ Θ��ρι�υ, σε συνδυασµ� τ�σ�
µε την επαναστατικ" δρ�ση και τα κ�ινωνικ�π�λιτικ� �ρ�µατα τ�υ Ρ"γα �σ� και
µε τις εθνικ�ς επιδι�$εις τ�υ νε�ελληνικ�� δια�ωτισµ��. Επι��λλεται να δ�θ��ν �ι
απαρα	τητες πληρ���ρ	ες για τ�ν ιστ�ρικ� �ωτισµ� των συνθηκ�ν π�υ γ�ννησαν
τις επαναστατικ�ς ιδ�ες και συντ�λεσαν στη µεγ�λη απ"�ηση τ�υ Θ��ρι�υ στ�υς
απαντα��� +λληνες, αλλ� και στ�υς υπ�λ�ιπ�υς καταπιεσµ�ν�υς �αλκανικ��ς
λα��ς, τη συµµετ��" των �π�	ων επι!ητ��σε � Ρ"γας στη µελλ�ντικ" κ�ιν�π�λιτε	α
π�υ �ραµατι!�ταν (6�ρτα). Θα πρ�πει επ	σης να διευκρινιστ��ν �ι πρ�θ�σεις τ�υ
Ρ"γα στην εισαγωγ" τ�υ Θ��ρι�υ σ�ετικ� µε τη δηµι�υργ	α εν�ς ελε�θερ�υ κρ�-
τ�υς, στ� �π�	� θα �ρ�ει η εν�τητα των Ελλ"νων και � ν�µ�ς, ιδ�ες π�υ συγκλ	ν�υν
µε τις πρ�σδ�κ	ες και τ�υ αν�νυµ�υ συγγρα��α της Ελληνικ�ς Ν�µαρ��ας (1806).
Ειδικ" ανα��ρ� απαιτε	ται στην κ�ιν" στ�ση των δ�� συγγρα��ων µπρ�στ� στ�
ενδε��µεν� της αναρ�	ας, η �π�	α παραλληλ	!εται µε τη σκλα�ι�. Γνωρ	!�ντας
καλ� τ�σ� τις ιστ�ρικ�ς συνθ"κες �σ� και την ψυ��σ�νθεση των Ελλ"νων, � Ρ"γας
πρ�σπαθε	 να πρ��λ�ψει και να αντιµετωπ	σει τ�υς ενδε��µεν�υς κινδ�ν�υς για
τ�ν εθνικ� αγ�να. +τσι δ	νει µεγ�λη �αρ�τητα στην αν�γκη εθνικ"ς συσπε	ρωσης
και εν�τητας, και καλε	 τ�υς πατρι�τες να δεσµευτ��ν µε �ρκ� για την υπερ�σπι-
ση τ�υ κ�ιν�� αγ�να και της �µ�ν�ιας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
«;ρκ	ς των Φιλικ7ν» [απ�σπασµα]

3ρκ���µαι εις τ� ιερ�ν �ν�µ
 σ�υ, ω ιερ
 και αθλ�α πατρ�ς, �ρκ���µαι εις τας π�λυ-
�ρ�ν��υς "ασ
ν�υς σ�υ, �ρκ���µαι εις τα πικρ
 δ
κρυα των αι�µαλ�των και κατα-
δ�κων κατ��κων σ�υ, τα �π��α τ�σ�υς αι�νας κατ
 στιγµ�ν υπ�!�ρ�υν τα ταλα�-
πωρα τ�κνα σ�υ, �τι α!ιερ��µαι �λ�ς εις εσ�, �τι εις τ� ε*�ς συ θ�λεις ε�σαι η αιτ�α
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και � σκ�π�ς των διαλ�γισµ�ν µ�υ, τ� �ν�µ
 σ�υ �δηγ�ς των πρ
*ε�ν µ�υ και η
εδικ� σ�υ ευτυ��α η ανταµ�ι"� των κ�πων µ�υ.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∞∞
Συγκρ	νετε τ� περιε��µεν� τ�υ �ρκ�υ, π�υ ενσωµατ�νει στ� Θ��ρι� � Ρ"γας, µε
τ�ν /ρκ� της Φιλικ"ς Εταιρε	ας. Βρε	τε τα �ασικ� κ�ιν� σηµε	α και επισηµ�νετε
τις δια��ρ�ς τ�υς.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βραν��σης Λ�ανδρ�ς, Ρ�γας: Gρευνα, συναγωγ� και µελ�τη, Αετ�ς-Wα�αρ�π�υ-

λ�ς 1957.
——, P�γας Bελεστινλ�ς (1757-1798), Σ�λλ�γ�ς πρ�ς ∆ι�δ�σιν Ω�ελ	µων Bι�λ	ων

1963.
∆ια"
�ω, τ�. 235, 1990, σ. 44-84.
Kιτρ�µηλ	δης Πασ��λης M., Ρ�γας Βελεστινλ�ς, Θεωρ�α και πρ
*η, 1998.
Κ�υλ�υ��κ�ς Κ�στας, Κε�µενα και αναλ�σεις, τ�µ. 1, ∆ι�γ�νης 19783, σ. 300-306.

http://www.parliament.gr/onlinePublishing/index.htm
http://www.snhell.gr/lakeim.html 

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ρ"γας, Θ��ρι�ς, στ. 1-40. Ρ�γα Βελεστινλ�, Απ
νθισµα κειµ�νων, επιλ�γ" Πασ��-
λης Μ. Κιτρ�µηλ	δης, Β�υλ" των Ελλ"νων 1998, σ. 134-135.

∞£∞¡∞™π√™ Ãƒπ™∆√¶√À§√™

Τ�ρα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς �να �αρακτηριστικ� δε	γµα αστικ�� �αναρι�τικ�υ τρα-
γ�υδι��, µ�σω τ�υ �π�	�υ εκ�ρ�!�νται η ν��τρ�π	α και �ι αντιλ"ψεις περ	 ευ!ω	ας
της �αναρι�τικης κ�ινων	ας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αν�µελη -ω� – ∆ιασκ�δαση
=ρωτας και υλικ�ς απ	λα�σεις

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
) 6ριστ�π�υλ�ς "ταν �νας απ� τ�υς πι� γνωστ��ς και αγαπητ��ς τραγ�υδ�π�ι��ς
της επ��"ς τ�υ. Συν�θετε, µελ�π�ι��σε και τραγ�υδ��σε τ�υς στ	��υς τ�υ, �ι �π�	�ι

Ν Ε ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ ) Σ  ∆ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ ) Σ
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"ταν π�λ� δηµ��ιλε	ς στην υψηλ" κ�ινων	α, αν κρ	ν�υµε και απ� τις π�λλ�ς εκδ�σεις
π�υ γν�ρισε τ� �ργ� τ�υ. Στ� κε	µεν� αυτ� � καθηγητ"ς µπ�ρε	 α�εν�ς να αναδε	$ει
την απ�λυτη αντ	θεσ" τ�υ µε τις �ιλελε�θερες αγωνιστικ�ς ιδ�ες τ�υ Ρ"γα, α�ετ�ρ�υ
να επισηµ�νει απη�"σεις των ιδε�ν τ�υ ευρωπαϊκ�� δια�ωτισµ��, σ�ετικ� µε την
ελε�θερη ���ληση και τα ατ�µικ� δικαι�µατα τ�υ ανθρ�π�υ. Τ� ελα�ρ� θ�µα και η
ανεµελι� τ�υ �αναρι�τικ�υ τραγ�υδι�� αντικατ�πτρ	!�υν τη γενικ�τερη �αλαρ�τητα
της αστικ"ς τ�$ης, �ι επιδι�$εις, τα "θη και η διασκ�δαση της �π�	ας συγκλ	ν�υν αρκε-
τ� µε τ� σ�γ�ρ�ν� καταναλωτικ� τρ�π� !ω"ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Αντ�νι�ς Μ�τεσης, «Ανακρε�ντικ�ν» [απ�σπασµα] (1881), στ� Λ	ν�υ Π�λ	τη Π�ιη-
τικ� Ανθ�λ�γ�α, τ�µ. 5, ∆ωδ�νη 19802, σ. 66.

Με την Α!ρ�δ�τη, ω αδ�λ!ια,
µε τ�ν Β
κ�� ας ενωθ��µε,
µη π�σ�ς αργ�π�ρ��µε,
διατ� �ι ηµ�ρες µας πετ��ν.

Απ’ εµ
ς ας *εµακρ�νει
π
σα µ
ταιη ελπ�δα,
µ�νην να ’�ωµεν !ρ�ντ�δα
τ� κρασ� και τ� !ιλ�.

Kαι της !�µης και της δ�*ας
και τ�υ �ρυσα!ι�� η µωρ�α
ας συγ���ει την καρδ�α
των ε�θρ�ν µας των κακ�ν.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Με π�ι�ν τρ�π� «πασ�	!ει να �αρε	 τη !ω" τ�υ» � π�ιητ"ς;
2. Τ� π�	ηµα ��ει γρα�τε	 στις αρ��ς τ�υ 19�υ αι. Π�ιες απ� τις αντιλ"ψεις π�υ

εκ�ρ�!�νται στ� π�	ηµα πιστε�ετε �τι ���υν σ��ση µε τ� πνε�µα τ�υ νε�ελλη-
νικ�� δια�ωτισµ��; Αιτι�λ�γ"στε την απ�ντησ" σας.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Λ�µπρ�ς Σπ. Π., Ρ�γας – Βηλαρ
ς – Iριστ�π�υλ�ς, ∆ιαλ�*εις περ� Ελλ�νων π�ιη-

τ�ν τ�υ ΙΘ’ αι�ν�ς, 1916, σ. 38-50.
Πε�λι��ν�ς Μ	λτ�ς, «)ι εκδ�σεις των Λυρικ�ν τ�υ Αθαν�σι�υ 6ριστ�π�υλ�υ �ως

τ� τ�λ�ς τ�υ γραπτ��», Μν�µη Ελ�νης Τσαντσ
ν�γλ�υ, Θεσσαλ�ν	κη 1998, σ.
115-136.
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Τσαντσ�ν�γλ�υ Ελ�νη, «Εισαγωγ"», στ� Αθαν�σι�ς 6ριστ�π�υλ�ς, Λυρικ
, επιµ�-
λεια Ελ�νη Τσαντσ�ν�γλ�υ, Ερµ"ς 1970, σ. 7-32.
http://www.snhell.gr/lakeim.html

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Αθαν�σι�ς 6ριστ�π�υλ�ς (1772-1847), «Τ�ρα», Λυρικ
 (Βι�ννη, 1811) επιµ�λεια
Ελ�νη Τσαντσ�ν�γλ�υ, Ερµ"ς 1970, σ. 93-94.

∞¡ø¡Àª√™

� Ρωσσαγγλ�γ�λλ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς �να διαλ�γικ� π�	ηµα µε σατιρικ� περιε��µεν�, τ� �π�	�
θ	γει σ�γ�ρ�να ιδε�λ�γικ�π�λιτικ� πρ��λ"µατα της πρ�επαναστατικ"ς Ελλ�δας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Σκλα�ι� και τ	υρκικ� τυρανν�α
Σ�γκριση µε τ	υς αρ�α�	υς =λληνες
Φιλελληνισµ�ς και µισελληνισµ�ς
∆ια�ωτισµ�ς και αγ7νας για την ελευθερ�α

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� διαλ�γικ� αυτ� κε	µεν� σατιρ	!ει µε (�ιλελληνικ") κακεντρ��εια την κατ�ντια
της σκλα�ωµ�νης Ελλ�δας, µε στ��� να ωθ"σει τ�υς +λληνες να αυτενεργ"σ�υν
για την εθνικ" τ�υς απ�κατ�σταση. ) πλασµατικ�ς Ρωσσαγγλ�γ�λλ�ς, κρ�µα π�λ-
λ�ν και αντικρ�υ�µενων συµ�ερ�ντων, απ� τη µια ειρωνε�εται τη δυσ�ερ" θ�ση
της Ελλ�δας, απ� την �λλη κωλυσιεργε	, και π�λλ�ς ��ρ�ς συµπρ�ττει µε τ�υς
ε�θρ��ς της Ελλ�δας, µε σκ�π� να συντηρ"σει την υπ�ρ��υσα κατ�σταση, η �π�	α
ε$υπηρετε	 τα συµ��ρ�ντ� τ�υ στην περι��". ) αν�νυµ�ς συγγρα��ας σε π�λλ�
σηµε	α τ�υ �ργ�υ απ�καλ�πτει τις πραγµατικ�ς πρ�θ�σεις των αλλ�γεν�ν, �ιλ�δ�-
$�ντας να διαλ�σει τις αυταπ�τες �ρισµ�νων συµπατριωτ�ν τ�υ π�υ στηρ	!�υν τις
ελπ	δες τ�υς στ�υς $�ν�υς. Π�λ� δια�ωτιστικ" για τη γενικ�τερη αντ	δραση αρκε-
τ�ν ευαισθητ�π�ιηµ�νων συγγρα��ων της επ��"ς απ�ναντι στις αρνητικ�ς επιπτ�-
σεις τ�υ �ιλελληνισµ�� αυτ�� τ�υ ε	δ�υς, απ��α	νει η σ�γκριση µε τα πρ�τειν�µε-
να παρ�λληλα κε	µενα.

) καθηγητ"ς καλ� ε	ναι να γνωρ	!ει �τι ε$αρ�"ς τ� σατιρικ� �ργ� ε	�ε κιν"σει
τ� ενδια��ρ�ν $�νων περιηγητ�ν και συγγρα��ων (Β�ρων κ.�.), ε$αιτ	ας της
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περ	εργης µ�ρ�"ς και τ�υ ιδι�!�ντ�ς περιε��µ�ν�υ τ�υ, π�υ ε$ιστ�ρε	 την απ�θεια
των πρ�ν�µι���ων τ�$εων µπρ�στ� στ�ν επαναστατικ� ανα�ρασµ� της επ��"ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞

1. Ελληνικ� ν�µαρ��α �τ�ι λ�γ�ς περ� ελευθερ�ας (1806), απ�σπασµα ∆ 94-96,
�ιλ�λ�γικ" επιµ�λεια Γ. Βαλ�τας, Απ�σπερ	της 19824, σ. 198-199.

2. Ανδρ�ας Κ�λ��ς, «Αι ευ�α	», στρ���ς α’-δ’, Λυρικ
 (1826). Ωδα�, Cκαρ�ς 1970,
σ. 134-135.

Της θαλ
σσης καλ�τερα
!�υσκωµ�να τα κ�µατα
να πν�*�υν την πατρ�δα µ�υ
ωσ
ν απελπισµ�νην

�ρηµ�ν "
ρκαν.

Στη στερε
ν, στα νησ�α
καλ�τερα µ�αν !λ�γα
να ιδ� παντ�� �υµ�νην,
τρ�γ�υσαν π�λεις, δ
ση,
λα��ς και ελπ�δας.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. ) Φιλ�λληνας, στην απ�ντησ" τ�υ, και � συγγρα��ας, στ� τ�λ�ς τ�υ �ργ�υ, πρ�-

σωπ�π�ι��ν την Ελλ�δα. Π�ια εικ�να σ�ηµατ	!ετε για την ιστ�ρικ" κατ�σταση
της Ελλ�δας απ� τα λ�για τ�υ Φιλ�λληνα;

2. Γιατ	 ε�ευρ	σκεται και τι υπ�ν�ε	 τ� πλασµατικ� πρ�σωπ� τ�υ Ρωσσαγγλ�γ�λ-
λ�υ;

3. Π�ς παρ�υσι�!�υν τ�υς $�ν�υς, �ιλ�λληνες " µη, τα παραπ�νω κε	µενα;
Συγκρ	νετε µε την εντ�πωση π�υ σας δηµι�υργε	 � Ρωσσαγγλ�γ
λλ�ς.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ηµαρ�ς Κ.Θ., 3 Ρωσσαγγλ�γ
λλ�ς, κριτικ" �κδ�ση µε επιλεγ�µενα, Π�ρε	α 1990.
——, «Τ� κε	µεν� τ�υ Ρωσσαγγλ�γ
λλ�υ», Ελληνικ
 [Θεσσαλ�ν	κης], τ�µ. 17, 1962,

σ. 188-201.
Παναγιωτ�π�υλ�ς Βασ	λης, «+να σ��λι� στ�ν “Ρωσσαγγλ�γ�λλ�”», Επιστηµ�νικ�

συν
ντηση στη µν�µη τ�υ Κ.Θ. ∆ηµαρ
, 1994, σ. 79-86.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
3 Ρωσσαγγλ�γ
λλ�ς, στ. 1-37 (1812), κριτικ" �κδ�ση µε επιλεγ�µενα, επιµ�λεια
Κ.Θ. ∆ηµαρ�ς, Π�ρε	α 1990, σ. 11-12.
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Καλ�τερα, καλ�τερα

διασκ�ρπισµ�ν�ι �ι Gλληνες

να τρ��ωσι τ�ν κ�σµ�ν

µε ε*απλωµ�νην �ε�ρα

ψωµ��ητ��ντες,

παρ
 πρ�στ
τας να ’�ωµεν.

Με π�τ� δεν εθ
µ"ωσαν

πλ��τη � µεγ
λα �ν�µατα,

µε π�τ� δεν εθ
µ"ωσαν

σκ�πτρων ακτ�νες.



∞¢∞ª∞¡∆π√™ ∫√ƒ∞∏™

� Παπατρ"#ας

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς �να σηµαντικ� κε	µεν� τ�υ νε�ελληνικ�� δια�ωτισµ��, µε
πρωταγωνιστ" �ναν αντιπρ�σωπευτικ� λαϊκ� τ�π�, τ�ν αγρ�µµατ� Παπατρ��α, τ�ν
�π�	� � επιστ�λ�γρ���ς και συγγρα��ας αναδεικν�ει, µ�σω της παιδε	ας, σε �ωτι-
σµ�νη πρ�σωπικ�τητα και υπ�ρµα�� της ελληνικ"ς αρ�αι�τητας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
?�ν	ι περιηγητ�ς στην Ελλ�δα
Πρ7τες επα��ς των σ�γ�ρ	νων Ελλ�νων µε την ελληνικ� αρ�αι�τητα
Πρ	�σπιση της εθνικ�ς µας κληρ	ν	µι�ς
Α/�α και αγαθ� της παιδε�ας
=λληνες /Ευρωπα�	ι

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Αντιπρ�σωπευτικ� εκ�ραστ" της θετικ"ς επεν�ργειας τ�υ νε�ελληνικ�� δια�ωτι-
σµ�� στ� απα	δευτ� γ�ν�ς απ�τελε	 � ιδεατ� πλασµ�ν�ς Παπατρ��ας, � �π�	�ς,
σ�µ�ωνα µε τ� συν�µιλητ" και δηµι�υργ� τ�υ Κ�ρα", καλλι�ργησε µε την παιδε	α
και αν�δει$ε σε µεγ�λ� �αθµ� τις �µ�υτες αρετ�ς τ�υ. ) Κ�ρα"ς, µ�σω τ�υ Παπα-
τρ��α, µ�ι�!ει να πειραµατ	!εται σ�ετικ� µε την απ"�ηση της παιδε	ας στην απλ"
λαϊκ" ψυ�". Τα απ�τελ�σµατα τ�υ πειραµατισµ�� επι�ρα�ε��υν την α$	α της παι-
δε	ας, καθ�ς � αγρ�µµατ�ς Παπατρ��ας σταδιακ� µεταµ�ρ��νεται σε �να ε	δ�ς
λαϊκ�� �ιλ�σ���υ µε ενδια��ρ�ν για τ�πικ� και εθνικ� !ητ"µατα, �πως η δια�ε	-
ριση της π�λιτισµικ"ς µας κληρ�ν�µι�ς, π�υ τ�ν απασ��λε	 �ντ�να στ� παρ�ν απ�-
σπασµα. ) αγαθ�ς και καλ�πρ�α	ρετ�ς παπ�ς, µε τ�ν ενθ�υσιασµ� και την α��-
λεια τ�υ νε���τιστ�υ αλλ� και τη λα�τ�ρα της παιδε	ας, πρ��ιων	!εται ευδ�κιµ�
µ�λλ�ν για τις ιδ�ες τ�υ νε�ελληνικ�� δια�ωτισµ�� και την πρ���λ" της ιστ�ρικ"ς
συν��ειας τ�υ ελληνισµ��. Ενδια��ρ�ν ��ει ακ�µη να σ��λιαστ��ν �ι συµ��υλευ-
τικ�ς παρεµ��σεις τ�υ Κ�ρα" υπ�ρ τ�υ �ιλελε�θερ�υ πνε�µατ�ς π�υ επικρατε	
στη Γαλλ	α, µε σκ�π� να µετριαστε	 � υπ�ρµετρ�ς !"λ�ς τ�υ Παπατρ��α, π�υ τ�ν
�δηγε	 ακ�µα και σε $εν����ικ�ς ε$�ρσεις «�ταν ακ��ση 7γγλ�ν επιδηµ��ντα»,
επειδ" ��ει συνδ�σει την παρ�υσ	α των $�νων περιηγητ�ν µε την απειλ" της αρπα-
γ"ς των πρ�γ�νικ�ν κειµηλ	ων.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γι�ννης Ψυ��ρης, «)ι αρ�α	�ι», Τ� τα*�δι µ�υ (1888), επιµ�λεια 7λκης Αγγ�λ�υ,
Ερµ"ς 19833, σ. 158-168.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ι�υς κινδ�ν�υς διατρ���υν τα αρ�α	α συγγρ�µµατα και µνηµε	α, σ�µ�ωνα µε

τ�ν Παπατρ��α;
2. Ε$αιτ	ας τ�υ ενθ�υσιασµ�� αλλ� και της νε���τιστ"ς τ�υ αντ	ληψης, � Παπα-

τρ��ας υπ�στηρ	!ει κ�π�ια ακρα	α µ�τρα για την πρ�στασ	α της αρ�α	ας κλη-
ρ�ν�µι�ς. Π�ια ε	ναι τα µ�τρα αυτ� και σε τι απ��λ�π�υν;

3. Π�ς αντιµετωπ	!�υν την ελληνικ" αρ�αι�τητα �ι δ�� 6ι�τες συγγρα�ε	ς,
Κ�ρα"ς και Ψυ��ρης; Σε π�ι� απ� τα δ�� κε	µενα πιστε�ετε �τι ε	ναι εντ�ν�τε-
ρ� τ� ενδια��ρ�ν για την τ�πικ" ιστ�ρικ" παρ�δ�ση και γιατ	;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βρεταν�� τα*ιδι�τες στην Ελλ
δα 1750-1820, Cδρυµα Ελληνικ�� Π�λιτισµ�� 1995.
∆ια"
�ω, τ�. 82, 1983.
∆ι�µερ� Κ�ρα�, Κ�ντρ� Νε�ελληνικ�ν Ερευν�ν, 1984.
Ηλι�� Φ	λιππ�ς, Ιδε�λ�γικ�ς �ρ�σεις τ�υ Κ�ραϊσµ�� στ�ν 20� αι�να, ) Π�λ	της

1989.
Παγαν�ς Γι�ργ�ς, Η νε�ελληνικ� πε��γρα!�α, Κ�δικας, Θεσσαλ�ν	κη 1983, σ. 131-

134.
Π�λυκανδρι�τη Ρ�νια, «Αυτ��ι�γρα�ικ�ς λ�γ�ς και µυθ�πλασ	α: Η περ	πτωση τ�υ

Κ�ρα"», Μν�µη Γ.Π. Σα""�δη, Ερµ"ς 2001, σ. 358-367.
Στεργι�π�υλ�ς Κ�στας, «) Κ�ρα"ς α�ηγητ"ς», Περιδια"
��ντας, τ�µ. 2, Κ�δρ�ς

1986, σ. 11-16.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Αδαµ�ντι�ς Κ�ρα"ς (1748-1833), 3 Παπατρ��ας [(Πρ�λεγ�µενα στη Β’ ραψωδ	α
της Ιλι
δας (1817)], επιµ�λεια 7λκης Αγγ�λ�υ, Ερµ"ς 1978, σ. 56-60.

§√ƒ¢√™ ª¶∞Ωƒ√¡

Τ� πρ�σκ�νηµα τ�υ Τσ�ιλντ $�ρ�λντ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Γνωριµ	α των µαθητ�ν µε µια µ�ρ�" εµ�ληµατικ", τ�σ� για τη νε�ελληνικ" ιστ�ρ	α,
�σ� και για την ευρωπαϊκ" λ�γ�τε�ν	α των αρ��ν τ�υ 19�υ αι�να.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
� �ιλελληνισµ�ς και η ρ	µαντικ� δι�θεση ως λ	γ	τε�νικ� γνωρ�σµατα της �υ-
ρωνικ�ς π	�ησης
Η αρ�αι	γνωσ�α και η καταδ�κη της αρ�αι	καπηλ�ας
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
) τ	τλ�ς τ�υ �ργ�υ στ� πρωτ�τυπ� ε	ναι Childe Harold’s Pilgrimage. ) �ρ�ς «πρ�-
σκ�νηµα» παραπ�µπει γενικ� σε τα$	δι µε θρησκευτικ� σκ�π�, και ειδικ�τερα στ�
τα$	δι π�υ �καναν παλι�τερα �ι �ριστιαν�	, για να πρ�σκυν"σ�υν τ�υς Αγ	�υς
τ�π�υς. Τ� �ργ� αυτ� �ασ	!εται στις τα$ιδιωτικ�ς εµπειρ	ες τ�υ Μπ�υρ�ν και στα
συναισθ"µατα και στις σκ�ψεις π�υ τ�ν διακατε	�αν κατ� την επ	σκεψ" τ�υ στ�υς
ιστ�ρικ��ς κυρ	ως ��ρ�υς. Η π�ιητικ" σ�νθεση �ωρ	!εται σε τ�σσερα 7σµατα
(1812-1818), π�υ �ργαν�ν�νται σε εννι�στι�ες στρ���ς. Τ� Β’ 7σµα παρ�υσι�!ει
µεγαλ�τερ� ενδια��ρ�ν για τ�υς +λληνες, γιατ	 εκε	 ανα��ρεται στη δραµατικ"
κατ�σταση της νε�τερης Ελλ�δας, στη σ�γκριση της παλι�ς δ�$ας µε τ� σ�γ�ρ�ν�
$επεσµ�. Στις στρ���ς 6-XV � π�ιητ"ς αναπτ�σσει κυρ	ως �να θ�µα π�υ απασ��-
λε	 ακ�µα τ�υς +λληνες: τη µετα��ρ� της Καρυ�τιδας και �λλων µνηµε	ων τ�υ
Παρθεν�να στην Αγγλ	α απ� τ� Σκ�τ� +λγιν. Παρ�λληλα θ	γει και �λλα επιµ�ρ�υς
!ητ"µατα: α) τις συν�πειες της �θ�ρ�ς, τ�υ �ρ�ν�υ, και της αδια��ρ	ας των ανθρ�-
πων π�νω στα αρ�α	α δε	γµατα τ�υ π�λιτισµ�� και της τ��νης, �) τη �ρετανικ"
αδια��ρ	α απ�ναντι στην πρ�σ��λ" πρ�ς τ�ν κ�σµ� της αρ�α	ας Ελλ�δας και τ�υ
σ�γ�ρ�ν�υ ελληνισµ��. Σε �λ� τ� απ�σπασµα �ρ	σκ�νται στ�ι�ε	α π�υ δε	�ν�υν την
αρ�αι�µ�θεια τ�υ Μπ�υρ�ν και, σε πρ��κταση, των καλλιεργηµ�νων Ευρωπα	ων
της επ��"ς τ�υ, πρ�ς τ�υς �π�	�υς απευθ�νεται τ� π�	ηµα. Επ	σης, στις στρ���ς
αυτ�ς ανι�νε�εται και αυτ� π�υ � Μπ�υρ�ν �ν�µασε «π�	ηση της π�λιτικ"ς», γιατ	
για εκε	ν�ν π�	ηση και π�λιτικ" –µε την ευρ�τερη �νν�ια τ�υ �ρ�υ– δεν $ε�ωρ	!�υν.
) Μπ�υρ�ν αγων	!εται για τις ιδ�ες, και κ�νει πρ�$η τις ιδ�ες αυτ�ς, �πως κατ�-
δει$ε και η α��σ	ωσ" τ�υ στ�ν αγ�να της ελληνικ"ς ανε$αρτησ	ας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. ∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς, «Εις τ� θ�νατ� τ�υ Λ�ρδ Μπ�υρ�ν», Π�ι�µατα, Cκαρ�ς

19794.
2. Βλ. επ	σης τα κε	µενα τ�υ Αν�νυµ�υ [Ρωσσαγγλ�γ
λλ�ς] και τ�υ Κ�ρα"

[Παπατρ��ας] στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ	�υ.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. ∆�στε �ναν τ	τλ� σε καθεµ	α απ� τις π�ντε στρ���ς και ε$ετ�στε π�ς συνδ��-

νται σε µια µεγαλ�τερη εν�τητα.
2. Απ� π�ια σηµε	α �α	νεται η ν�σταλγ	α τ�υ π�ιητ" για τ� παρελθ�ν;
3. Τι ε	ναι αυτ� π�υ πρ�καλε	 τη µελαγ��λ	α τ�υ;
4. Ε$ετ�στε σε π�ι� �αθµ� �ι στρ���ς αυτ�ς περι���υν και στ�ι�ε	α «π�λιτικ"ς».

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Γεωργαντ� Αθην�, Αι�ν Βυρων�µαν�ς – 3 κ�σµ�ς τ�υ Byron και η ν�α ελληνικ�

π��ηση, Ε$�ντας 1992.
Ρα^!ης Μ�ρι�ς Β�ρων, Αγγλ�!ωνη !ιλ�λ�γ�α. Συγκριτικ�ς µελ�τες, Κ�δρ�ς 1980.
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http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Romantismos/romantismos.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/POETRY/Byron/byron.htm
http://engphil.astate.edu/gallery/byron.html
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/7086/donjuan.htm
http://eir.library.utoronto.ca/rpo/display/poet45.html
http://englishhistory.net/byron.html
http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/byron.htm

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Λ�ρδ�ς Μπ�υρ�ν, «Τ� πρ�σκ�νηµα τ�υ Τσ�ιλντ 6�ρ�λντ» [απ�σπασµα], Τα τρα-
γ��δια τ�υ για την Ελλ
δα, µτ�ρ. Στ��αν�ς Μ�ρτας, 1924, σ. 80-82.
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°° ∂∂ ¡¡ ππ ∫∫ HH   µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº II ∞∞

∆ηµαρ�ς K.Θ., Nε�ελληνικ�ς δια!ωτισµ�ς, Eρµ"ς 19832.
——, Eλληνικ�ς ρωµαντισµ�ς, Eρµ"ς 19852.
∆ι!ικιρ	κης Γι�ργ�ς, 3 νε�ελληνικ�ς δια!ωτισµ�ς και τ� ευρωπαϊκ� πνε�µα

1750-1821, Φιλιππ�της 1984.
3 Ερανιστ�ς, Νε�ελληνικ�ς δια�ωτισµ�ς – Α�ι�ρωµα στ�ν Κ.Θ. ∆ηµαρ�, τ�µ.

11, 1980.
Ψη�ιακ" Βι�λι�θ"κη «Ελλην�µν"µων» τ�υ ΕΚΠΑ: Mεγ�λη ψη�ιακ" �ι�λι�-

θ"κη τ�υ Πανεπιστηµ	�υ Αθην�ν µε π�λλ� �ιλ�σ��ικ� και επιστηµ�νικ�
κε	µενα της περι�δ�υ 1600-1821.
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°π∞¡¡∏™ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™

Απ�µνηµ�νε�µατα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Nα καταν�"σ�υν �ι µαθητ�ς τις επιδι�$εις π�υ �µ�λ�γε	 � Mακρυγι�ννης στ� $εκ	-
νηµα τ�υ αυτ��ι�γρα�ικ�� τ�υ εγ�ειρ"µατ�ς και να ελ�γ$�υν τ�υς τρ�π�υς, µε
τ�υς �π�	�υς επι�ειρε	 να κερδ	σει την εµπιστ�σ�νη τ�υ αναγν�στη τ�υ, �στε να
τ�ν πε	σει για την α$ι�πιστ	α τ�υ �ργ�υ τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αγρ�µµατ	ς συγγρα��ας
Η τιµι�τητα της διαγωγ�ς και η εντιµ�τητα της γρα��ς
Πατρ�δα – Θρησκε�α – Εθνικ� συνε�δηση
Συλλ	γικ� και ατ	µικ� συνε�δηση – Αλτρ	υισµ�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Στην Eισαγωγ" τ�υ στα Aπ�µνηµ�νε�µατα, � Mακρυγι�ννης πρ���λλει τα ακ�-
λ�υθα σηµε	α ως �ασικ�ς αρ��ς τ�υ αυτ��ι�γρα�ικ�� τ�υ εγ�ειρ"µατ�ς:
α. Την αντι�ατικ" θ�ση τ�υ αγρ�µµατ�υ συγγρα��α, για την �π�	α απ�λ�γε	ται στ�ν

αναγν�στη, αλλ� εµµ�σως την πρ���λλει και ως τεκµ"ρι� α$ι�πιστ	ας. Φ�ρν�ντας
τ� συγγρα�ικ� τ�υ εαυτ� σε αντ	θεση µε τ�υς «µεγ�λ�υς �ντρες και σ����ς της
κ�ινων	ας» –η ικαν�τητα των �π�	ων να γρ���υν περ	τε�να τ�υς επιτρ�πει να
γ�ητε��υν, αλλ� συγ�ρ�νως και να ε$απατ��ν τ�ν αναγν�στη– � Mακρυγι�ννης
απ�λ�γε	ται για τ� µαθησιακ� τ�υ �λλειµµα –π�υ τ�ν υπ��ρε�νει να γρ��ει την
αλ"θεια– και υπ�στηρ	!ει τη δ"λωσ" τ�υ: «Eγ� την αλ"θεια θα την ειπ� γυµν"».

�. H τιµι�τητα της διαγωγ"ς και της κ�ινωνικ"ς συµπερι��ρ�ς, �πως αυτ" µαρτυ-
ρε	ται απ� τα τεκµ"ρια π�υ τ� 	δι� τ� �ργ� ενσωµατ�νει και µετα��ρει στ�ν
αναγν�στη, πρ�τε	νεται επ	σης ως τεκµ"ρι� α$ι�πιστ	ας: «Aν ε	µαι τ	µι�ς
�νθρωπ�ς, θ�λω γρ�ψει την αλ"θεια».

γ. Στην κατ�λη$η τ�υ κειµ�ν�υ, � Mακρυγι�ννης επικαλε	ται τα ιδε�δη τ�υ πατριωτι-
σµ��,της αλληλεγγ�ης και της συλλ�γικ�τητας.Aµ�σως µετ�,�µως,καταγγ�λλει �ναν
απρ�σδι�ριστ� αριθµ� αγωνιστ�ν (απ� τ�υς �π�	�υς κατ�ν�µ�!ει τ�ν K�λ�κ�τρ�-
νη, τ�ν Γκ��ρα, τ� Mαµ��ρη, τ�ν Kριτ!�τη και �λλ�υς) ως διε�θαρµ�ν�υς π�υ πλ��-
τισαν απ� τ�ν Aγ�να και εκµεταλλε��νται τ� νε�σ�στατ� κρ�τ�ς, αρπ�!�ντας �λ�
και περισσ�τερα. O µ�ν�ς αγωνιστ"ς, π�υ � Mακρυγι�ννης �α	νεται να ε$αιρε	 απ�
αυτ�ν τ�ν καν�να της ε$α�ρε	ωσης και της δια�θ�ρ�ς, ε	ναι � εαυτ�ς τ�υ.

δ. B�σει της τελευτα	ας παρατ"ρησης, τα Aπ�µνηµ�νε�µατα πρ�τε	ν�νται ως
απ�τελεσµατικ" µ�θ�δ�ς για �ριστικ� $εκαθ�ρισµα εκκρεµ�τ"των και λ�γαρια-
σµ�ν, �να πεδ	� εµ��λιας διαµ��ης, στ� �π�	� πρ�κειται να διασταυρωθ��ν
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συκ��αντ	ες και πρ�σωπικ�ς εκδ���ς της αλ"θειας, γυρε��ντας την απ�λυτη
κυριαρ�	α. +τσι � Mακρυγι�ννης καταλ"γει πρ�καλ�ντας τ�ν αντ	παλ�: «Aς
γρ�ψει �λλ�ς δι� µ�να �,τι γνωρ	!ει».

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γι�ργ�ς Σε��ρης, «Σαλαµ	να της Κ�πρ�ς», Π�ι�µατα, Cκαρ�ς 198214, σ. 263-264.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Tα Aπ�µνηµ�νε�µατα τ�υ Mακρυγι�ννη (�πως και τ�υ Σκ�υ!�) αρ�	!�υν µε

την ανα��ρ� στ� �ρ�ν� σ�νθεσης τ�υ �ργ�υ. Tι ε$υπηρετε	 αυτ�;
2. «/τι κρικ�λα δεν ��ει η γης να την π�ρει κανε	ς εις την πλ�τη τ�υ». Π�ς κατα-

λα�α	νετε αυτ"ν τη �ρ�ση τ�υ Mακρυγι�ννη;
3. «Kατ�ικ	σαµεν τ�υς κατ�	κ�υς µ�σα στα σπ"λαια και !��νε µε τα θερ	α, και

’ρηµ�σαµε τ�υς τ�π�υς και εγ	ναµε η παραλυσ	α τ�υ κ�σµ�υ». Σε τι ανα��ρεται
αυτ" η πρ�ταση;

4. Ακ��στε τραγ��δια απ� τ� δ	σκ� Γρ
µµατα στ�ν Μακρυγι
ννη τ�υ Ηλ	α
Ανδρι�π�υλ�υ, σε π�	ηση Μ�ν�υ Ελευθερ	�υ.

BB ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Aσδρα��ς Σπ�ρ�ς, «Mακρυγι�ννης και Παναγι�της Zωγρ���ς: T� ιστ�ρικ� της

εικ�ν�γρα�	ας τ�υ αγ�να», Eλληνικ� κ�ινων�α και �ικ�ν�µ�α, ιη’ και ιθ’ αι�νες
(υπ�θ�σεις και πρ�σεγγ�σεις), Eρµ"ς 1982, σ. 315-349, 407-420.

Γιανν�υλ�π�υλ�ς Γι�ργ�ς, ∆ια"
��ντας τ�ν Mακρυγι
ννη, Π�λις 2003.
Kαγιαλ"ς T�κης, «O Mακρυγι�ννης τ�υ Σε��ρη», στ� συλλ�γικ� τ�µ� M�ντερνισµ�ς

και ελληνικ�τητα, Πανεπιστηµιακ�ς Εκδ�σεις Kρ"της, Hρ�κλει� 1997, σ. 31-64.
Κε�αγι�γλ�υ Γι�ργ�ς, Η παλαι�τερη πε��γρα!�α µας, τ�µ. 2, Σ�κ�λης 1999, σ. 252-

270, 462-479.
Σε��ρης Γι�ργ�ς, «+νας +λληνας – ) Μακρυγι�ννης», ∆�κιµ�ς, τ�µ. 1, Cκαρ�ς

1984, σ. 228-263.
Σιµ�π�υλ�ς Κυρι�κ�ς, Ιδε�λ�γ�α και Α*ι�πιστ�α τ�υ Μακρυγι
ννη, Στ��υ 2000.

http://www.ekebi.gr/1935/detail.asp?ID=445

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Στρατηγ�ς Mακρυγι�ννης (1797-1864), Aπ�µνηµ�νε�µατα, Mπ�υρ�ν �.�., σ. 89-90,
91-92.

Α Π ) Μ Ν Η Μ ) Ν Ε Υ Μ Α Τ Α
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∂§π™∞µ∂∆ ª√À∆∑∞¡-ª∞ƒ∆π¡∂°∫√À

Αυτ�&ι�γρα��α

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Nα καταν�"σ�υν �ι µαθητ�ς τ� ιδε�δες της ελευθερ	ας, απ� την �πτικ" γων	α µιας
ν�ας γυνα	κας στα Eπτ�νησα, την επ��" της ελληνικ"ς επαν�στασης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞

Αλληλεγγ�η
Εθνικ� απελευθ�ρωση
Γυναικε�α σκλα�ι�, εγκλεισµ�ς και ταπε�νωση

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Tα ανθ�λ�γηµ�να απ�σπ�σµατα απ� την Aυτ�"ι�γρα!�α της Eλισ��ετ M�υτ!�ν-
Mαρτιν�γκ�υ µας πρ�σ��ρ�υν τη σπ�νια δυνατ�τητα να συνδ�σ�υµε την ε$�γερση
τ�υ 1821 µε τ�υς περι�ρισµ��ς π�υ αντιµετ�πι!ε µια πρ�ικισµ�νη και συνειδησια-
κ� �ειρα�ετηµ�νη ν�α γυνα	κα της επ��"ς.

T� πρ�τ� απ�σπασµα �ανερ�νει �τι η Mαρτιν�γκ�υ αντικρ	!ει την επαν�στα-
ση απ� διπλ" σκ�πι�: ως Ελλην	δα, π�υ �α	ρεται και αισθ�νεται αλληλ�γγυα πρ�ς
τ�ν απελευθερωτικ� αγ�να των �µ�εθν�ν της, και ως γυνα	κα, στην �π�	α η ε	δη-
ση της επαν�στασης �$�νει τ� α	σθηµα τ�υ πρ�σωπικ�� αδιε$�δ�υ, καθ�ς της
υπενθυµ	!ει �τι τ� δρ�µα της απ�µ�νωσης, τ�υ ετερ�πρ�σδι�ρισµ�� και τ�υ απ�-
κλεισµ�� απ� την πνευµατικ" δραστηρι�τητα δεν απ�τελε	 συλλ�γικ� α	τηµα. +τσι,
η �αρµ�συνη ε	δηση της επαν�στασης πρ�καλε	 στην α�ηγ"τρια δυσ�ρεστ�υς
συνειρµ��ς, α��� συνειδητ�π�ιε	 �τι η 	δια δεν µπ�ρε	 να ελπ	!ει σε αν�λ�γα ευ�	-
ωνη πρ��πτικ" για την εκδ��" της σκλα�ι�ς π�υ πρ�σωπικ� �ι�νει.

T� δε�τερ� απ�σπασµα αναλ�ει τις παραµ�τρ�υς π�υ συγκρ�τ��ν τη γυναικε	α
σκλα�ι�: � γ�µ�ς �ωρ	ς επιλ�γ" απ� την πλευρ� της γυνα	κας, η απαγ�ρευση της
απ�συρσης σε µ�ναστ"ρι " ε$��ικ" αγρ�ικ	α, � εγκλεισµ�ς στ� σπ	τι, � απ�κλεισµ�ς
απ� κ�θε µ�ρ�" δηµ�σιας !ω"ς, αλλ� ακ�µα και απ� τη συ!"τηση µε τ�υς �νδρες-
µ�λη της �ικ�γ�νειας, �δηγ��ν την α�ηγ"τρια στη σκ�ψη της αυτ�κτ�ν	ας. T� απ�-
σπασµα καταλ"γει µε µια περ	τε�νη και ε$αιρετικ� απ�τελεσµατικ" µετα��ρ�,
καθ�ς η α�ηγ"τρια στ���!εται τη µ�	ρα των κατα�ρ�νεµ�νων απ� τ� περι��λλ�ν
της πνευµατικ�ν της παιδι�ν (των «συγγραµµ�των» της), �στερα απ� τ� θ�νατ� της,
και �λ�πει τις $εσκισµ�νες σελ	δες των γραπτ�ν ως διαµελισµ�να µικρ� παιδι�, π�υ
τα µετα�ειρ	!�νται �ι δ��λ�ι για τις αν�γκες των µαγειρε	ων. +τσι η Mαρτιν�γκ�υ
αντιστρ��ει �$��α τη στερε�τυπη αντ	ληψη της επ��"ς, σ�µ�ωνα µε την �π�	α η
γυνα	κα δεν ε	ναι κατ�λληλη " ικαν" για πνευµατικ� �ργ�, παρ�υσι�!�ντας τη συγ-
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γρα�ικ" ενασ��ληση ως εκδ��" µητρ�τητας, «τ� τ�λ�ς δι� τ� �π�	�ν ��νει � θε�ς τ�ν
�νθρωπ�ν εις τ�ν κ�σµ�ν», επ�µ�νως ως δραστηρι�τητα απ�λ�τως συνυ�ασµ�νη µε
τη γυναικε	α ��ση.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. ∆ιδ� Σωτηρ	�υ, Oι επισκ�πτες, K�δρ�ς 1979 (µυθιστ�ρηµατικ" �ι�γρα�	α της

Mαρτιν�γκ�υ).
2. Πηνελ�πη Σ. ∆�λτα, Aναµν�σεις (1899), επιµ�λεια Π. A. Z�ννας – Aλ. Π. Z�ν-

νας, Eρµ"ς 1990.
3. Wω" Καρ�λλη, «Η �νθρωπ�ς», Τα π�ι�µατα, τ�µ. 2, )ι εκδ�σεις των �	λων 1973,

σ. 123-124. Kαι στ� διαδ	κτυ�, στ�ν Hλεκτρ�νικ� K�µ�� τ�υ K�ντρ�υ Eλληνικ"ς
Γλ�σσας (http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/Neoelliniki Poisi.htm).

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ς διακρ	ν�νται και π�ς διαπλ�κ�νται στ� κε	µεν� η συλλ�γικ" /δηµ�σια δρα-

στηρι�τητα και η ατ�µικ" / ιδιωτικ" εµπειρ	α;
2. H κατ�λη$η τ�υ πρ�τ�υ απ�σπ�σµατ�ς ανα��ρεται στην επιστρ��" των M�υ-

σ�ν, µα!	 µε την ελευθερ	α, στην Eλλ�δα. Tι σηµα	νει η συγκεκριµ�νη ανα��ρ�
στις M��σες και π�ς αντιλαµ��νεστε τ�ν �ως τ�τε «διωγµ�» τ�υς;

BB ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Κε�αγι�γλ�υ Γι�ργ�ς, Η παλαι�τερη πε��γρα!�α µας, τ�µ. 2, Σ�κ�λης 1999, σ. 228-

240.
M�υτ!�ν-Mαρτιν�γκ�υ Eλισ��ετ, Aυτ�"ι�γρα!�α, επιµ�λεια Bαγγ�λης Aθανασ�-

π�υλ�ς, Ωκεαν	δα 1997.
Περ�πλ�υς [Wακ�νθ�υ], τ�. 51, 2001 [α�ι�ρωµα].

 http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/LOG_EIDI/Aftobiografia/Aftobiografia.htm
 http://www.ekebi.gr/1935/00/large/MOUTSA(N)MARTINEGOUELISAVET_gr.JPG

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Eλισ��ετ M�υτ!�ν-Mαρτιν�γκ�υ (1801-1832), Aυτ�"ι�γρα!�α, επιµ�λεια Bαγγ�λης
Aθανασ�π�υλ�ς, Ωκεαν	δα 1997, σ. 124-125, 160-161.

Α Π ) Μ Ν Η Μ ) Ν Ε Υ Μ Α Τ Α
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¶∞¡∞°∏™ ™∫√À∑∂™

� &��ς µ�υ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ

Nα ενηµερωθ��ν �ι µαθητ�ς για τις συνθ"κες π�υ επικρατ��σαν στην Aθ"να τα τελευ-
τα	α �ρ�νια της τ�υρκ�κρατ	ας, καθ�ς και για τ�υς �ρ�υς !ω"ς και εκπα	δευσης των
παιδι�ν στα τ�λη τ�υ 18�υ αι�να.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τυρανν�α, �αρ�τσι, �υλ�κιση παιδι7ν
Αυταρ�ικ� εκπα�δευση, σωµατικ� τιµωρ�α και �ασανισµ�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
T� αυτ��ι�γρα�ικ� κε	µεν� τ�υ Σκ�υ!� απ�τελε	 π�λ�τιµη µαρτυρ	α για τις συν-
θ"κες !ω"ς των κατ�	κων της Aθ"νας, ιδ	ως των παιδι�ν, στις τελευτα	ες δεκαετ	ες
της τ�υρκ�κρατ	ας. T� επιλεγµ�ν� απ�σπασµα παρ�υσι�!ει τη �υλ�κιση στην
�π�	α υπ���λλεται τ� εντεκ��ρ�ν� αγ�ρι �στερα απ� την πτ��ευση τ�υ πατ�ρα
τ�υ. Κρατε	ται ως �µηρ�ς µ��ρι να $επληρωθε	 τ� �ρ��ς τ�υ πατ�ρα στ�ν T��ρκ�
τ�ρανν�, διακ�πτει τις σπ�υδ�ς τ�υ και την κατ�πιν" υπ��ρεωτικ" εργασ	α τ�υ ως
υπηρ�τη –κυρι�λεκτικ�– τρι�ν α�εντ�δων, πρ�κειµ�ν�υ να πληρ�νεται τ� «�αρ�-
τ!ι» τ�υ. T� απ�σπασµα ανα��ρεται επ	σης στη �αρ�αρ�τητα µε την �π�	α αντιµε-
τωπ	!�νταν τα �ρ�νια εκε	να τα παιδι�, µε τ� ��λαγγα και τ� ���ρδ�υλα, απ� α�ε-
ντικ� και δασκ�λ�υς. Aγρ�µµατ�ς –�πως και � Mακρυγι�ννης– � Σκ�υ!�ς κατα-
θ�τει τη µαρτυρ	α τ�υ µε σπ�νι� "θ�ς και µ�τρ�, απ��ε�γ�ντας να ανα�ερθε	 στη
σηµαντικ" πρ�σωπικ" τ�υ συνεισ��ρ� στην Eπαν�σταση, στις µεταγεν�στερες
περιπ�τει�ς τ�υ (η παρ�δ�ση τ�ν θ�λει να �ρ	σκεται στη ναυαρ�	δα τ�υ N�λσ�να
στη ναυµα�	α τ�υ Tρα��λγκαρ) και στη µεγ�λη κ�ινωνικ" και �ικ�ν�µικ" δ�ναµη
π�υ απ�κτησε στα �ρ�νια της ωριµ�τητ�ς τ�υ, και επιλ�γ�ντας αντ’ αυτ�ν να �ωτ	-
σει �γνωστα δραµατικ� επεισ�δια απ� την πρ�-επαναστατικ" !ω" των κατ�	κων
της π�λης τ�υ και των µελ�ν της �ικ�γ�νει�ς τ�υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
∆ηµ"τρι�ς Bικ�λας, Λ�υκ�ς Λ
ρας (1879), επιµ�λεια Mαρι�ννα ∆"τσα, Eρµ"ς 1991
(κε��λαι� Aa).

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. O Σκ�υ!�ς πρ�τ�σσει στην εισαγωγ" τ�υ κειµ�ν�υ τ�υ αναλυτικ� στ�ι�ε	α της �ικ�-

γενειακ"ς τ�υ καταγωγ"ς. Tι δηλ�νει αυτ� για τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π�	� � αυτ��ι�γρ�-
��ς συγκρ�τε	 την ταυτ�τητ� τ�υ;
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2. Tα ��σανα και �ι ασυν"θιστες ταλαιπωρ	ες τ�υ παιδι�� ε$ιστ�ρ��νται απ� τ�ν
εν"λικ� αυτ��ι�γρ��� αναλυτικ�, αλλ� ψυ�ρ�, �ωρ	ς την παραµικρ" ανα��ρ�
σε συναισθηµατικ�ς διαθ�σεις " �π�ιαδ"π�τε διδακτικ" πρ�τρ�π". Π�ς ε$ηγε	-
τε αυτ"ν τη στ�ση; Πιστε�ετε �τι πρ�κειται για πρ�σωπικ" επιλ�γ" τ�υ Σκ�υ!�
" για α�ηγηµατικ" σ�µ�αση της επ��"ς τ�υ;

3. ∆ε	τε στ� διαδ	κτυ� απεικ�ν	σεις της παιδικ"ς ηλικ	ας, στη �ρετανικ" !ωγρα�ι-
κ" της περι�δ�υ 1730-1830 (http://www.bampfa.berkeley.edu/exhibits/newchild/) και
εντ�π	στε αντιστ�ι�	ες µε την αυτ��ι�γρα�ικ" περιγρα�" τ�υ Σκ�υ!�.

BB ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Kαγιαλ"ς T�κης, «Η παιδικ" ηλικ	α στην αυτ��ι�γρα�	α» στ� Τ�πικ
 δS/Παιδικ�

Ηλικ�α, επιµ�λεια ∆"µητρα Μακρυνι�τη, Ν"σ�ς 2003.
Παπαδ�π�υλ�ς Θ. X., «Eισαγωγ"» στ� Παναγ"ς Σκ�υ!�ς, Aπ�µνηµ�νε�µατα, επι-

µ�λεια Θ.6. Παπαδ�π�υλ�ς, K�δρ�ς 1975, σ. 15-60.
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/LOG_EIDI/Aftobiografia/Aftobiografia.htm

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Παναγ"ς Σκ�υ!�ς, Aπ�µνηµ�νε�µατα, επιµ�λεια Θ. X. Παπαδ�π�υλ�ς, K�δρ�ς
1975, σ. 63-64, 89-91.

Α Π ) Μ Ν Η Μ ) Ν Ε Υ Μ Α Τ Α
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Η Λ)Γ)ΤΕ6ΝΙΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ



∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞§µ√™

Εις Π�ργαν

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς �να µικρ� δε	γµα της µεγαλ�πν�ης καλ�ικ"ς ωδ"ς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Λ�ρα και λυρικ� πατριωτικ� π	�ηση
Πλατι� παρ	µ	�ωση και ρητ	ρικ� εκ�ραστικ� µ�σα
Π�θ	ς ελευθερ�ας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
H καλ�ικ" ωδ" �αρακτηρ	!εται απ� π�λλ� νε�κλασικ� στ�ι�ε	α, ρητ�ρικ" τε�νικ",
αρ�αι�τρ�πη γλ�σσα, υψηλ� και δραµατικ� ���ς, αλλ� και ιδι�τυπ� λυρισµ�.

Στις �$ι πρ�τες στρ���ς της ωδ"ς, � Κ�λ��ς κ�νει µια γενικ" εισαγωγ" για τ�
«�νδ�$� �ργ�» π�υ πρ�κειται να υµν"σει: την αγ�πη, την αρετ" και την ελευθερ�-
�ρ�σ�νη π�υ �δει$αν µες στη δ�κιµασ	α τ�υς �ι Παργιν�	 ως τη στιγµ" της ηθικ"ς
δικα	ωσης και της επιστρ��"ς τ�υς στην πατρ	δα, την �π�	α πραγµατε�εται στις
τρεις τελευτα	ες στρ���ς της ωδ"ς. )ι µαθητ�ς θα πρ�πει να επισηµ�ν�υν τα ε$ωτε-
ρικ� �αρακτηριστικ� της ωδ"ς –τα �π�	α συνιστ��ν την ιδιαιτερ�τητα της καλ�ικ"ς
π�	ησης– µε �µ�αση στη λειτ�υργ	α τ�υ επιθ�τ�υ και τ�υ ρ"µατ�ς, της σ�γκρισης και
της πλατι�ς παρ�µ�	ωσης, η �ρ"ση της �π�	ας µπ�ρε	 να συσ�ετιστε	 µε αν�λ�γες
�µηρικ�ς παρ�µ�ι�σεις. Α$	!ει ακ�µη να γ	νει ειδικ" ανα��ρ� στην αρ�αι�τρ�πη
σ��ση τ�υ π�ιητ" µε τη Λ�ρα, σε συνδυασµ� µε τη σηµασι�λ�γικ" αν�λυση ενν�ι�ν,
�πως «"θ�ς» και «�ρεν�ν πτ�ρωµα». )ι �νν�ιες αυτ�ς συνιστ��ν ατ	µητ� δ�ρ� για
τ�υς π�ιητ�ς, αλλ� α$ι�λ�γ��νται ως λιγ�τερ� σηµαντικ�ς, συγκριν�µενες µε τ�
αδ��λωτ� ψυ�ικ� �ρ�νηµα των Παργιν�ν, τ� �π�	� απ�τελε	 την πηγ" της π�ιητι-
κ"ς �µπνευσης.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
∆ηµ�τικ� «Της Π�ργας» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ	�υ.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Εντ�π	στε τα στ�ι�ε	α κλασικισµ�� π�υ συναντ�µε στ� απ�σπασµα και ε$ηγ"στε τη

λειτ�υργ	α τ�υς.
2. Τ� δηµ�τικ� τραγ��δι και η ωδ" τ�υ Κ�λ��υ ανα��ρ�νται στ� 	δι� ιστ�ρικ�

γεγ�ν�ς. Π�ς παρ�υσι�!ει τ�υς +λληνες της Π�ργας τ� δηµ�τικ� τραγ��δι και
π�ς � Κ�λ��ς, στις τελευτα	ες στρ���ς της ωδ"ς (ιε’-ι!’); Αιτι�λ�γ"στε την απ�-
ντησ" σας επικαλ��µεν�ι στ�ι�ε	α απ� τα κε	µενα.

[ 4 2 ]



ιε’

Τα συν�θη �ωρ
!ια
α!�ν�ντες, ε!�γατε
τ�ν �υγ�ν, πρ�τιµ�ντες
την πικρ
ν *ενιτε�αν

και την πεν�αν.

ις’

Πλην, της επιστρ�!�ς
ε�
ρα*εν η ηµ�ρα.
Π
ντ�τε �ι επ�υρ
νι�ι
µεγαλ�θυµ�ν γ�ν�ς

υπερασπ���υν.

ι�’

Εκε� �π�� εκα�σατε 
(ελληνικ� !ρ�ντ�δα!)
των πρ�γ�νων τα λε�ψανα,
π
λιν �ι πρ�ν��ι �ε�ρες

εκε� σας !�ρν�υν.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Ανδρ�ας Κ
λ"�ς: Ωδα�, �ιλ�λ�γικ" επιµ�λεια Γι�ννης ∆�λλας, Ωκεαν	δα 1997.
Ανδρειωµ�ν�ς Γ.Β., Βι"λι�γρα!�α Ανδρ�α Κ
λ"�υ (1818-1988), Ε.Λ.Ι.Α. 1993.
Γαραντ��δης Ευριπ	δης, Π�λ�τρ�π�ς αρµ�ν�α: Μετρικ� και π�ιητικ� τ�υ Κ
λ"�υ,

Πανεπιστηµιακ�ς Εκδ�σεις Κρ"της, Ηρ�κλει� 1995.
∆�λλας Γι�ννης, Η π�ιητικ� τ�υ Ανδρ�α Κ
λ"�υ, Συν��εια 1994.
Μερακλ"ς Μ.Γ., Ανδρ�ας Κ
λ"�ς: Ωδα�, ερµηνευτικ" �κδ�ση, Βι�λι�πωλε	�ν της

Εστ	ας 1965.
Ν�α Εστ�α, τ�µ. 68, 1946 (ανατ�πωση 1960).
Π�ρ!υρας [Κ�ρκυρας], τ�. 64-65, 1993.

 http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
 http://www.snhell.gr/lakeim.html

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ανδρ�ας Κ�λ��ς (1792-1869), «Εις Π�ργαν» στρ. α’-ς’, Η Λ�ρα (Γενε�η 1824).
Ωδα�, κριτικ" �κδ�ση Filippo Maria Pontani, Cκαρ�ς 1970, σ. 68-69.

Η  Λ ) Γ ) Τ Ε 6 Ν Ι Α  Σ Τ Α  Ε Π Τ Α Ν Η Σ Α
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¢π√¡À™π√™ ™√§øª√™

Ελε�θερ�ι Π�λι�ρκηµ"ν�ι

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να ε$ετ�σ�υµε αναλυτικ� τ�υς εκ�ραστικ��ς τρ�π�υς µε τ�υς �π�	�υς � π�ιητ"ς
µ�ρ��π�ιε	 τις π�ιητικ�ς εικ�νες της πε	νας (1), της 7ν�ι$ης και της �αρ�ς της !ω"ς
(2), π�υ σηµατ�δ�τ��ν τ�ν εσωτερικ� δι�ασµ� των ελε�θερων π�λι�ρκηµ�νων. Να
ανα�ερθ��µε στ�ν απ�σπασµατικ� �αρακτ"ρα της σ�λωµικ"ς π�	ησης, µε �µ�αση
στην επιθυµ	α τ�υ π�ιητ" να πετ��ει αισθητικ" τελει�τητα.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Πε�να και απ�γνωση των υπερασπιστ7ν τ	υ Μεσ	λ	γγ�	υ
Η ��ση, η �ν	ι/η και 	 �ρωτας
Η �αρ� της -ω�ς και 	 πειρασµ�ς
� εσωτερικ�ς δι�ασµ�ς των π	λι	ρκηµ�νων

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Στ� πρ�τ� απ�σπασµα τ�υ Βa Σ�εδι�σµατ�ς, � π�ιητ"ς δε	�νει τη νεκρικ" σιγ" µε
δ�� κυρ	ως εικ�νες, π�υ εκ�ρ�!�υν την ερ"µωση και την απ�γνωση: η µ�να, µε
µαυρισµ�να απ� την πε	να µ�τια και απελπισµ�νη ικετευτικ" µατι�, !ηλε�ει τ�
π�υλ	, τ� �π�	� ��ει ελπ	δα επι�	ωσης, γιατ	 κατ��ερε να �ρει �να σπ�ρ�. ) σκλη-
ρ�τρ��ηλ�ς Σ�υλι�της κλα	ει παρ�µερα, �πραγ�ς µπρ�στ� στη µ�ιρα	α απαντ��"
τ�υ τ�λ�υς, κρατ�ντας τ� α�ρηστεµ�ν� απ� την �λλειψη π�λεµ���δ	ων και τη
σωµατικ" ε$ασθ�νιση τ�υ��κι τ�υ.

Στ� δε�τερ� απ�σπασµα (π�υ συγγενε�ει µε τ� �κτ� τ�υ Γ’ Σ�εδι�σµατ�ς, τ� �π�	�
��ει τ�ν  τ	τλ� «) πειρασµ�ς»), η ��ση �ρ	σκεται στην καλ�τερη �ρα !ω"ς, �αρ�ς,
δηµι�υργ	ας και �ρωτα, σε αντ	θεση µε τ�υς Μεσ�λ�γγ	τες π�υ π�λι�ρκ��νται �λ��να
και στεν�τερα απ� τ�υς ε�θρ��ς. Να πρ�σε�τ��ν �ι �$��ες λυρικ�ς περιγρα��ς και �ι
λεπτ�µ�ρειες, π�υ αναδεικν��υν τ� γλυκ� !ωικ� ανα�ρασµ�, ακ�µα και στις αµελη-
τ�ες υπ�ρ$εις («σκ�υληκ�κι») και στη νεκρ" ��ση («µα�ρη π�τρα», «$ερ� ��ρτ�ρι»).
Η συν�λικ" αυτ" ανθηρ�τητα επιτε	νει την εσωτερικ" π�λη στην ανθρ�πινη ψυ�", η
�π�	α εµ�αν	!εται δι�ασµ�νη αν�µεσα στη λα�τ�ρα για !ω" και στην υψηλ" συνα	-
σθηση τ�υ �ρ��υς, στην αυταπ�ρνηση και στ�ν ηρωικ� θ�νατ�. Επι��λλεται ειδικ�ς
σ��λιασµ�ς στ�ν τελευτα	� µεµ�νωµ�ν� στ	��, µε σκ�π� την αν�δει$η της δραµατικ"ς
εσωτερικ"ς σ�γκρ�υσης, η �π�	α �δηγε	 τελικ� τ�υς Μεσ�λ�γγ	τες στην ηρωικ"
�$�δ�, παρ� τη �αιν�µενικ" �αλαρ�τητα της ψυ�"ς π�υ δια�λ�πει εδ� � π�ιητ"ς. Η
ανα��ρ� στα παρ�λληλα κε	µενα µπ�ρε	 να απ�δ�σει συγκριτικ� στ�ι�ε	α, σ�ετικ� µε
τ�ν τρ�π� π�υ � κ�θε π�ιητ"ς αντιµετωπ	!ει την εσωτερικ" σ�γκρ�υση των ηρ�ων τ�υ
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. )δυσσ�ας Ελ�της, 4σµα ηρωικ� και π�νθιµ� για τ�ν �αµ�ν� ανθυπ�λ��αγ� της

Αλ"αν�ας, Ε’ (1945). Π��ηση, Cκαρ�ς 2002, σ. 106.

Vλιε δεν �σ�υν � παντ�τιν�ς;
Π�υλ� δεν �σ�υν η στιγµ� �αρ
ς π�υ δεν καθ��ει;
Λ
µψη δεν �σ�υν η α!�"ι
 τ�υ σ�γνε!�υ;
Κι εσ� περ"�λι ωδε�� των λ�υλ�υδι�ν
Κι εσ� ρ��α σγ�υρ� !λ�γ�ρα της µαγν�λιας!

Gτσι καθ�ς τιν
�εται µες στη "ρ��� τ� δ�ντρ�
Και τ� κ�ρµ� αδειαν� µαυρ��ει απ� τη µ��ρα
Κι �νας τρελ�ς δ�ρνεται µε τ� �ι�νι
Και τα δυ� µ
τια π
νε να δακρ�σ�υν–
Γιατ�, ρωτ
ει � αϊτ�ς, π�� ’ναι τ� παλικ
ρι;
Κι �λ’ τ’ αϊτ�π�υλ’ απ�ρ��ν π�� ’ναι τ� παλικ
ρι!
Γιατ�, ρωτ
ει στεν
��ντας η µ
να, π�� ’ναι � γι�ς µ�υ;
Κι �λες �ι µ
νες απ�ρ��ν π�� να ’ναι τ� παιδ�!
Γιατ�, ρωτ
ει � σ�ντρ�!�ς, π�� να ’ναι � αδερ!�ς µ�υ;
Κι �λ�ι τ�υ �ι σ�ντρ�!�ι απ�ρ��ν π�� ’ναι � πι� µικρ�ς!
Πι
ν�υν τ� �ι�νι, κα�ει � πυρετ�ς
Πι
ν�υν τ� ��ρι και παγ�νει
Παν να δαγκ
σ�υν τ� ψωµ� κι εκε�ν� στ
�ει απ� α�µα
Κ�ιτ��ν µακρι
 τ�ν �υραν� κι εκε�ν�ς µελανι
�ει
Γιατ� γιατ� γιατ� γιατ� να µη �εστα�νει � θ
νατ�ς
Γιατ� �να τ�τ�ι� αν�σι� ψωµ�
Γιατ� �νας τ�τ�ι�ς �υραν�ς εκε� π�υ πρ�τα εκατ�ικ��σε � �λι�ς!

2. Κ.Γ. Καρυωτ�κης, «∆ι�κ�ς», Ελεγε�α και σ
τιρες (1927). Π�ι�µατα και πε�
,
Ερµ"ς 19847, σ. 95.

Μ�ρα τ�υ Απρ�λη.
Πρ
σιν� λ
µπ�ς,
γελ��σε � κ
µπ�ς
µε τ� τρι!�λλι.
Ως την ε!�λει
τ� πρωιν� θ
µπ�ς,
η !�ση σ
µπως
γλυκ
 να �µ�λει.

εκελαδ��σαν
π�υλι
, πετ�ντας
�λ� πι� π
νω.

Η  Λ ) Γ ) Τ Ε 6 Ν Ι Α  Σ Τ Α  Ε Π Τ Α Ν Η Σ Α
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Τ’ 
νθη ευωδ��σαν.
Κι ε�πε απ�ρ�ντας:
«Π�ς να πεθ
νω;»

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Στ� πρ�τ� και στ� δε�τερ� απ�σπασµα δ	νεται µια εντελ�ς δια��ρετικ" εικ�να

της ��σης. ∆ια��στε πρ�σεκτικ� τ�υς σ�ετικ��ς στ	��υς και πρ�σπαθ"στε να
ε$ηγ"σετε την πλ"ρη δια��ρ�π�	ησ" τ�υς.

2. Π�ιες εικ�νες, και µε π�ια εκ�ραστικ� µ�σα, συγκεντρ�ν�υν την πρ�σ��" µας
στ� δε�τερ� απ�σπασµα;

3. Τ�σ� �ι π�λι�ρκηµ�ν�ι τ�υ Μεσ�λ�γγ	�υ �σ� και � ανθυπ�λ��αγ�ς στ� π�	ηµα
τ�υ Ελ�τη εκ�ρ�!�υν τ� µεγαλε	� της ελληνικ"ς ψυ�"ς και θυσι�!�νται, �ι πρ�-
τ�ι στην καλ�τερη επ��" της ��σης και � δε�τερ�ς στην ακµαι�τερη περ	�δ� της
!ω"ς τ�υ. Συγκρ	νετε τα δ�� απ�σπ�σµατα, �ρε	τε �µ�ι�τητες και δια��ρ�ς
στ�ν τρ�π� π�υ πρ�σεγγ	!�υν �ι δ�� π�ιητ�ς τ� ηθικ� µεγαλε	� αλλ� και τ�
δρ�µα των πρωταγωνιστ�ν τ�υς.

4. Π�ς εκδηλ�νεται � πειρασµ�ς στα π�ι"µατα τ�υ Σ�λωµ�� και τ�υ Καρυωτ�-
κη; Συγκρ	νετε π�ς αντιµετωπ	!ει � κ�θε π�ιητ"ς τ� ηθικ� δ	ληµµα των ηρ�ων
τ�υ.

5. Μπ�ρε	τε να ακ��σετε µελ�π�ιηµ�να απ�σπ�σµατα απ� τ�υς Ελε�θερ�υς
Π�λι�ρκηµ�ν�υς σε µ�υσικ" Γι�ννη Μαρκ�π�υλ�υ και 6ρ"στ�υ Λε�ντ".

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αγγελ�τ�ς ∆ηµ"τρης, «V��ς λεπτ�ς…[…] γλυκ�τατ�[ς], ανεκδι�γητ�[ς]…». Η

«τ��η» τ�υ σ�λωµικ�� �ργ�υ και η ε*ακ�λ�υθητικ� αµη�αν�α της κριτικ�ς,
Πατ�κης 2000.

Αλισανδρ�τ�ς Γ.Γ., «Τα σ�λωµικ� απ�σπ�σµατα: )ι απ�ψεις των κριτικ�ν και των
λ�γ	ων», Ν�α Εστ�α, τ�. 1707, 1998, σ. 1205-1233.

∆�λλας Γι�ννης, «Ελε�θερ�ι π�λι�ρκηµ�ν�ι: Ως µ"τρα (δηµι�υργικ"ς " µη αναπα-
ραγωγ"ς)», 3 Π�λ�της, τ�. 57, 1998, σ. 39-45.

Καψωµ�ν�ς Ερατ�σθ�νης, «Ερµηνευτικ� στ�ν Σ�λωµ�. “Τ� �ρυσ�νειρ�”: �να λαν-
θ�ν�ν λυρικ� επεισ�δι� στ� Β’ Σ�εδ	ασµα των Ελε�θερων Π�λι�ρκηµ�νων»,
Μν�µη Ελ�νης Τσαντσ
ν�γλ�υ, Θεσσαλ�ν	κη 1998, σ. 181-200.

Π�ρ!υρας [Κ�ρκυρας], τ�. 95-96, 2000.

Η ιστ�σελ	δα http://www.parliament.gr/onlinePublishing/index.htm περι��ει:
1. Ανθ�λ�γι� θεµ
των της σ�λωµικ�ς π��ησης.
2. Kαψωµ�ν�ς Eρατ�σθ�νης, O Σ�λωµ�ς και η ελληνικ� π�λιτισµικ� παρ
δ�ση.
3. 3 Wµν�ς εις την Ελευθερ�αν και �ι *εν�γλωσσες µετα!ρ
σεις τ�υ.
Eπ	σης µπ�ρε	τε να δια��σετε και να ακ��σετε τ� �ργ� τ�υ Xρ. Λε�ντ" Καντ
τα
Ελευθερ�ας, �ασισµ�ν� σε κε	µενα τ�υ Ρ"γα, τ�υ Σ�λωµ�� και τ�υ Μακρυγι�ννη.

[ 4 6 ]
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 http://www.snhell.gr/lakeim.html
 http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς (1798-1857), Ελε�θερ�ι Π�λι�ρκηµ�ν�ι, B’ Σ�εδ	ασµα Ι-ΙΙ
[1833-1834]. Π�ι�µατα και Πε�
, επιµ�λεια – εισαγωγ�ς Στυλιαν�ς Αλε$	�υ, Στιγµ"
1994, σ. 259.

∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ µ∞§∞øƒπ∆∏™

� ∆�µ�ς και τ� καρι���λι τ�υ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να καταν�"σ�υν �ι µαθητ�ς �τι η �ντε�νη π�	ηση τ�υ Α. Βαλαωρ	τη ενσωµατ�νει θεµα-
τικ� και υ��λ�γικ� �αρακτηριστικ� τ�υ δηµ�τικ�� τραγ�υδι��. Παρ�λληλα ε$ετ�!εται
η στεν" σ��ση τ�υ π�λεµιστ" µε τ� �πλ� τ�υ και τ� θ�µα τ�υ τιµηµ�ν�υ θαν�τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η -ω� των κλε�τ7ν και η ελευθερ�α τ	υς µ�σα στη ��ση
Η σ��ση τ	υ π	λεµιστ� µε τ	 τ	υ��κι τ	υ
� τιµηµ�ν	ς θ�νατ	ς και η υστερ	�ηµ�α

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Τ� π�	ηµα τ�υ Βαλαωρ	τη σ�ετ	!εται �µεσα µε τη µ�ρ�", τη µετρικ", τ� περιε��µεν�
και την ιδε�λ�γ	α τ�υ κλ��τικ�υ δηµ�τικ�� τραγ�υδι��. Η µεγ�λη �κταση, η γλωσ-
σικ" επε$εργασ	α και η δραµατ�π�	ηση τ�υ �ντε�ν�υ π�ι"µατ�ς δια��ρ�π�ιε	ται
�µως απ� την εκ�ραστικ" λιτ�τητα τ�υ δηµ�τικ�� τραγ�υδι��. ) κλ��της ∆"µ�ς,
γ�ρ�ς πια, κ�ντ� στ� τ�λ�ς της !ω"ς τ�υ, υπαγ�ρε�ει στα παλικ�ρια τ�υ τις τελευ-
τα	ες τ�υ επιθυµ	ες, µεριµν� για τ�ν τ�π� της τα�"ς και, κατ� κ�π�ι�ν τρ�π�, σκη-
ν�θετε	 τ� τ�λ�ς τ�υ: απ��αιρετ� τη ��ση και τα ληµ�ρια τ�υ και !ητ� να συν�δε�-
σει τ� �αµ� τ�υ � "��ς τ�υ �πλ�υ τ�υ. Τ� σηµε	� της τα�"ς επιλ�γεται πρ�σεκτικ�,
σε πλ"ρη αντιστ�ι�	α µε τη !ω" και τη δρ�ση τ�υ, µε απ�τερ� σκ�π� την τιµητικ"
τ�υ αναγν�ριση απ� τ�υς νε�τερ�υς και την υστερ��ηµ	α. Η κ�ιν" κατ�λη$η τ�υ
∆"µ�υ και τ�υ τ�υ�εκι�� τ�υ επισ�ραγ	!ει συγκινησιακ� τ�ν τιµηµ�ν� θ�νατ� τ�υ
γερ�-κλ��τη, εισ�γ�ντας �να στ�ι�ε	� δραµατ�π�	ησης, πρ�σ�ιλ�ς στη συναισθη-
µατικ� ��ρτισµ�νη πατριωτικ" π�	ηση τ�υ Βαλαωρ	τη.

Η  Λ ) Γ ) Τ Ε 6 Ν Ι Α  Σ Τ Α  Ε Π Τ Α Ν Η Σ Α

[ 4 7 ]



¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Κλ��τικ�, «Τ�υ κλ��τη τ� κι���ρι» στ� Νικ�λα�υ Γ. Π�λ	τη, Εκλ�γα� απ� τα τρα-
γ��δια τ�υ ελληνικ�� λα��, σ. 46-47.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Με π�ι� α	σθηµα απ��αιρετ� � ∆"µ�ς τη !ω"; Τεκµηρι�στε την απ�ντησ" σας

µε ανα��ρ�ς στ� κε	µεν�.
2. Σε π�ια σηµε	α τ�υ κειµ�ν�υ δια�α	νεται η στεν" σ��ση τ�υ π�λεµιστ" µε τ�

�υσικ� περι��λλ�ν; Π�ς λειτ�υργ��ν αυτ�	 �ι στεν�	 δεσµ�	;
3. Στ� κε	µεν� διακρ	νεται η �ντ�νη απ"�ηση τ�υ κλ��τικ�υ δηµ�τικ�� τραγ�υ-

δι��. Βρε	τε τις �µ�ι�τητες µε τ� δηµ�τικ� τραγ��δι και ε$ηγ"στε τη στεν"
σ��ση αν�µεσα στα δ�� κε	µενα.

4. Βρε	τε �λλες απη�"σεις δηµ�τικ�ν τραγ�υδι�ν σε Νε��λληνες π�ιητ�ς, ερευν�-
ντας τα Κε	µενα Νε�ελληνικ"ς Λ�γ�τε�ν	ας τ�υ Γυµνασ	�υ και �λλες π�ιητικ�ς
ανθ�λ�γ	ες.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Λ�υκ�τ�ς ∆ηµ"τρι�ς, «Τ� “δηµ�δες” υπ��αθρ� στα �ργα τ�υ Βαλαωρ	τη», Ν�α

Εστ�α, τ�. 1259, 1979, σ. 174-180.
Μαστρ�δηµ"τρης Π.∆., «Αριστ�τ�λης Βαλαωρ	της: ) ιστ�ρικ�ς-εθνικ�ς π�ιητ"ς

και �ι θ�σεις της κριτικ"ς», Μν�µη Γ.Π. Σα""�δη, Ερµ"ς 2001, σ. 96-115.
Ν�α Εστ�α, τ�. 1259, 1979 [α�ι�ρωµα].
Σταυρ�π��λ�υ +ρη, «) Αριστ�τ�λης Βαλαωρ	της και η κριτικ" των συγ�ρ�νων

τ�υ», 3ι π�ιητ�ς τ�υ Γ.Π. Σα""�δη, Εταιρε	α Σπ�υδ�ν 1998, σ. 161-182.
Saunier M., «Η επι�	ωση τ�υ δηµ�τικ�� τραγ�υδι�� στη σ�γ�ρ�νη π�	ηση», Η διδα-

σκαλ�α της σ�γ�ρ�νης π��ησης στη µ�ση εκπα�δευση, Εκπαιδευτ"ρια Wηρ	δη
1978, σ. 109-120.

Τετρ
δια Ευθ�νης, τ�. 10, 1979.
 http://www.snhell.gr/lakeim.html
 http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/grpoetry/valaoritis.html

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Αριστ�τ�λης Βαλαωρ	της (1824-1879), «) ∆"µ�ς και τ� καρι��	λι τ�υ», Τα µνηµ�συ-
να (1857). Π�ι�µατα και Πε�
, �ιλ�λ�γικ" επιµ�λεια Γ.Π. Σα��	δης – Ελ�νη Τσα-
ντσ�ν�γλ�υ, Cκαρ�ς 1981, σ. 22-23.

[ 4 8 ]
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∞¡¢ƒ∂∞™ §∞™∫∞ƒ∞∆√™

� κακ�ς µαθητ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™

Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς τ� α�ηγηµατικ� ε	δ�ς των «�αρακτ"ρων», µ�σα απ� τ�
σατιρικ� κριτικ� πνε�µα τ�υ Λασκαρ�τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞

Η α/�α της µ�ρ�ωσης σε αντ�θεση µε την απαιδευσ�α
�ι αρνητικ�ς συν�πειες της αµ�θειας και η κ	ινωνικ� ανυπ	ληψ�α των αµαθ7ν

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   

Σ�µ�ωνα µε τ� Γ. Αλισανδρ�τ�, τ� θ�µα της �αρακτηρ�λ�γ	ας απασ��λησε π�λ�
και για µεγ�λ� �ρ�νικ� δι�στηµα τ� Λασκαρ�τ�. Τ� ενδια��ρ�ν τ�υ �ρ�ν�λ�γε	ται
απ� τ� 1854, �ταν, µα!	 µε τη γυνα	κα τ�υ, �ρ�ισε να καταγρ��ει τις σκ�ψεις τ�υ
για τη θρησκε	α, την �ικ�γ�νεια, την π�λιτικ". Γ�ρω απ� αυτ� τα θ�µατα περιστρ�-
��νται �ι περισσ�τερ�ι �αρακτ"ρες τ�υ �ι�λ	�υ Ιδ�� � 
νθρωπ�ς, �ι �π�	�ι εκκι-
ν��ν απ� την αρ�α	α συγγρα�" τ�υ εγκυκλ�παιδικ�� �ιλ�σ���υ Θε��ραστ�υ
(4�ς-3�ς αι. π.6.), διαθ�τ�υν �µως �ντ�νη την πρ�σωπικ" σ�ραγ	δα τ�υ Λασκαρ�-
τ�υ. Βασικ� τ�υς �αρακτηριστικ� ε	ναι η τ�ση τ�υ συγγρα��α να καυτηρι�!ει σ�γ-
�ρ�να κ�ινωνικ� "θη, να παραθ�τει αντιθετικ� !ε�γη () καλ�ς – ) κακ�ς µαθη-
τ"ς) και να δηµι�υργε	 ν�θ�υς �αρακτ"ρες, �αρακτ"ρες δηλαδ" �ι �π�	�ι πρ�κ�-
πτ�υν, ��ι απ� ψυ��λ�γικ" παρατ"ρηση, αλλ� απ� επ	κτητες κ�ινωνικ�ς τ�υς ιδι�-
τητες " µει�νεκτ"µατα (τ��νες, επαγγ�λµατα, αρρ�στιες κ.�.).

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞

1. Γι�ργ�ς Ιω�νν�υ, «Μετρηµ�να καρ�δια», Ε!�"ων και µη, Κ�δρ�ς 1982, σ. 129-
132.

2. Wακ Πρε��ρ, «Κ�υ��ντες», Π�ι�µατα, µτ�ρ. Μ. Μεϊµ�ρης, Καστανι�της 1986,
σ. 57.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™

1. ) κακ�ς µαθητ"ς πρ�σπαθε	 διαρκ�ς να διευκ�λ�νει τη !ω" τ�υ, µην τηρ�ντας
τις υπ��ρε�σεις τ�υ. Βρε	τε τα σηµε	α τ�υ κειµ�ν�υ π�υ δηλ�ν�υν αυτ"ν τη
στ�ση.

Η  Λ ) Γ ) Τ Ε 6 Ν Ι Α  Σ Τ Α  Ε Π Τ Α Ν Η Σ Α
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2. Π�ς αντιµετωπ	!ει τ� κ�ινωνικ� σ�ν�λ� τ�ν απα	δευτ� �νθρωπ� (την παλαι�-
τερη και τη σηµεριν" επ��");

3. Συγκρ	νετε τη µαθητικ" !ω" της παλι�ς και της νε�τερης επ��"ς, �πως την
παρ�υσι�!�υν τα κε	µενα τ�υ Λασκαρ�τ�υ και τ�υ Ιω�νν�υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αλισανδρ�τ�ς Γ.Γ., «Εισαγωγ"» στ� Ανδρ�ας Λασκαρ�τ�ς, Ιδ�� � 
νθρωπ�ς, Ερµ"ς

19812, σ. 9-32.
Σταυρ�π��λ�υ +ρη, «Σ�τιρα και κ�ινων	α: Τ� παρ�δειγµα δ�� π�ιητ�ν τ�υ 19�υ

αι�να», Πρακτικ
 π�µπτ�υ συµπ�σ��υ π��ησης, Γν�ση 1986, σ. 225-241.
Τ!�υγαν�τ�ς Νικ�λα�ς, «Ανδρ�ας Λασκαρ�τ�ς», Σ
τιρα και π�λιτικ� στη νε�τερη

Ελλ
δα, Εταιρε	α Σπ�υδ�ν 1979, σ. 98-127.
Τσιτσ�λης Ηλ	ας, «) Λασκαρ�τ�ς ως συγγρα�ε�ς �αρακτ"ρων», Παρνασσ�ς, τ�µ.

15, 1892-1893, σ. 641-655.
 http://members.tripod.com/~sarant_2/kibwtos/laskaratos_erwtas.html

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ανδρ�ας Λασκαρ�τ�ς (1811-1901), «) κακ�ς µαθητ"ς», Ιδ�� � 
νθρωπ�ς (Κε�αλ-
λην	α 1886), επιµ�λεια Γ.Γ. Αλισανδρ�τ�ς, Ερµ"ς 1970, σ. 98-99.

§√ƒ∂¡∆∑√™ ª∞µπ§∏™

Λ�θη

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς τ� σ�ν�τ�, �να π�	ηµα µε σταθερ" µ�ρ�", στ� �π�	� δια-
κρ	θηκε κυρ	ως � Μα�	λης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
� θ�νατ	ς και η λησµ	νι�
Η µν�µη των αγαπηµ�νων µας πρ	σ7πων 
� π�ν	ς των -ωνταν7ν

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
T� �ργ� τ�υ Μα�	λη $ε�ωρ	!ει για την �ρτια τε�νικ" των σ�ν�των, η �π�	α στηρ	-
!εται στ� συνδυασµ� παρνασσικ�ν επιδρ�σεων και µ�υσικ"ς υπ��λητικ�τητας. Η
δι��υτη µελαγ��λικ"  και στ��αστικ" δι�θεση στ� π�	ηµα «Λ"θη» απ�ρρ�ει τ�σ�
απ� τ� θλι�ερ� θ�µα τ�υ θαν�τ�υ, �σ� και απ� τη µεγ�λη απ"�ηση της απαισι�δ�-

[ 5 0 ]
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$ης �ιλ�σ��	ας τ�υ Σ�πεν���υερ στ� �ργ� τ�υ Μα�	λη. Α$	!ει να πρ�σε�τε	 �τι τ�
π�	ηµα πραγµατε�εται, µε αν�	κει� τρ�π� για την ελληνικ" παρ�δ�ση, τ� γνωστ�
και παν�ρ�αι� λ�γ�τε�νικ� θ�µα της εικ�νας τ�υ κ�τω κ�σµ�υ. Η σ�γκριση µε τ�
�µηρικ� αντ	στ�ι�� θ�µα της κατ��ασης τ�υ )δυσσ�α στ�ν 7δη δε	�νει τη δια��-
ρ�π�	ηση τ�υ Μα�	λη απ� τ�ν αρ�α	� π�ιητ". ) Μα�	λης µακαρ	!ει πρ�κλητικ�
τ�υς νεκρ��ς π�υ λησµ�ν��ν την εγκ�σµια π	κρα, εν� θρηνε	 για λ�γαριασµ� των
!ωνταν�ν, �ι �π�	�ι θ�λ�υν αλλ� δεν µπ�ρ��ν να λησµ�ν"σ�υν τα νεκρ� αγαπη-
µ�να τ�υς πρ�σωπα.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Κωστ"ς Παλαµ�ς, 3 τ
!�ς (1898) [απ�σπασµα]. 4παντα, τ�µ. 1, Mπ	ρης 1972,

σ. 398.

Στ� τα*�δι π�υ σε π
ει
� µα�ρ�ς κα"αλ
ρης
κ��τα*ε απ’ τ� ��ρι τ�υ
τ�π�τε να µην π
ρεις.

Κι αν διψ
σεις, µην τ� πιεις
απ� τ�ν κ
τ�υ κ�σµ�
τ� νερ� της αρνησι
ς,
!τω�� κ�µµ�ν� δυ�σµ�!

Μην τ� πιεις, κι �λ�τελα
κι αι�νια µας *ε�
σεις,
"
λε τα σηµ
δια σ�υ
τ� δρ�µ� να µη �
σεις.

2. Ελληνικ
 ∆ηµ�τικ
 τραγ��δια. Τα µ�ιρ�λ�για, επιµ�λεια G. Saunier, Νε��λη 1999.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σε αντ	θεση µε την αρ�α	α παρ�δ�ση και τ� δηµ�τικ� τραγ��δι, � π�ιητ"ς θεω-

ρε	 καλ�τυ��υς τ�υς νεκρ��ς. Συγκρ	νετε την �π�ψη π�υ εκ�ρ�!ει � Μα�	λης
µε τ�υς στ	��υς λ 480-497 της 3δ�σσειας και πρ�σπαθ"στε να αιτι�λ�γ"σετε την
�π�ψ" τ�υ.

2. Βρε	τε τις λαϊκ�ς αντιλ"ψεις και δ�$ασ	ες στις �π�	ες ανα��ρ�νται � Μα�	λης
και � Παλαµ�ς, συγκρ	ν�ντας τ�ν τρ�π� π�υ επιλ�γει � καθ�νας για να τις �ρη-
σιµ�π�ι"σει στ� π�	ηµ� τ�υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
7γρας Τ�λλ�ς, «Τρ	α σ�ν�τα τ�υ Μα�	λη», Κριτικ
, τ�µ. 2, Ερµ"ς 1981, σ. 63-71.
Αλισανδρ�τ�ς Γ.Γ., «Εισαγωγ"» στ� Λ�ρ�ντ!�ς Μα�	λης, Τα π�ι�µατα, Cδρυµα

Κ�στα και Ελ�νης )υρ�νη 1990, σ. 9-38.

Η  Λ ) Γ ) Τ Ε 6 Ν Ι Α  Σ Τ Α  Ε Π Τ Α Ν Η Σ Α
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——, «Η “Λ"θη” τ�υ Μα�	λη», Α!ι�ρωµα στ� Ν�κ� Σ"�ρ�ν�, τ�µ. 2, Πανεπιστ"µι�
Κρ"της, Ρ�θυµν� 1986, σ. 395-404.

Καραντ�νης Ανδρ�ας, «Λ�ρ�ντ!�ς Μα�	λης», Νε�ελληνικ� λ�γ�τε�ν�α: Φυσι�-
γνωµ�ες, τ�µ. 1, Παπαδ"µας 19773, σ. 72-81.

Π�λ	της Λ	ν�ς, «Λ�ρ�ντ!�ς Μα�	λης (1860-1912)», Θ�µατα της λ�γ�τε�ν�ας µας,
τ�µ. 2, Κωνσταντιν	δης, Θεσσαλ�ν	κη 1976, σ. 207-214.
 http://www.snhell.gr/lakeim.html

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Λ�ρ�ντ!�ς Μα�	λης (1860-1912), «Λ"θη» (1896), Τα π�ι�µατα, επιµ�λεια Γ.Γ. Αλι-
σανδρ�τ�ς, Cδρυµα K�στα και Eλ�νης Oυρ�νη 1990, σ. 75.

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

°° ∂∂ ¡¡ ππ ∫∫ HH   µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº II ∞∞   

Απ�στ�λ	δ�υ Ν�τα, «Η επτανησιακ" σ��λ" στις ιστ�ρ	ες της νε�ελληνικ"ς λ�γ�-
τε�ν	ας», Μν�µη Λ�ν�υ Π�λ�τη, Θεσσαλ�ν	κη 1988, σ. 197-208.

Γαραντ��δης Ευριπ	δης, 3ι Επταν�σι�ι και � Σ�λωµ�ς, Καστανι�της 2001.
∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς: «Καν�ν» νε�ελληνικ�� πνευµατικ�� "��υ, επιστηµ�νικ�

συµπ�σι�, Εταιρε	α Σπ�υδ�ν 1999.
W�ρας Γ.Θ., Π��ησις και πε��γρα!�α της Επταν�σ�υ, Βασικ" Βι�λι�θ"κη,

Αετ�ς 1953, σ. 7-70.
Π�λ	της Λ	ν�ς, Γ�ρω στ�ν Σ�λωµ�. Mελ�τες και 
ρθρα (1938-1982), M.I.E.T. 1985.
Πυλαριν�ς Θε�δ�σης, Επτανησιακ� σ��λ�, Σα���λας 2003.
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∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ™√À∆™√™

� επιστ�της των εθνικ�ν �ικ�δ�µ�ν επ� Ι. Καπ�δ�στρια

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς �να δε	γµα σατιρικ"ς π�λιτικ"ς π�	ησης τ�υ παρελθ�-
ντ�ς, π�υ παραµ�νει επ	καιρ� και α$ιαν�γνωστ� στην επ��" µας.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Ασυδ	σ�α και διασπ�θιση δηµ�σι	υ �ρ�µατ	ς
Π	λιτικ� ε�ν	ια των ισ�υρ7ν και ηθικ�ς αµ	ραλισµ�ς των επιτ�δειων

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
) Σ��τσ�ς, µε απρ�κ�λυπτη αντιπ�λιτευτικ" δι�θεση εναντ	�ν τ�υ κυ�ερν"τη
Ιω�ννη Καπ�δ	στρια, δηµι�υργε	 µια καρικατ��ρα επιστ�τη δηµ�σιων �ργων, �
�π�	�ς, µα!	 µε �λλ�υς επιτ"δει�υς, διασπαθ	!ει τ� δηµ�σι� �ρ"µα, κ�λακε��ντας
" κατασκ�πε��ντας για λ�γαριασµ� τ�υ κυ�ερν"τη. ) γλ�ι�δης αυτ�ς τ�π�ς !ει
τρυ�ηλ" !ω", σαν παρ�σιτ� της ε$�υσ	ας, σε ��ρ�ς τ�υ νε�σ�στατ�υ ελληνικ��
κρ�τ�υς. Ειρωνε�εται κ�θε δηµι�υργικ" δι�σταση τ�υ πνε�µατ�ς και εκµεταλ-
λε�εται κ�θε δυνατ�τητα υλικ�� πλ�υτισµ��. Πρ���λλει µια δηµ�σια εικ�να
πετυ�ηµ�ν�υ τε�ν�κρ�τη και επ	δ�$�υ γαµπρ��, και �νειρε�εται διαρκ�ς ν�α
κ�ρδη απ� τις εργ�λα�ικ�ς τ�υ ατασθαλ	ες. Η αδη��γα δι�θεσ" τ�υ δι�γκ�νεται
µ�λιστα, καθ�ς σ�ντ�µα πρ��λ�πεται η µετα��ρ� της πρωτε��υσας απ� τ� Να�-
πλι� στην Αθ"να. Μια σ�γκριση µε τα πρ�τειν�µενα παρ�λληλα κε	µενα µπ�ρε	 να
αναδε	$ει δι���ρες πλευρ�ς π�λιτικ"ς κριτικ"ς και σ�τιρας στα �ρ�νικ� τ�υ νε�-
ελληνικ�� κρ�τ�υς, �ι �π�	ες µπ�ρ��ν ακ�µη να εµπλ�υτιστ��ν µε επ	καιρες
γελ�ι�γρα�	ες " σατιρικ� κε	µενα, µε α��ρµ" σ�γ�ρ�να �ικ�ν�µικ� και �λλα
σκ�νδαλα.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Ανδρ�ας Λασκαρ�τ�ς, «) π�λιτικ�ς µας», Ιδ�� � 
νθρωπ�ς, Ερµ"ς 19812, σ. 131.
2. Κωστ"ς Παλαµ�ς, Σατιρικ
 Γυµν
σµατα, 5 (1912). 4παντα, τ�µ. 5, Mπ	ρης, σ.

235.

Π�λεµ
ς να στυλ�σεις, κυ"ερν�τη,
µε τα καρ
"ια και µε τα !�υσ
τα
της Π�λιτε�ας τ� σαλεµ�ν� σπ�τι.

Τ�υ κ
κ�υ ιδρ�νεις, �µπα σ’ 
λλη στρ
τα,
τ� ν�υ µας πρ�τα στ�λωσε και �τ�σε,
και πρ�τ’ απ’ �λα αλ!α"ητ
ρι κρ
τα.



∆
σκαλ�ς γ�νε, αλ�θεια αν �ρωας ε�σαι.
Σε µια Βα"�λ δεµ�ν�υς µας κρατ
νε
κακ
 στ�ι�ει
' τ� µ
γεµ
 τ�υς λ�σε 

και στα �ε�λια �ι καρδι�ς µας π
λε ας π
νε.
Σ�µµετρα υψ�σ�υ, π�ργε της �ω�ς.
Τραν�� κι αν ε�ναι �ι τ
!�ι, τ
!�ι θα ’ναι.

Στ�ν �λι� τ�π� θ�λ�υµε κι εµε�ς.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ια πρ�σωπα εµ�αν	!�νται στ� π�	ηµα; Π�ι� δηµ�σι� ρ�λ� ��ει � καθ�νας;
2. Περιγρ�ψτε τ�ν ανθρ�πιν� τ�π� τ�υ επιστ�τη, µε ��ση τα λεγ�µενα και τις

αντιλ"ψεις π�υ εκ�ρ�!ει στ� π�	ηµα.
3. Π�ς αντιµετωπ	!�υν � Σ��τσ�ς και � Παλαµ�ς την ε$�υσ	α; Π�ια ιδε�λ�γικ"

στ�ση κρατ� κ�θε π�ιητ"ς απ�ναντι στ� πρ�σωπ� τ�υ Κυ�ερν"τη;

¢¢ ππ ∞∞ ££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∞∞
Oικ�ν�µικ�, κ�ινωνικ� και π�λιτικ� σκ�νδαλα παρατηρ��νται σε π�λλ�ς επ���ς.
6ωριστε	τε σε �µ�δες και καταγρ�ψτε τα σηµαντικ�τερα σκ�νδαλα π�υ $�σπασαν
στην επι��νεια στην Eλλ�δα, στη δι�ρκεια τ�υ εικ�στ�� αι�να. Μ	α απ� τις �µ�-
δες µπ�ρε	 να ανα�ερθε	 σε επ	καιρα σκ�νδαλα της σηµεριν"ς επ��"ς και να
παρ�υσι�σει τ� πρ��ληµα στην τ�$η, σε συνεργασ	α µε τ�ν καθηγητ" της Κ�ινωνι-
κ"ς και Π�λιτικ"ς Αγωγ"ς.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ελ�ερ��δη Ελ	!α-7ννα, 3 Αλ�*ανδρ�ς Σ��τσ�ς, η π�λιτικ� και τ� θ�ατρ�,

Π�ρε	α 1997.
∆ηµαρ�ς Κ. Θ., «) Αλ�$ανδρ�ς Σ��τσ�ς απ� την σκ�πι� της επ��"ς τ�υ», Ν�α

Εστ�α, τ�µ. 74, 1963, σ. 1759-1766.
Μ�υλλ�ς Παν., «Αλ�$ανδρ�ς Σ��τσ�ς», Σ
τιρα και π�λιτικ� στη νε�τερη Ελλ
δα,

Εταιρε	α Σπ�υδ�ν, 1979, σ. 46-70 και στ� Ρ�*εις και συν��ειες, Σ�κ�λης 1994, σ.
233-262.

Τσ�κ�π�υλ�ς Γε�ργι�ς, 3ι αδελ!�� Σ��τσ�ι και η π�λιτικ� π��ησις επ� &θων�ς,
1970.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Αλ�$ανδρ�ς Σ��τσ�ς (1803-1863), «) επιστ�της των εθνικ�ν �ικ�δ�µ�ν επ	 Ι. Καπ�-
δ	στρια» στ� Λ	ν�υ Π�λ	τη, Π�ιητικ� Aνθ�λ�γ�α, τ�µ. 4, ∆ωδ�νη 1977, σ. 94-95.
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™¶Àƒπ¢ø¡ B∞™π§∂π∞¢∏™

H #αρ�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Nα γνωρ	σει � µαθητ"ς �να τυπικ� δε	γµα της π�	ησης τ�υ αθηναϊκ�� ρ�µαντισµ��.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Eαρ� – Aν�α
Σ�ντ	µη και �ευγαλ�α ��ση της ευτυ��ας
Επιδε�νωση της δυσαρ�σκειας µε τη -ω� �στερα απ� τ	 σ�ντ	µ	 δι�λειµµα
�αρ�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
T� νεανικ� π�	ηµα τ�υ Σπ. Bασιλει�δη απ�τελε	 –στα δ�� τρ	τα της �κτασ"ς τ�υ–
�να ανεπι��λακτ� και ενθ�υσι�δες εγκ�µι� της �αρ�ς. Oι πρ�τες �$ι στρ���ς τ�υ
π�ι"µατ�ς παρ�υσι�!�υν τα �αρακτηριστικ� των ευτυ�ισµ�νων, ηδ�νικ�ν στιγ-
µ�ν: καθαρ" θ�αση µε τα µ�τια της ψυ�"ς, �νωση της καρδι�ς µε τη Φ�ση σε κ�ιν"
γι�ρτ", ανακρε�ντεια ευ��ρ	α, αναστ�λ" τ�υ ν�υ και της λ�γικ"ς, λησµ�νι� θαν�-
των και θε�ν. Oι τρεις στρ���ς π�υ ακ�λ�υθ��ν ανατρ�π�υν και µαται�ν�υν την
ανεπι��λακτη παρ�δ�ση τ�υ �µιλητ" στ� κλ	µα της ευω�	ας, υπενθυµ	!�ντας π�σ�
σ�ντ�µη και �ευγαλ�α ε	ναι η ��ση της ευτυ�	ας, την απ�υσ	α στ�ρεης π	στης σε
µιαν �λλη !ω" και καταλ"γ�ντας στην απ�στρ��" της �αρ�ς, π�υ �στερα απ� τη
γρ"γ�ρη παρ�λευσ" της �υθ	!ει τ�ν �νθρωπ� σε �ειρ�τερη πικρ	α και αν	α απ�
εκε	νην π�υ ε	�ε συνηθ	σει. Mια συµπαθητικ" �σκηση θεµατικ"ς, τ� νεανικ� π�	η-
µα τ�υ Bασιλει�δη δε	�νει τ� κλασικ�τρ�π� γ��στ�, αλλ� και τ�ν αν�λα�ρ� τ�ν�
π�υ �αρακτηρ	!�υν τη ρ�µαντικ" π�ιητικ" παραγωγ" της Aθ"νας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Κ.Γ. Καρυωτ�κης, «6αρ�», Νηπενθ� (1921). Π�ι�µατα και πε�
, Eρµ"ς 1984, σ. 29.

Ελπ��ω τ� λ�υλ��δι και απ’ τα σ��να.
Γελ
ει τ� �λ�ισµα σαν τ�ν �ρωτ
 µ�υ.
Τ� πε�κ� πα��ει α"ρ� µε την α�τ�να.
Θα ευ�διασαν �ι τ
!�ι, κλ�νες γ
µ�υ.

Παλµ�ς τ�υ δ
σ�υ, !ε�γει µια ελα!�να.
Και δ�πλα π�υ *απλ�σαµε δω �
µ�υ,
την ψυ���λα τ�υς στ
��υν 
γρια κρ�να
κι αν��γει, ρ�δ� αιµ
τιν�, η �αρ
 µ�υ.
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Τη "λ�πω –στα µαλλι
 σ�υ πν�ει– την α�ρα.

Ε�ναι "αθι
 τα µ
τια σ�υ �πως ν
 ’"ρα

τ� δρ�µ� της �ω�ς µ�υ, τ�ν Απρ�λη.

Πια δεν π�ν� µηδ� την ανεµ�νη,

στη γης η ερωτ�π
λη π�υ τη λι�νει,

καθ�ς �ρµ
ω για να σ�υ πιω τα �ε�λη.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Tι σηµα	νει η ανα��ρ� στ�ν Aνακρ��ντα, στην τρ	τη στρ��" τ�υ π�ι"µατ�ς;
2. Σηµει�στε �λ�υς τ�υς πρ�σδι�ρισµ��ς �ρ�νικ"ς δι�ρκειας και δ�κιµ�στε να

εντ�π	σετε τη λειτ�υργ	α τ�υς στ� π�	ηµα.
2. Συγκρ	νετε τα δ�� �µ�τιτλα π�ι"µατα τ�υ Βασιλει�δη και τ�υ Καρυωτ�κη και

ε$ηγ"στε τη σ��ση π�υ ��ει τ� καθ�να µε τ�ν τ	τλ� τ�υ.

BB ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Μ�υλλ�ς Παν., «Βασιλει�δης Σπυρ	δων», Παγκ�σµι� Βι�γρα!ικ� Λε*ικ�, Εκδ�τι-

κ" Αθην�ν 1984.
6ατ!	νης Γι�ννης, «Eισαγωγ"» στ� ∆. Παπαρρηγ�π�υλ�ς – Σ. Βασιλει
δης, Bασι-

κ" Bι�λι�θ"κη, Αετ�ς 1954, σ. 7-33.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Σπυρ	δων Bασιλει�δης (1844-1874), «H �αρ�» στ� Λ	ν�υ Π�λ	τη, Π�ιητικ� Aνθ�-
λ�γ�α, τ�µ. 4, ∆ωδ�νη 1977, σ. 160-161.

™∞ªπ√À∂§ ∆. ∫√§∂ƒπ∆∑

∆�υλει� #ωρ�ς ελπ�δα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ II
Nα µελετ"σ�υν �ι µαθητ�ς �να κλασικ� π�	ηµα τ�υ ευρωπαϊκ�� ρ�µαντισµ�� και
να καταν�"σ�υν �ρισµ�νες απ� τις σηµαντικ�τερες αισθητικ�ς και ιδε�λ�γικ�ς
αρ��ς της ρ�µαντικ"ς τ��νης.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Φ�ση – Υπ	κε�µεν	
Τ��νη – ∆	υλει�
Απ	υσ�α ελπ�δας, σκ	π	�
Απ	/�νωση και αν�α

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
Στ� περ	�ηµ� αυτ� σ�ν�τ� τ�υ K�λεριτ!, π�υ εκτυλ	σσεται σε µια �ειµωνι�τικη
µ�ρα, � �µιλητ"ς συγκρ	νει την κατ�στασ" τ�υ µε τη ��ση, π�υ δε	�νει τα πρ�τα
σηµ�δια της �ν�ι$ης. T� π�ιητικ� εγ�, απ�λυτα απ�$ενωµ�ν� απ� τ� κ�ινωνικ� τ�υ
περι��λλ�ν, παρ�υσι�!εται στην πρ�τη στρ��" αν	καν� να συµµετ�σ�ει στη «δ�υ-
λει�» στην �π�	α επιδ	δεται η ��ση γ�ρω τ�υ. H δ�υλει� για τ�ν 	δι� ε	ναι εµ�αν�ς

) Ι  Φ Α Ν Α Ρ Ι Ω Τ Ε Σ  Κ Α Ι  ) Ι  Ρ ) Μ Α Ν Τ Ι Κ ) Ι  Τ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν



και πρωτ	στως η π�ιητικ" παραγωγ" (τραγ��δι) και –δευτερευ�ντως– γενικ�τερα �
αισθητικ�ς �	�ς («αγαπ�», «µ�λι τρυγ�»). Στη δε�τερη στρ��" τ� π�ιητικ� υπ�κε	-
µεν� �$�νει την απ�$�νωσ" τ�υ, απ�στρε��µεν� τη δηµι�υργικ" ικαν�τητα και τη
δυναµικ" �µπνευση π�υ παραδ��εται �τι διαθ�τει (και η �π�	α συµ��λ	!εται στ�
π�	ηµα ως «γν�ση» �γνωστων τ�πων π�ιητικ"ς ευ��ρ	ας και πηγ�ν �µπνευσης) και
επιµ�ν�ντας πεισµατικ� στην �δ�$η απ���ρηση απ� τ�ν κ�σµ� (µε αστε��νωτ�
µ�τωπ� και κατ�$ερα �ε	λη), αρνε	ται να εκµεταλλευτε	 τις δυν�µεις τ�υ και να α�"-
σει �ργ�. O λ�γ�ς της �ρνησ"ς τ�υ να εργαστε	 δηµι�υργικ� �µ�λ�γε	ται στ� κατα-
ληκτικ� δ	στι�� τ�υ π�ι"µατ�ς, π�υ µ�ι�!ει µε γνωµικ�: η δ�υλει� ε	ναι �σκ�πη
�ωρ	ς ελπ	δα – �πως και η ελπ	δα ε	ναι µ�ταιη �ωρ	ς σκ�π�. Mε την κατ�λη$η αυτ",
τ� σ�ν�τ� τ�υ K�λεριτ! δε	�νει να υπ�στηρ	!ει �τι η απ�υσ	α π	στης και ελπ	δας –η
«αν	α» π�υ κατ��ει τυραννικ� τ� ρ�µαντικ� π�ιητ"– �δηγε	 αναπ�τρεπτα στη δια-
κ�π" της π�ιητικ"ς παραγωγ"ς και, µα!	 µε αυτ"ν, στην απ�$�νωση απ� τ� �υσικ�
κ�σµ�, στ� µαρασµ� π�υ πρ�καλε	 η συνε	δηση τ�υ αδιε$�δ�υ και στ�ν πρ�ωρ�
θ�νατ� («µ’ �ν’ αστε��νωτ� µ�τωπ� �ε�γω»). Πρ�κειται για εµ�ληµατικ" διατ�πω-
ση κεντρικ�ν ρ�µαντικ�ν τ�πων, π�υ µας επιτρ�πει να διαπιστ�σ�υµε �ρισµ�νες απ�
τις �ασικ�ς αντιν�µ	ες της ρ�µαντικ"ς συνε	δησης – συµπεριλαµ�αν�µ�νης ���αια και
εκε	νης π�υ συνιστ� � ειρωνικ�ς �αρακτ"ρας τ�υ �ργ�υ. Ας µη µας δια��γει �τι η
δ"λωση π�υ αναγγ�λλει τ� τ�λ�ς της π�	ησης συγκρ�τε	 η 	δια �να π�	ηµα (", µε �λλα
λ�για, �τι � π�ιητ"ς δ�υλε�ει εκ�ρ�!�ντας την αδυναµ	α τ�υ να δ�υλ�ψει).

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Victor Hugo, «Λ�για στην αµµ�υδι�», µτ�ρ. Κωστ"ς Παλαµ�ς, Aνθ�λ�γ�α της

ευρωπαϊκ�ς και αµερικανικ�ς π�ι�σεως, επιµ�λεια Kλ. B. Παρ�σ��ς, Συµεων	δης
1962, σ. 78-80. ∆ιαθ�σιµ� και στ� διαδ	κτυ� (http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/
poetry/Lamartin/Lamartine_5.htm).

2. ∆ηµ"τρι�ς Παπαρρηγ�π�υλ�ς, «Aν	α», Π�ι�σεις, επιµ�λεια A. Aργυρ	�υ, Eρµ"ς
2000, σ. 134-135. ∆ιαθ�σιµ� και στ� διαδ	κτυ� (http://www.snhell.gr/lakeim.html).

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™   
1. Π�ς εµ�αν	!εται να «δ�υλε�ει» � �ειµ�νας στ�ν τρ	τ� και τ�ταρτ� στ	�� τ�υ

π�ι"µατ�ς;
2. Γιατ	 � α�ηγητ"ς ε	ναι � µ�ν�ς π�υ δε «δ�υλε�ει» σε �λ�κληρη την πλ�ση; Γιατ	

καν�να απ� τα παραδε	γµατα π�υ επικαλε	ται («µελ	σσια», «σ�λιαγκ�ι»,
«στρ�υθι�», «�ειµ�νας») δε συµµερ	!εται την κατ�στασ" τ�υ;

3. 6ωριστε	τε σε �µ�δες και ανα!ητ"στε πληρ���ρ	ες για τ�ν K�λεριτ! στ� διαδ	κτυ�
(http://etext.Virginia.EDU/stc/Coleridge/poems/Work_without_Hope.html,
http://etext.lib.virginia.edu/stc/Coleridge/poems/poems_links.html), δε	τε τα �ειρ�-
γρα�α της αλληλ�γρα�	ας τ�υ µε τ�ν William Wordsworth (http://sweb.uky.edu/~
cmitc0/Peal.html), $ε�υλλ	στε τ� γνωστ� π�	ηµα τ�υ K�λεριτ! «The Rime of the
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Ancient Mariner» σε �κδ�ση τ�υ 19�υ αι�να, διακ�σµηµ�νη µε σ��δια τ�υ Gustave
Doré (http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/Col2Mar.html), για να απ�κτ"-
σετε πληρ�στερη εικ�να για τη !ω" και τ� �ργ� τ�υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Abrams M.H., 3 καθρ�!της και τ� !ως, µτ�ρ. 7ρης Μπερλ"ς, Kριτικ" 2001.
Berlin Isaiah, Oι ρ��ες τ�υ ρ�µαντισµ��, µτ�ρ. Γι�ννης Παπαδηµητρ	�υ, Scripta 1999.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
S.T. Coleridge, «∆�υλει� �ωρ	ς ελπ	δα», µτ�ρ. Λ. Π�ρ��ρας, Aνθ�λ�γ�α της ευρωπαϊ-
κ�ς και αµερικανικ�ς π�ι�σεως, επιµ�λεια Kλ. B. Παρ�σ��ς, Συµεων	δης 1962, σ. 21.

°ƒ∏°√ƒπ√™ ¶∞§∞π√§√°√™

� -ωγρ���ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Nα �ρθει σε επα�" � µαθητ"ς µε �να απ� τα αρτι�τερα δε	γµατα της ελληνικ"ς
πε!�γρα�	ας των µετεπαναστατικ�ν �ρ�νων και να πρ��ληµατιστε	 για τα "θη της
αθηναϊκ"ς κ�ινων	ας της επ��"ς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Κ	σµικ� �παρση, ασηµαντ	λ	γ�α και απαιδευσ�α
Η ανταν�κλαση της δια�θ	ρ�ς στ	 κ	ινωνικ� �θ	ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
T� απ�σπασµα απ� τ� Zωγρ
!� τ�υ Γρηγ�ρ	�υ Παλαι�λ�γ�υ παρ�υσι�!ει τ� �ει-
µαρρ�δη µ�ν�λ�γ� µιας κ�σµικ"ς Aθηνα	ας της �θωνικ"ς περι�δ�υ. H σαραντ��ρ�-
νη �"ρα απ�καλ�πτει τα �αρακτηριστικ� τ�υ πρ�σ�π�υ της και τ�υ κ�ινωνικ�� της
περ	γυρ�υ, µε µια σαρωτικ" επ�λαση κακ�γλωσσ	ας, π�υ κ�ρυ��νεται σε �να σπαρ-
ταριστ� συν�νθ�λευµα ιστ�ρικ�ν και µυθ�λ�γικ�ν ανα��ρ�ν. E�κ�λα διακρ	νει
κανε	ς �τι τ� σατιρικ� π�ρτρ�τ� π�υ �ιλ�τε�νε	 � Παλαι�λ�γ�ς ��ει ευρ�τερ� στ���:
� µ�ν�λ�γ�ς της Σε�αστ"ς απ�καλ�πτει, π�ρα απ� τ� παιδευτικ� επ	πεδ� και τα "θη,
τα κ�ινωνικ� και π�λιτικ� �αρακτηριστικ� και τη ν��τρ�π	α της κ�σµικ"ς ελ	τ τ�υ
νε�σ�στατ�υ κρ�τ�υς. O κ�σµ�ς, π�υ συ�ν�!ει στις Πρεσ�ε	ες και τ� Παλ�τι, µ�ιρ�-
!εται τα «υπ�υργ"µατα» π�υ συν�δε��υν τη �ασιλικ" ε�ν�ια και σν�µπ�ρει την επα-
ν�σταση, η �π�	α, «ε�ν δεν µας �καµεν �λλ� καλ�ν, µας ε$εσκ��ριασεν �λ	γ�ν».
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Eµµαν�υ"λ Ρ�^δης, «Ψυ��λ�γ	α Συριαν�� συ!�γ�υ», 4παντα, επιµ�λεια 7λκης
Aγγ�λ�υ, τ�µ. 5, Eρµ"ς 1978, σ. 37-55. ∆ιαθ�σιµ� και στ� διαδ	κτυ� (http://www.
snhell.gr/ lakeim.html).

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. ∆�κιµ�στε να συγκρ�τ"σετε �να �αρακτηρισµ� της Σε�αστ"ς.
2. Σε π�ι� �αθµ� θεωρε	τε �τι � τ�π�ς της Σε�αστ"ς π�υ παρ�υσι�!ει � Παλαι�-

λ�γ�ς παραµ�νει επ	καιρ�ς και �ικε	�ς στην κ�ινων	α µας σ"µερα, δηλαδ"
περισσ�τερα απ� εκατ�ν πεν"ντα �ρ�νια αργ�τερα; Π�ς τ� ε$ηγε	τε;

3. Συγκρ	νετε τη σατιρικ" απεικ�νιση της αυλικ"ς !ω"ς στην Aθ"να τ�υ /θωνα,
π�υ πρ�σ��ρει � Παλαι�λ�γ�ς, µε τη σ�ετικ" µαρτυρ	α της Xριστι�νας Λυτ
(Mια ∆αν��α στην αυλ� τ�υ &θωνα, µτ�ρ. Aριστ�α Παπανικ�λ��υ-Kρ	στενσεν,
Eρµ"ς 19882).

BB ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αγγ�λ�υ 7λκης, «Eισαγωγ"» στ� Γρηγ�ρι�ς Παλαι�λ�γ�ς, 3 �ωγρ
!�ς, Cδρυµα

Κ�στα και Ελ�νης )υρ�νη 1989, σ. 7-27.
——, «Eισαγωγ"» στ� Γρηγ�ρι�ς Παλαι�λ�γ�ς, 3 π�λυπαθ�ς (1839), Eρµ"ς 1989, σ.

13-186.
Φαρ	ν�υ-Mαλαµατ�ρη Γεωργ	α , Η παλαι�τερη πε��γρα!�α µας, τ�µ. 3, Σ�κ�λης 1996,

σ. 156-183.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γρηγ�ρι�ς Παλαι�λ�γ�ς, 3 �ωγρ
!�ς, Cδρυµα Κ�στα και Ελ�νης Oυρ�νη 1989, σ.
91-95.

∂ªª∞¡√À∏§ ƒ√´¢∏™

Τα υαλ�πωλε�α

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ	σ�υν �ι µαθητ�ς �να σατιρικ� �ρ�ν�γρ��ηµα γ�ρω απ� την καθηµεριν"
!ω" στην παλι� Αθ"να και να αναγνωρ	σ�υν σε αυτ� υπαρκτ� πρ��λ"µατα, π�υ
ε$ακ�λ�υθ��ν να ταλαιπωρ��ν ως σ"µερα τη !ω" των Αθηνα	ων.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Αδ�σπ	τα σκυλι�
Καταπ�τηση πε-	δρ	µ�ων και νε	ελληνικ� κακ	γ	υστι�
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Κυκλ	�	ριακ� δυσ��ρεια για τ	υς πε-	�ς
Eαιρεκακ�α, ιλαρ� λ�ση π	υ δικαι7νει τ	 συγγρα��α
?υλ	δαρµ�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏   
) Ρ�^δης παρ�υσι�!ει µε ευτρ�πελ� τρ�π� θ�µατα και θε�µατα π�υ τ�ν παρε-
ν��λ��ν και τ�ν δυσαρεστ��ν στ�υς δρ�µ�υς της π�λης, �πως ε	ναι η εικ�να των
αδ�σπ�των σκ�λων. Κυρ	ως �µως τ�ν ε$�ργ	!ει η καταπ�τηση των πε!�δρ�µ	ων
και των ελε�θερων ��ρων απ� τ�υς καταστηµατ�ρ�ες. Τ� κε	µεν� επικεντρ�νε-
ται στην ηθικ" δικα	ωση τ�υ θιγ�µεν�υ Αθηνα	�υ π�λ	τη, µ�σα απ� �να απρ�-
σµεν� διασκεδαστικ� συµ��ν µε δρ�στη �ναν αδ�σπ�τ� σκ�λ�, � �π�	�ς επ	σης
εν��εται στην πρ��ληµατικ" εικ�να της π�λης. Αυτ"ν τη ��ρ� �µως � σκ�λ�ς
εµ�αν	!εται σαν �ργαν� της θε	ας δ	κης και πρωταγωνιστε	 στ� κωµικ�τραγικ�
συµ��ν. Σπ�!ει τα γυαλικ� π�υ εκτ	θενται στ� πε!�δρ�µι� και ικαν�π�ιε	 τα
�αιρ�κακα αισθ"µατα τ�υ συγγρα��α. Κατ�ρθ�νει επ	σης να δια��γει ατιµ�ρη-
τ�ς, σε αντ	θεση µε τ� παιδ	 και τη γυνα	κα τ�υ καταστηµατ�ρ�η, π�υ υ�	στα-
νται ��ι µ�ν� την �ικ�ν�µικ" !ηµ	α αλλ� και $υλ�δαρµ� απ� τ�ν αρ�ηγ� της
�ικ�γ�νειας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Εµµαν�υ"λ Ρ�^δης, «Ιστ�ρ	α εν�ς σκ�λ�υ», 4παντα, τ�µ. 4, Ερµ"ς 1978, σ. 384-391.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σε π�ια σηµε	α τ�υ κειµ�ν�υ � α�ηγητ"ς ε$�µ�λ�γε	ται τις κρυ��ς τ�υ επιθυµ	ες

στ�ν αναγν�στη; Γιατ	 διστ�!ει να τις πραγµατ�π�ι"σει;
2. Π�ια πρ��λ"µατα πρ�καλ��ν στην καθηµεριν" !ω" των Αθηνα	ων �ι αδ�σπ�-

τ�ι σκ�λ�ι; Π�ια θεωρε	τε σ��αρ�τερα και γιατ	;
3. ∆ε	τε �ωτ�γρα�	ες και πληρ���ρ	ες για τ� �ργ� και την επ��" τ�υ P�^δη στην

ιστ�σελ	δα των εκδ�σεων Σ�κ�λη (http://www.sokolispublications.gr/people/roidis.
html, http://www.sokolispublications.gr/palaio teri. html), µε σκ�π� να σ�ηµατ	σετε πλη-
ρ�στερη εικ�να για την καθηµεριν" !ω" και τις αντιλ"ψεις στην Αθ"να της επ��"ς,
καθ�ς και για τ� κριτικ� πνε�µα και την ειρωνικ" γλ�σσα τ�υ Ρ�^δη.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αγγ�λ�υ 7λκης, «Εµµαν�υ"λ Ρ�^δης», Σ
τιρα και π�λιτικ� στη νε�τερη Ελλ
δα,

Εταιρε	α Σπ�υδ�ν 1979, σ. 128-153.
——, «Κ�π�ιες πρ�τ�σεις για να $αναδια��σ�υµε τ�ν Ρ�^δη» στ� Εµµαν�υ"λ

Ρ�^δης, Σκαλαρθ�µατα, Ερµ"ς 1986, σ. κ!a-ρληa.
∆ια"
�ω, τ�. 96, 13.6.1984 [α�ι�ρωµα].
Ν�α Εστ�α, τ�. 1772, 2004.
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Στεργι�π�υλ�ς Κ�στας, «Τ� α�ηγηµατικ� �ργ� τ�υ Ρ�^δη», Περιδια"
��ντας, τ�µ.
2, Κ�δρ�ς 1986, σ. 26-35.

I
ρτης, τ�. 15 και τ�. 16.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Εµµαν�υ"λ Ρ�^δης (1863-1904), «Τα υαλ�πωλε	α» (1898), 4παντα, τ�µ. 5, �ιλ�λ�γι-
κ" επιµ�λεια 7λκης Αγγ�λ�υ, Ερµ"ς 1978, σ. 250-253.

°° ∂∂ ¡¡ ππ ∫∫ HH   µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº II ∞∞   

Eισαγωγικ�ς µελ�τες και �λλ� υλικ� για τ�ν ευρωπαϊκ� και τ�ν ελληνικ� ρ�µα-
ντισµ� ανθ�λ�γ��νται στ�ν ηλεκτρ�νικ� ��κελ� «P�µαντισµ�ς» τ�υ Hλε-
κτρ�νικ�� K�µ��υ τ�υ K�ντρ�υ Eλληνικ"ς Γλ�σσας (http://www.komvos.
edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Romantismos/romantismos.htm).

3 Ρ�µαντισµ�ς στην Ελλ
δα, επιστηµ�νικ� συµπ�σι�, Εταιρε	α Σπ�υδ�ν 2001.
Π�λ	της Αλ�$ης, Ρ�µαντικ
 �ρ�νια. Ιδε�λ�γ�ες και ν��τρ�π�ες στην Ελλ
δα τ�υ

1830-1880, Ε.Μ.Ν.Ε., Μν"µων 1993.


