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¢ ∏ª√∆π∫∞ ¡ ∞¡√Àƒπ™ª∞∆∞
Να µου το πρεις, πνε µου
Κοιµσου αστρ
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς δο απ τα ωραιτερα νανουρ σµατα, µε ειδικ στοιχε α
το καθνα, ανλογα µε το φλο του µικρο παιδιο προς το οπο ο απευθνεται.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αγπη για το παιδ
Τρυφερτητα και προσδοκ ες της µνας
Ονειρικ ατµσφαιρα
Σµβολα της δναµης και της ανδρε ας για το αγρι
Προσδοκ α και ευχ για ναν καλ και πλοσιο γµο για την κρη
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο πρτο νανορισµα, η µητρα βζει φρουρος γρω απ το κοιµισµνο της
παιδ : τον "λιο, τον αετ και το βορι. Πρκειται για τρ α ισχυρ σµβολα, που
δηλνουν τσο την ανγκη προφλαξης του παιδιο σο και την αξ α του ως προβολ" στο µλλον. Και οι τρεις βιγλτορες που η µητρα επικαλε ται ε ναι αντρειωµνοι, πως θα γ νει µελλοντικ και το αγρι, που κοιµται "συχο στην κονια του.
Εκτς απ την ανδρε α, που ε ναι να χαρακτηριστικ το οπο ο πρκειται να αποκτηθε , το βρφος φα νεται τι κατγεται απ αρχοντικ" γενι: «χρυσν υγιν εβ γλιζα στην αργυρ" του κονια». Αυτ" η τελευτα α αναφορ µπορε να µην ανταποκρ νεται σε µια πραγµατικ" κατσταση, αλλ να δηλνει µεταφορικ την αξ α
του βρφους στα µτια της µητρας του. Στο νανορισµα αυτ οι προσωποποι"σεις,
που συχν απαντνται στο δηµοτικ τραγοδι, ε ναι ολοφνερες, ιδια τερα στην
περ πτωση του κυρ Βορι. Ο κυρ Βορις ε ναι η προσωποπο ηση του ζωηρο αγοριο που αργε να γυρ σει στο σπ τι του και µµεσα µας υποβλλει τις αντιλ"ψεις
για την ανατροφ" των αγοριν. Ποτ µια ττοια αφηγηµατικ" εντητα δε θα
παρεµβαλλταν σε νανορισµα για κορ τσι.
+τσι, στο επµενο νανορισµα για κορ τσι, "δη απ τον πρτο στ χο προβλλεται
η οµορφι του µε τις µετωνυµ ες «αστρ , αυγ", νιο φεγγρι», εν στο δετερο ο προορισµς του: «που να σε χαρε ο νιος που θα σε πρει». /λη η φαντασ ωση ενς µεγαλε ου και µιας πολυτλειας, µσα στα οπο α θα αναδειχτε η οµορφι, κλιµακνεται µε
τις αναφορς της µνας στις µεγλες αγορς της Πλης και της Βενετις, που χουν
παραγγελθε τα στολ δια και τα προικι της κρης. Μλιστα σε ορισµνες περιοχς,
αντ για «χρυσ», υπρχει η παραλλαγ" «προικι». Εξλλου, το ππλωµα που ρβεται στην Πλη παραπµπει στο γαµ"λιο ππλωµα, που µαζ µε τα προικι µεταφρε[10]
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ται και στρνεται στο καινοριο σπ τι της νφης. Επ σης, να ενδιαφρον στοιχε ο
ε ναι το γεγονς τι, εδ, η κονια δεν ε ναι πολτιµη πως στο προηγοµενο νανορισµα. Ε ναι µια απλ" κονια µε «παχι πανι». Ακµα, ο παρασττης που επικαλε ται εδ η µητρικ" αγπη ε ναι µια λλη γυνα κα και µνα: «η Παναγι η δσποινα».
Και στα δο νανουρ σµατα ε ναι κοινς ο τρυφερς τνος αλλ και το α σθηµα
περηφνιας της µνας για το παιδ της. Κοιν" επ σης και η αγων α για την ασφλεια του βρφους αλλ και η ελπ δα για το µλλον. Το φαντασιακ στοιχε ο, που
χαρακτηρ ζει και τα δο τραγοδια, δηµιουργε να ονειρικ κλ µα, εναρµονισµνο
µε την "ρεµη κατσταση του παιδικο πνου.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Η προσεκτικ" ανγνωση των δο τραγουδιν οδηγε στη διαπ στωση τι το

πρτο απευθνεται σε αγρι και το δετερο σε κορ τσι. Ποια ε ναι τα στοιχε α
που δε χνουν τη διαφορ των φλων και ποιες αντιλ"ψεις απηχον;
2. Θυµστε κποιο νανορισµα που σας λεγαν ταν "σαστε µικρ παιδι; Aναζητ"στε στο οικογενειακ και φιλικ σας περιβλλον νανουρ σµατα και να τα
παρουσισετε στην τξη.
3. Το πρτο νανορισµα εκτς απ λυρικ χει και αφηγηµατικ στοιχε α. Aναδε ξτε τα και µετατρψτε τον ποιητικ λγο σε πεζ.
4. Ακοστε νανουρ σµατα του Φεντερ κο Γκαρθ α Λρκα απ τους δ σκους
Ματωµνος γ µος του Μνου Χατζιδκι και Αχ… ρωτα του Χρ"στου Λεοντ",
µε σκοπ να συγκρ νετε το περιεχµενο αυτν των ποιηµτων µε τα δηµοτικ
µας τραγοδια.

Της Πργας
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ κε µενο απ την κατηγορ α των
ιστορικν δηµοτικν τραγουδιν.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η αγπη για την πατρ δα
Τα δειν του πολµου
Η δναµη του χρµατος και η προδοσ α
Το α σθηµα της ελευθερ ας
Ο σεβασµς στους προγνους και τη θρησκε α
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το ιστορικ αυτ δηµοτικ τραγοδι ε ναι ηπειρτικο, χει ελεγειακ χαρακτ"ρα
και αναφρεται στο γεγονς της παραχρησης της Πργας στους Τορκους. Οι
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Παργινο θερησαν τι προδθηκαν απ τους 7γγλους, επειδ", εν ζ"τησαν µνοι
τους την αγγλικ" προστασ α και υποδχτηκαν θερµ το αγγλικ αποβατικ γηµα,
οι 7γγλοι οτε καν τους ενηµρωσαν τι η πλη τους πουλ"θηκε στους Τορκους.
Το θµα αυτ προκλεσε την αγανκτηση πολλν Ευρωπα ων, πως π.χ. του Γλλου περιηγητ" και συγγραφα Πουκεβ λ, του 7γγλου στρατιωτικο και φιλλληνα
Τσωρτς, και του Iταλοζακνθιου ποιητ" Ογο Φσκολο. Ο Φσκολο µλιστα, εξριστος στην Αγγλ α, διαµαρτυρ"θηκε ντονα για την αγγλικ" πολιτικ" στο βιβλ ο
του Αι ατυχαι και η παραχρησις της Π ργας, Λονδ νο 1819. Στο βιβλ ο αυτ
συµπεριλαβε και µια παραλλαγ" του δηµοτικο τραγουδιο «Της Πργας», την
οπο α παραθτουµε πιο κτω.
Το τραγοδι που ανθολογε ται καταγρφηκε για πρτη φορ απ τον Iταλ
φιλλληνα συγγραφα Νικολ Τοµαζο και δηµοσιετηκε στη συλλογ" του Canti
popolari Creci, Βενετ α 1842. Κεντρικς θεµατικς ξονας του τραγουδιο ε ναι η
κφραση της αγανκτησης για την πληση της Πργας και ο θρ"νος για την αναγκαστικ" εξορ α των κατο κων της. Μοιζει µε µοιρολι και µπορε να διακριθε σε
τρεις εντητες: α) στο προο µιο (1-3), β) στη µνε α της ανδρε ας των Παργινν και
της προδοσ ας, και γ) στην παρα νεση για την αποδηµ α µε την καση των προγονικν οστν, για να µη συληθον απ τους Οθωµανος.
Το θεµατικ µοτ βο των πουλιν, µε το οπο ο ανο γει το πο ηµα, ε ναι σηµαδιακ και µαγικ, εν το τρ το, το «κατµαυρο» πουλ , χει διπλ ρλο: το τραγοδι
του ε ναι ταυτχρονα µοιρολι και χρησµς, δε χνει δηλαδ" το θληµα της µο ρας,
πως συνβαινε και στο τραγοδι «Του γιοφυριο της 7ρτας». +να απ τα πιο
ενδιαφροντα στοιχε α του τραγουδιο ε ναι η ποιητικ" σζευξη χριστιανικν και
παγανιστικν στοιχε ων, προκειµνου να αποδοθε η ποταπτητα της συµπεριφορς των 7γγλων.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. ∆ιονσιος Σολωµς, Ελεθεροι Πολιορκηµνοι, Β’ Σχεδ ασµα. Ποιµατα, επιµ-

λεια – σηµεισεις Λ νος Πολ της, Cκαρος 19794, σ. 225.

Ψυχ µεγ λη και γλυκι , µετ χαρ ς σ’ το λω:
θαυµ ζω τες γυνακες µας και στ’ νοµ τους µνω.
Εφοβθηκα κ ποτε µη δειλι σουν και τες επαρατρησα αδι κοπα,
Για η δναµη δεν εν’ σ’ αυτς σια µε τ’ λλα δρα.
Απψε, εν εχαν τα παρ θυρα ανοιχτ για τη
δροσι , µια απ’ αυτς, η νετερη, επγε να κλεσει, αλλ µια λλη της επε: «&χι παιδ µου, φησε
να ’µπει η µυρωδι απ τα φαγητ ' εναι χρεα να
συνηθσουµε […]».
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2. Νικλαου Γ. Πολ τη, «Της Πργας», Εκλογα απ τα τραγοδια του ελληνικο

λαο, 1914, σ. 20.
Μαρο πουλ κι πρχεσαι απ τ’ αντκρυ µρη,
πες µου τι κλ ψες θλιβερς, τι µαρα µοιρολγια
απ την Π ργα βγανουνε, που τα βουν ραγζουν;
Μνα την πλ κωσε Τουρκι και πλεµος την καει;
∆εν την επλ κωσε Τουρκι , πλεµος δεν την καει.
Τους Παργινος επολησαν σα γδια, σα γελ δια,
κι λοι στην ξενιτι θα παν να ζσουν οι καηµνοι.
Τραβον γυνακες τα µαλλι , δρνουν τ’ σπρα τους στθια,
µοιρολογον οι γροντες µε µαρα µοιρολγια,
παπ δες µε τα δ κρυα γδνουν τες εκκλησις τους.
Βλπεις εκενη τη φωτι , µαρο καπν που βγ νει;
Εκε καγονται κκαλα, κκαλα αντρειωµνων,
που την Τουρκι τροµ ξανε και το Βεζρη κ ψαν.
Εκε ’ναι κκαλα γονιο, που το παιδ τα καει,
να µην τα βρονε οι Λι πηδες, Τορκοι µην τα πατσουν.
Ακος το θρνο τον πολν, οπο βογκον τα δ ση,
και το δαρµ, που γνεται, τα µαρα µοιρολγια;
Εναι π’ αποχωρζονται τη δλια την πατρδα,
φιλον τις πτρες και τη γη κι ασπ ζονται το χµα.
3. Γιργος Σεφρης, «7νοιξη µ.Χ.», Ηµερολγιο Καταστρµατος Β’ (1944). Ποι-

µατα, Cκαρος 198214, σ. 173-174.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Συγκρ νετε το κε µενο που ανθολογε ται µε τα δηµοτικ «Της Λνως του Μπ-

τσαρη», «Της ∆σπως», καθς και µε το απσπασµα απ το Β’ Σχεδ ασµα των
Ελεθερων Πολιορκηµνων του ∆ιονσιου Σολωµο. Πς εµφαν ζονται οι γυνα κες στα κε µενα αυτ; Ποια χαρακτηριστικ τους τον ζονται; Συµφωνον µε τη
διαδεδοµνη ποψη για τη φση και τη θση της γυνα κας σε παλιτερες εποχς;
2. Συγκρ νετε το τραγοδι «Της Πργας» µε την οµνυµη παραλλαγ". Ποιες
οµοιτητες και ποιες διαφορς παρατηρε τε;
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Του γιοφυριο

της ρτας

™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς µ α απ τις καλτερες και πιο γνωστς παραλογς και να
µελετ"σουν τα ιδια τερα γνωρ σµατα του ε δους.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Οι θυσ ες που απαιτονται για τα µεγλα ργα
Το συνα σθηµα ευθνης του πρωτοµστορα
Η δναµη της κατρας
Η αδερφικ αγπη
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η θεµελ ωση του γεφυριο της 7ρτας φα νεται αδνατη, παρ τις προσπθειες
ενς πλ"θους µαστρων και του πρωτοµστορα. Ο χρησµς που δ νεται απ το
γνριµο πουλ -αγγελιαφρο των δηµοτικν τραγουδιν φρνει θλ ψη στον πρωτοµστορα, αφο του ζητ να θυσισει την αγαπηµνη του γυνα κα, για να στερισει
το γεφρι. Παρ τον πνο του υπακοει στην εσωτερικ" φων" του καθ"κοντος,
που υπαγορεει την ολοκλ"ρωση της αποστολ"ς του. Παραγγλνει στη γυνα κα του
να ρθει σο πιο αργ µπορε –πργµα που υποδεικνει και τη δραµατικ" πλη
που γ νεται µσα στην ψυχ" του– αλλ το πουλ διαστρφει τα λγια του και η
γυνα κα ρχεται σο πιο γρ"γορα µπορε κοντ στον αγαπηµνο της. Στο γεφρι, µε
να τχνασµα σηµαδιακ –το δαχτυλ δι του πρωτοµστορα που υποτ θεται τι
πεσε στα θεµλια– την κνουν να κατβει µε τη θλησ" της. Η γυνα κα, ταν αντιλαµβνεται τι πρκειται να εντοιχιστε , θρηνε για την δικη µο ρα της και καταριται το γεφρι. /ταν µως της θυµ ζουν τι µπορε να περσει αποκε ο αδελφς
της, πα ρνει π σω την κατρα της και τη µετατρπει σε ευχ", δηλνοντας τη δναµη της αδερφικ"ς αγπης, στοιχε ο που παραπµπει στην αρχα α τραγωδ α (Αντιγνη, Ιφιγνεια).
Το θµα του ποι"µατος αναπτσσεται σε 46 δεκαπεντασλλαβους ανοµοιοκατληκτους ιαµβικος στ χους και οι µετρικο τνοι βρ σκονται στην προτελευτα α
συλλαβ", χουµε δηλαδ" στ χους παροξτονους. Ο κεντρικς ξονας πνω στον
οπο ο στηρ ζεται η αφ"γηση ε ναι η ανγκη της θυσ ας, της προσωπικ"ς-ατοµικ"ς
ευτυχ ας για το γενικ καλ. Η δισταση ανµεσα στο θλω και στο πρπει δ νει
δραµατικ" νταση και συγκινησιακ βθος στην περιγραφ" των πρωταγωνιστν,
του πρωτοµστορα δηλαδ" και της γυνα κας του. Εν ο πρωτοµστορας παρ τη
βαθι του θλ ψη («πφτει του θαντου») ιεραρχε πρτα το καθ"κον και την ευθνη του απναντι στο κοινωνικ σνολο, η θυσιαζµενη γυνα κα, το αθο θµα,
µπροστ στο µεσο ενδεχµενο του θαντου της εξεγε ρεται, χι απναντι στον
ντρα της, αλλ απναντι στη µο ρα. Ε ναι εξαιρετικ ενδιαφρον το τι η γυνα κα
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αλλζει τη βαρι κατρα της µνο στην υπµνηση του αδερφο της. Εδ το στοιχε ο της οικογνειας –ισχυρτατο στην παραδοσιακ" κοινων α– κατορθνει να διασσει το γενικ καλ µσα απ µια ιδιτυπη κφραση του ατοµικο. Ο αδερφς,
για µια γυνα κα που δεν χει αποκτ"σει ακµα παιδι, ε ναι, πως συµβα νει και
στην Ιφιγνεια εν Ταροις του Ευριπ δη, το στοιχε ο της συνχειας της γενις, της
συγγνειας του α µατος. Το θµα της θυσ ας υπρχει επ σης και µπορε να συσχετιστε µε τη βιβλικ" (θρησκευτικ) " τη λογοτεχνικ" (Β. Κορνρος, Η θυσα του
Αβρα µ) εκδοχ" της θυσ ας του Ισακ.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ο πρωτοµ στορας, θεατρικ ργο του Ν κου Καζαντζκη (περ. Παναθναια,

1910), το οπο ο µελοπο ησε ο συνθτης Μανλης Καλοµο ρης και κυκλοφρησε
σε δ σκο το 1939.
2. Γιργος Θεοτοκς, Το γεφρι της 4ρτας, [θεατρικ ργο] (1944). Θεατρικ
ργα, Β’, 1966.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Ποιο το "θος του πρωτοµστορα; Απ ποια σηµε α του κειµνου διαπιστνου-

µε την τραγικ" δισταση του ρλου του;
2. Τι δε χνει η αλλαγ" της κατρας σε ευχ", σχετικ µε τη σχση ανµεσα στα µλη

της παραδοσιακ"ς οικογνειας;
3. Βρε τε τα αφηγηµατικ και τα δραµατικ στοιχε α του τραγουδιο.
4. Αναζητ"στε τα σχ"µατα λγου που υπρχουν στο τραγοδι, δ νοντας απ να
παρδειγµα.
5. Εντοπ στε και λλες θυσ ες απ την αρχα α και τη νεοελληνικ" λογοτεχνικ"
παρδοση και επισηµνετε οµοιτητες και διαφορς µε τη θυσ α της γυνα κας
του πρωτοµστορα.
Bπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Η Καθηµεριν της Κυριακς, «Επτ Ηµρες», αφιρωµα «Πτρινα γεφρια»,
13.2.2000.
Κροπη Ελευθερ α, «∆ραµατοπο ηση του “γιοφυριο της 7ρτας” απ µαθητς»,
Φιλολογικ, τχ. 84, 2004, σ. 34-39.
Τστσος Γιργος, Μακεδονικ γεφρια, University Studio Press, Θεσσαλον κη 1997.
¶∏°∏
Τα ανθολογηµνα κε µενα προρχονται απ τη συλλογ" του Νικλαου Γ. Πολ τη,
Εκλογα απ τα τραγοδια του ελληνικο λαο, 1914.
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°∂¡π∫H µπµ§π√°ƒ∞ºI∞
Αποστολκης Γιννης, Το κλφτικο τραγοδι: Το πνεµα και η τχνη του,
Βιβλιοπωλε ον της Εστ ας 1954.
Fauriel Claude, Ελληνικ ∆ηµοτικ Τραγοδια, εκδοτικ" επιµλεια Αλξης Πολ της, Πανεπιστηµιακς Eκδσεις Κρ"της, Ηρκλειο 1999.
Καψωµνος Ερατοσθνης, Το σγχρονο κρητικ ιστορικ τραγοδι, 1979.
——, ∆ηµοτικ τραγοδι: Μια διαφορετικ προσγγιση, 1990.
Kντογλου Φτης, «Τα µορφα τραγοδια µας, η αναπνο" της φυλ"ς µας», Η
πονεµνη Ρωµιοσνη, Αστ"ρ 1963.
Κυριακ δης Στ λπων, Το δηµοτικ τραγοδι: Συναγωγ µελετν, επιµλεια
7λκη Κυριακ δου-Νστορος, Ερµ"ς 1978.
Να Εστα, αφιρωµα στο δηµοτικ τραγοδι, τχ. 1762, ∆εκµβριος 2003.
Παραλογς, επιµλεια Γιργος Ιωννου, Ερµ"ς 19832.
Το δηµοτικ τραγοδι: Κλφτικα, επιµλεια Αλξης Πολ της, Ερµ"ς 1973.
——, Η ανακ λυψη των ελληνικν δηµοτικν τραγουδιν, Θεµλιο 1984.
Saunier G., Ελληνικ δηµοτικ τραγοδια: Συναγωγ µελετν (1968-2000),
µτφρ. Iφιγνεια Mποτουροπολου, επιµλεια Γιργος Aνδρειωµνος, Cδρυµα
Κστα και Ελνης Ουρνη 2001.
Σηφκης Γρηγρης, Για µια ποιητικ του ελληνικο δηµοτικο τραγουδιο,
Πανεπιστηµιακς Eκδσεις Κρ"της, Ηρκλειο 1988.
www.e-yliko.gr: Σε αυτ" την ιστοσελ δα του ΥΠΕΠΘ κατατ θενται διδακτικς
προτσεις, ρθρα και κε µενα ευρτερου παιδαγωγικο προβληµατισµο.
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° ∂øƒ°π√™ Ã √ƒ∆∞∆™∏™
Ερωφλη
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ ργο του κρητικο θετρου. Το απσπασµα επικεντρνεται στον πονεµνο ρωτα δο νων, µσω του οπο ου εκφρζονται
δυνατ ανθρπινα συναισθ"µατα και διαχρονικς αξ ες ζω"ς (αγπη, π στη, ρκος).
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η οµορφι (κλλος και ψυχικ αρετ)
Η ερωτικ αφοσ ωση των δο αγαπηµνων που επισφραγ ζεται µε ρκο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απσπασµα συνδυζει το ερωτικ µε το δραµατικ συνα σθηµα, καθς οι δο
πρωταγωνιστς βρ σκονται σε µεγλη ψυχικ" νταση και βινουν µια ντονη απειλ".
Ο καθηγητ"ς θα πρπει να καθοδηγ"σει τους µαθητς, στε να παρακολουθ"σουν
την κορφωση της δραµατικ"ς ντασης µσα απ τα λγια αγπης και π στης που
ανταλλσσουν οι δο ερωτευµνοι, αλλ και να τον σει την ξοχη ποιητικ" απδοση
της αγπης, δ νοντας µφαση στο γλωσσικ ερωτικ κδικα. Ιδια τερα ντονη ε ναι η
ψυχικ" νταση της Ερωφ λης, στην προσπθει της να πε σει τον Πανρετο για τη
σταθερτητα της αγπης της. Η Ερωφ λη το υπσχεται τι θα υπερνικ"σει κθε
δοκιµασ α " θα επιλξει το θνατο για να του αποδε ξει την αγπη της. Οικε α στην
αντ ληψη της κρητικ"ς λογοτεχν ας ε ναι η επ κληση του +ρωτα ως εγγυ"τριας δναµης που επισφραγ ζει τα λγια των ερωτευµνων, καθς και οι προσωποποι"σεις των
φυσικν στοιχε ων (ουρανς, θλασσα, γη, αρας κ..), τα οπο α οφε λουν να παρµβουν σε περ πτωση αθτησης της υπσχεσης. ∆ηλνεται τσι η αποφασιστικτητα και
η καθολικ" ισχς των λγων της Ερωφ λης, µε εκφραστικ µσα και λειτουργ ες που
συναντµε στο δηµοτικ τραγοδι. Η σγκριση του αποσπσµατος µε το προτεινµενο παρλληλο κε µενο αναδεικνει κοιν σηµε α αλλ και βασικς διαφορς ανµεσα στα δο ργα, τσο στην ερωτικ" ιστορ α σο και στο λογοτεχνικ χειρισµ της
υπθεσης και της πλοκ"ς τους. Στην Ερωφλη υπερτερε το στοιχε ο της θεατρικτητας, εν ο Ερωτκριτος διακρ νεται για την προφορικτητα του ποιητικο λγου. Και
τα δο ποι"µατα ε ναι γραµµνα σε δεκαπεντασλλαβο οµοιοκατληκτο δ στιχο.
¶∞ƒA§§∏§√ KEIMENO
Ερωτκριτος, [Υπσχεση αινιας π στης] Γ. 1355-1552, κριτικ" κδοση Στυλιανς
Αλεξ ου, Ερµ"ς 1980, σ. 242-249.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫E™ ∂ƒ°A™IE™
1. Τι ζητ ο Πανρετος απ την Ερωφ λη και πς εκε νη ανταποκρ νεται στην επιθυµ α του;
[18]
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2. Ποιες δυνµεις επικαλε ται η Ερωφ λη, για να εγγυηθον την πισττητα των

λγων της; Τι δηλνουν αυτς οι επικλ"σεις απ την πλευρ της ηρω δας;
3. Συγκρ νετε τις δο ερωτικς σκηνς στην Ερωφλη και τον Ερωτκριτο και εξη-

γ"στε µε ποιον τρπο τα δο ζευγρια προσπαθον να διασφαλ σουν την αγπη
τους µσα στις δυσκολ ες.
µπµ§π√°ƒ∞ºI∞
Αλεξ ου Στυλιανς, Αποσκ τη Μρθα, «Εισαγωγ"» στο Γεργιος Χορττσης, Ερωφλη, Στιγµ" 1988, σ. 11-88.
Πολ της Λ νος, «Η παρσταση της Ερωφλης: Ποιητικς λγος και σκηνικ" ερµηνε α», Θµατα της λογοτεχνας µας, τµ. 2, Κωνσταντιν δης, Θεσσαλον κη 1976,
σ. 66 κ.εξ.
Ποχνερ Βλτερ, «Η Ερωφλη στη δηµδη παρδοση της Κρ"της», Αρι δνη
[Ρεθµνου], τµ. 1, 1983, σ. 173 κ.εξ.
Σολοµς Αλξης, Το κρητικ θατρο: Απ τη φιλολογα στη σκην, Πλεις 1973, σ. 39-60.
Χασπη Ευσεβ α, «Η νεοελληνικ" δραµατουργ α στα “Κε µενα Νεοελληνικ"ς
Λογοτεχν ας” της Μσης Εκπα δευσης, Κ.Ν.Λ. Γ’ Γυµνασ ου», Σγχρονη εκπαδευση, τχ. 61, 1991, σ. 54-56.
http://www.snhell.gr/lakeim.html
¶∏°H
Γεργιος Χορττσης (µσα 16ου-αρχς 17ου αι.), Ερωφλη (γρφτηκε γρω στα
1595 – τυπθηκε στη Βενετ α το 1676), Πρξις Τρ τη-Σκην" ∆ετερη, στ. 147-184,
επιµλεια Στυλιανς Αλεξ ου, Μρθα Αποσκ τη, Στιγµ" 1988, σ. 152-153.

µ π∆™∂¡∆™√™ ∫ √ƒ¡∞ƒ√™
Ερωτκριτος
™∆√Ã√I
Να γνωρ σουν οι µαθητς το αντιπροσωπευτικτερο και καλτερο ργο της κρητικ"ς λογοτεχν ας, σε συνδυασµ µε κοινωνικ "θη και αντιλ"ψεις που σχυαν στις
τοπικς κοινων ες της εποχ"ς. Στο δετερο απσπασµα ερχµαστε σε επαφ" µε τον
επικ χαρακτ"ρα του ργου.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Οι αξ ες της γν7σης και της αρετς
Η ανυπρβλητη κοινωνικ διαφορ ως εµπδιο στο γµο των δο νων
Το αποτυχηµνο προξενι και η δναµη της βασιλικς β ας
Η πολεµικ ορµ και ο επικς χαρακτρας του Ερωτκριτου
[19]
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το πρτο απσπασµα αναφρεται στο προξενι, που ο Πεζστρατος για χρη του
γιου του αναλαµβνει να διεκπεραισει. Οι µαθητς θα πρπει να κατανο"σουν τη
δυσκολ α του εγχειρ"µατος. Τα λγια του Πεζστρατου προκαλον την οργισµνη
αντ δραση του βασιλι, η οπο α οφε λεται στην καττερη κοινωνικ" θση του υποψ"φιου γαµπρο και συνδει µε τον πληγωµνο εγωισµ του. Ο Ηρακλ"ς δεν ανχεται τη θραστητα του υπηκου του να ελπ ζει σε γµο µε τη βασιλοπολα, καθς
ο γµος αυτς δηµιουργε εµπδια στα µελλοντικ σχδι του για να πετυχηµνο
προξενι, το οπο ο θα εν σχυε την πολιτικ" θση και θα εξασφλιζε ειρ"νη στο
βασ λειο. Με τον εκφοβισµ του Πεζστρατου και την εξορ α του Ερωτκριτου ο
βασιλις επιβλλει β αια την εξουσ α του, οι αποφσεις µως που πα ρνει αποδεικνονται στην πραγµατικτητα ανφελες, καθς η δοκιµασ α ενισχει την αγπη
και την π στη των δο νων. Η Αρετοσα αρνε ται πεισµατικ κθε προξενι και,
παρ τη φυλκιση, η καρδι της δε λυγ ζει. Ο Ερωτκριτος, πλι, ε ναι παρν ταν
θα τον χρειαστε το πολιορκοµενο βασ λειο. Μεταµορφωµνος, χρη σε να µαγικ υγρ, θα ανδραγαθ"σει σε ναν επικ αµυντικ αγνα, µε τελικ παθλο την
ποθητ" Αρετοσα και το θρνο του βασιλε ου.
Το δετερο απσπασµα χει επικ χαρακτ"ρα, προσφρεται για αισθητικ" ανλυση και σγκριση µε ανλογες πολεµικς περιγραφς απ την Ιλι δα, τσο στη
µορφ" σο και στο περιεχµενο. +χει ενδιαφρον π.χ. να εξεταστε συγκριτικ η
δοµ" και η λειτουργ α της πλατις παροµο ωσης στα δο κε µενα, µσα στη γενικτερη ατµσφαιρα της ανδραγαθ ας και της πολεµικ"ς ορµ"ς.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Αντνιος Μτεσης, Ο Βασιλικς, Σκην" κτη (1830), εισαγωγ" 7γγελος Τερζ-

κης, Ερµ"ς 1973, σ. 85-92.
2. «Ο ∆ιγεν"ς στους Απελτες, στ. 659-701» (12ος αι.), Βασλειος ∆ιγενς Ακρτης και

το 4σµα του Αρµορη, κριτικ" κδοση Στυλιανς Αλεξ ου, Ερµ"ς 1985, σ. 26-27.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Γιατ ο Πεζστρατος χρησιµοποιε πολλ «ξµπλια» και παραβολς πριν µιλ"σει
στο βασιλι για το προξενι;
2. Ποιες διαταγς δωσε ο Ηρκλης στον Πεζστρατο; Τι πιστεει τι θα πετχει ο
βασιλις µε τον εξορισµ του Ερωτκριτου;
3. Συγκρ νετε τις δο σκηνς προξενιν στο πο ηµα του Ερωτκριτου και στο θεατρικ ργο Ο Βασιλικς.
4. Στο δετερο απσπασµα αναδεικνεται η γενναιτητα και η ψυχικ" ανωτερτητα
του Ερωτκριτου. Βρε τε στοιχε α του κειµνου που επιβεβαινουν αυτ" την ποψη.
5. Συγκρ νετε την ηρωικ" εµφνιση του Ερωτκριτου και του ∆ιγεν", κρ νοντας
απ τον τρπο που εξα ρει τις πολεµικς αρετς τους ο κθε ποιητ"ς.

[20]

KPHTIKH ΛOΓOTEXNIA

6. Ακοστε µελοποιηµνα αποσπσµατα του Ερωτκριτου απ το CD: Γιργος

Κουµεντκης, Λουδοβ κος των Ανωγε ων, Ν κος Ξυδκης, Ψαραντνης, Τσσερις δρµοι για τον Ερωτκριτο, Lyra 2000.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αλεξ ου Στυλιανς, «Εισαγωγ"» στο Βιτσντσος Κορνρος, Ερωτκριτος, Ερµ"ς
19862.
Κακριδ"ς Ι.Θ., «Ερωτκριτος και Οδυσσας», Φιλλογος [Θεσσαλον κης], τχ. 16,
1979, σ. 68 κ.εξ.
Κριαρς Ε., «Πηγς και επιδρσεις του Ερωτοκρτου», Να Εστα, τµ. 42, 1947, σ.
1297 κ.εξ.
Παγνη Σρµω, «Θεατρικ στοιχε α στον Ερωτκριτο», Αναζητσεις [Ρεθµνου],
τµ. 1, σ. 21-24.
Πολ της Λ νος, «Η πο ηση του Ερωτκριτου», Θµατα της λογοτεχνας µας, τµ. 1,
Κωνσταντιν δης, Θεσσαλον κη 1976, σ. 93 κ.εξ.
Σεφρης Γιργος, «Ερωτκριτος», ∆οκιµς, τµ. 1, Cκαρος 19743, σ. 268-319.
¶∏°∏
Βιτσντσος Κορνρος (1553-1613), Ερωτκριτος (Βενετ α, 1713) Γ. 891-936, ∆. 10031037, κριτικ" κδοση Στυλιανς Αλεξ ου, Ερµ"ς 1980, σ. 226-227, 299-300.

ª ∞ƒπ¡√™ ∆ ∑∞¡∂ ª ¶√À¡π∞§∏™
Ο Κρητικς Πλεµος
™∆√Ã√™
Να µελετ"σουµε να πο ηµα της στερης κρητικ"ς λογοτεχν ας, µε θµα εµπνευσµνο απ σγχρονο ιστορικ γεγονς, την λωση της Κρ"της (1669).
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο χαµνος κρητικς πλεµος και οι συνπεις του
Στρηση περιουσ ας, χαρς και ελευθερ ας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απσπασµα αναφρεται, µε µεσο τρπο και λαϊκ φος, στα προβλ"µατα που
προκπτουν στη ζω" των σκλαβωµνων Κρητικν. Το προσωποποιηµνο κστρο
του Ηρακλε ου θρηνε για το λα του, ο οπο ος στο εξ"ς θα στερε ται την ελευθερ α, τη χαρ της ζω"ς και τις υλικς απολασεις του τπου του. Με την αναλυτικ"
αναφορ στα αγαθ της γης και στην κοινωνικ" οργνωση των Κρητικν, ο ποιητ"ς σκιαγραφε θαυµσια τον καθηµεριν, ευχριστο τρπο ζω"ς, την οικονοµικ"
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ευρωστ α, τις ασχολ ες και τις διασκεδσεις των κατο κων, που ευφρα νονται µσα
στη φυσικ" πανδαισ α του τπου τους. Το κε µενο µπορε επιτυχηµνα να διδαχτε
συγκριτικ µε το παρακτω δηµοτικ τραγοδι του 1830 και να σχολιαστε η αντ δραση των Κρητικν µπροστ σε δυσµενε ς ιστορικς εξελ ξεις.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
∆ηµοτικ «Ο καταδικασµς της Κρ"της» [απσπασµα] (1830) στο Νικλαου Γ.
Πολ τη, Εκλογα απ τα τραγοδια του ελληνικο λαο, 1914, σ. 25-26.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Βασικ χαρακτηριστικ του ποι"µατος ε ναι η λαϊκ" γλσσα και το αυθρµητο

φος του. Τι πετυχα νει να δε ξει µε αυτ τα εκφραστικ µσα ο ποιητ"ς;
2. Το ιστορικ δηµοτικ τραγοδι αναφρεται σε µια λλη αρνητικ" συγκυρ α: το
1830 γινε γνωστ στην Κρ"τη τι το νησ δεν περιλαµβνεται στα ρια του νεοσστατου ελληνικο βασιλε ου. Συγκρ νετε τον τρπο αντ δρασης των Κρητικν
στα 1669 και στα 1830, µε βση τα δο κε µενα.
¶∏°∏
Μαρ νος Τζνε Μπουνιαλ"ς (17ος αι.), Ο Κρητικς Πλεµος (1645-1669) [1681]
570. 2-22, επιµλεια Στυλιανς Aλεξ ου, Mρθα Αποσκ τη, Στιγµ" 1995, σ. 514-515.

°∂¡π∫H µπµ§π√°ƒ∞ºI∞
Αλεξ ου Στυλιανς, Η κρητικ λογοτεχνα και η εποχ της, 1985.
–––, Κρητικ φιλολογικ , 1999.
Κρτη: Ιστορα και Πολιτισµς, τµ. 1-2, επιστηµονικ" επιµλεια Ν.Μ. Παναγιωτκης, Ηρκλειο 1988.
Κρητικ Ανθολογα (ΙΕ’-ΙΖ’ αινας), εισαγωγ" – ανθολγηση – σηµειµατα
Στυλιανς Αλεξ ου, Ηρκλειο 19692.
Κριαρς Εµµανου"λ, «Πηγς και επιδρσεις του Ερωτοκρτου», Να Εστα, τµ.
42, 1947, σ. 1297-1299.
Μαντατοφρος, αφιρωµα στην κρητικ" λογοτεχν α, τχ. 33, 1999, σ. 7-56.
Λογοτεχνα και κοινωνα στην Κρτη της Αναγννησης, επιµλεια David Holton,
µτφρ. Ν. ∆εληγιαννκη, Ηρκλειο 1997.
Πολ της Λ νος, Η Κρητικ ποηση του 17ου αινα. Ποιητικ Ανθολογα, τµ. 3,
∆ωδνη 19672.
Σολοµς Αλξης, Το Κρητικ θατρο: Απ τη φιλολογα στη σκην, Κδρος 1998.
Ντιβιντ Χλτον, Μελτες για τον Ερωτκριτο, Καστανιτης 2000.
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ƒ ∏°∞™ µ ∂§∂™∆π¡§∏™
Θο ριος
™∆√Ã√π
Να αναδειχτε η ιστορικ" σηµασ α του εθνεγερτικο αυτο ποι"µατος στην ιδεολογικ" προετοιµασ α της ελληνικ"ς επανστασης. Να αναφερθοµε γενικτερα στις
κοινωνικοπολιτικς ιδες του Ρ"γα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ελευθερ α  θνατος
Κοινς ρκος και αγ7νας των Ελλνων για την ελευθερ α
Συλλογικ ευθνη για την τχη της Ελλδας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Να τονιστε ιδια τερα ο εθνεγερτικς χαρακτ"ρας του Θοριου, σε συνδυασµ τσο
µε την επαναστατικ" δρση και τα κοινωνικοπολιτικ ορµατα του Ρ"γα σο και
µε τις εθνικς επιδιξεις του νεοελληνικο διαφωτισµο. Επιβλλεται να δοθον οι
απαρα τητες πληροφορ ες για τον ιστορικ φωτισµ των συνθηκν που γννησαν
τις επαναστατικς ιδες και συντλεσαν στη µεγλη απ"χηση του Θοριου στους
απανταχο +λληνες, αλλ και στους υπλοιπους καταπιεσµνους βαλκανικος
λαος, τη συµµετοχ" των οπο ων επιζητοσε ο Ρ"γας στη µελλοντικ" κοινοπολιτε α
που οραµατιζταν (Χρτα). Θα πρπει επ σης να διευκρινιστον οι προθσεις του
Ρ"γα στην εισαγωγ" του Θοριου σχετικ µε τη δηµιουργ α ενς ελεθερου κρτους, στο οπο ο θα ρχει η εντητα των Ελλ"νων και ο νµος, ιδες που συγκλ νουν
µε τις προσδοκ ες και του αννυµου συγγραφα της Ελληνικς Νοµαρχας (1806).
Ειδικ" αναφορ απαιτε ται στην κοιν" στση των δο συγγραφων µπροστ στο
ενδεχµενο της αναρχ ας, η οπο α παραλληλ ζεται µε τη σκλαβι. Γνωρ ζοντας
καλ τσο τις ιστορικς συνθ"κες σο και την ψυχοσνθεση των Ελλ"νων, ο Ρ"γας
προσπαθε να προβλψει και να αντιµετωπ σει τους ενδεχµενους κινδνους για
τον εθνικ αγνα. +τσι δ νει µεγλη βαρτητα στην ανγκη εθνικ"ς συσπε ρωσης
και εντητας, και καλε τους πατριτες να δεσµευτον µε ρκο για την υπερσπιση του κοινο αγνα και της οµνοιας.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
«;ρκος των Φιλικ7ν» [απσπασµα]
Ορκζοµαι εις το ιερν νοµ σου, ω ιερ και αθλα πατρς, ορκζοµαι εις τας πολυχρονους βασ νους σου, ορκζοµαι εις τα πικρ δ κρυα των αιχµαλτων και καταδκων κατοκων σου, τα οποα τσους αινας κατ στιγµν υποφρουν τα ταλαπωρα τκνα σου, τι αφιεροµαι λος εις εσ, τι εις το εξς συ θλεις εσαι η αιτα
[24]

Ν Ε Ο ΕΛΛ Η Ν Ι ΚΟ Σ ∆ Ι ΑΦ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ

και ο σκοπς των διαλογισµν µου, το νοµ σου οδηγς των πρ ξεν µου και η
εδικ σου ευτυχα η ανταµοιβ των κπων µου.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
Συγκρ νετε το περιεχµενο του ρκου, που ενσωµατνει στο Θοριο ο Ρ"γας, µε
τον /ρκο της Φιλικ"ς Εταιρε ας. Βρε τε τα βασικ κοιν σηµε α και επισηµνετε
τις διαφορς τους.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βρανοσης Λανδρος, Ργας: Gρευνα, συναγωγ και µελτη, Αετς-Ζαχαρπουλος 1957.
——, Pγας Bελεστινλς (1757-1798), Σλλογος προς ∆ιδοσιν Ωφελ µων Bιβλ ων
1963.
∆ιαβ ζω, τχ. 235, 1990, σ. 44-84.
Kιτροµηλ δης Πασχλης M., Ργας Βελεστινλς, Θεωρα και πρ ξη, 1998.
Κουλουφκος Κστας, Κεµενα και αναλσεις, τµ. 1, ∆ιογνης 19783, σ. 300-306.
http://www.parliament.gr/onlinePublishing/index.htm
http://www.snhell.gr/lakeim.html
¶∏°∏
Ρ"γας, Θοριος, στ. 1-40. Ργα Βελεστινλ, Απ νθισµα κειµνων, επιλογ" Πασχλης Μ. Κιτροµηλ δης, Βουλ" των Ελλ"νων 1998, σ. 134-135.

∞ £∞¡∞™π√™ Ã ƒπ™∆√¶√À§√™
Τρα
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να χαρακτηριστικ δε γµα αστικο φαναριτικου τραγουδιο, µσω του οπο ου εκφρζονται η νοοτροπ α και οι αντιλ"ψεις περ ευζω ας
της φαναριτικης κοινων ας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ανµελη ζω – ∆ιασκδαση
=ρωτας και υλικς απολασεις
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο Χριστπουλος "ταν νας απ τους πιο γνωστος και αγαπητος τραγουδοποιος
της εποχ"ς του. Συνθετε, µελοποιοσε και τραγουδοσε τους στ χους του, οι οπο οι
[25]
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"ταν πολ δηµοφιλε ς στην υψηλ" κοινων α, αν κρ νουµε και απ τις πολλς εκδσεις
που γνρισε το ργο του. Στο κε µενο αυτ ο καθηγητ"ς µπορε αφενς να αναδε ξει
την απλυτη αντ θεσ" του µε τις φιλελεθερες αγωνιστικς ιδες του Ρ"γα, αφετρου
να επισηµνει απηχ"σεις των ιδεν του ευρωπαϊκο διαφωτισµο, σχετικ µε την
ελεθερη βοληση και τα ατοµικ δικαιµατα του ανθρπου. Το ελαφρ θµα και η
ανεµελι του φαναριτικου τραγουδιο αντικατοπτρ ζουν τη γενικτερη χαλαρτητα
της αστικ"ς τξης, οι επιδιξεις, τα "θη και η διασκδαση της οπο ας συγκλ νουν αρκετ µε το σγχρονο καταναλωτικ τρπο ζω"ς.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Αντνιος Μτεσης, «Ανακρεοντικν» [απσπασµα] (1881), στο Λ νου Πολ τη Ποιητικ Ανθολογα, τµ. 5, ∆ωδνη 19802, σ. 66.
Με την Αφροδτη, ω αδλφια,
µε τον Β κχο ας ενωθοµε,
µη ποσς αργοποροµε,
διατ οι ηµρες µας πετον.
Απ’ εµ ς ας ξεµακρνει
π σα µ ταιη ελπδα,
µνην να ’χωµεν φροντδα
το κρασ και το φιλ.
Kαι της φµης και της δξας
και του χρυσαφιο η µωρα
ας συγχζει την καρδα
των εχθρν µας των κακν.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Με ποιον τρπο «πασχ ζει να χαρε τη ζω" του» ο ποιητ"ς;
2. Το πο ηµα χει γραφτε στις αρχς του 19ου αι. Ποιες απ τις αντιλ"ψεις που

εκφρζονται στο πο ηµα πιστεετε τι χουν σχση µε το πνεµα του νεοελληνικο διαφωτισµο; Αιτιολογ"στε την απντησ" σας.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Λµπρος Σπ. Π., Ργας – Βηλαρ ς – Χριστπουλος, ∆ιαλξεις περ Ελλνων ποιητν του ΙΘ’ αινος, 1916, σ. 38-50.
Πεχλιβνος Μ λτος, «Οι εκδσεις των Λυρικν του Αθανσιου Χριστπουλου ως
το τλος του γραπτο», Μνµη Ελνης Τσαντσ νογλου, Θεσσαλον κη 1998, σ.
115-136.

[26]

Ν Ε Ο ΕΛΛ Η Ν Ι ΚΟ Σ ∆ Ι ΑΦ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Τσαντσνογλου Ελνη, «Εισαγωγ"», στο Αθανσιος Χριστπουλος, Λυρικ , επιµλεια Ελνη Τσαντσνογλου, Ερµ"ς 1970, σ. 7-32.
http://www.snhell.gr/lakeim.html
¶∏°∏
Αθανσιος Χριστπουλος (1772-1847), «Τρα», Λυρικ
Ελνη Τσαντσνογλου, Ερµ"ς 1970, σ. 93-94.

(Βιννη, 1811) επιµλεια

∞ ¡ø¡Àª√™
Ο Ρωσσαγγλογλλος
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να διαλογικ πο ηµα µε σατιρικ περιεχµενο, το οπο ο
θ γει σγχρονα ιδεολογικοπολιτικ προβλ"µατα της προεπαναστατικ"ς Ελλδας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Σκλαβι και τουρκικ τυρανν α
Σγκριση µε τους αρχα ους =λληνες
Φιλελληνισµς και µισελληνισµς
∆ιαφωτισµς και αγ7νας για την ελευθερ α
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το διαλογικ αυτ κε µενο σατιρ ζει µε (φιλελληνικ") κακεντρχεια την κατντια
της σκλαβωµνης Ελλδας, µε στχο να ωθ"σει τους +λληνες να αυτενεργ"σουν
για την εθνικ" τους αποκατσταση. Ο πλασµατικς Ρωσσαγγλογλλος, κρµα πολλν και αντικρουµενων συµφερντων, απ τη µια ειρωνεεται τη δυσχερ" θση
της Ελλδας, απ την λλη κωλυσιεργε , και πολλς φορς συµπρττει µε τους
εχθρος της Ελλδας, µε σκοπ να συντηρ"σει την υπρχουσα κατσταση, η οπο α
εξυπηρετε τα συµφροντ του στην περιοχ". Ο αννυµος συγγραφας σε πολλ
σηµε α του ργου αποκαλπτει τις πραγµατικς προθσεις των αλλογενν, φιλοδοξντας να διαλσει τις αυταπτες ορισµνων συµπατριωτν του που στηρ ζουν τις
ελπ δες τους στους ξνους. Πολ διαφωτιστικ" για τη γενικτερη αντ δραση αρκετν ευαισθητοποιηµνων συγγραφων της εποχ"ς απναντι στις αρνητικς επιπτσεις του φιλελληνισµο αυτο του ε δους, αποβα νει η σγκριση µε τα προτεινµενα παρλληλα κε µενα.
Ο καθηγητ"ς καλ ε ναι να γνωρ ζει τι εξαρχ"ς το σατιρικ ργο ε χε κιν"σει
το ενδιαφρον ξνων περιηγητν και συγγραφων (Βρων κ..), εξαιτ ας της
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περ εργης µορφ"ς και του ιδιζοντος περιεχοµνου του, που εξιστορε την απθεια
των προνοµιοχων τξεων µπροστ στον επαναστατικ αναβρασµ της εποχ"ς.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ελληνικ νοµαρχα τοι λγος περ ελευθερας (1806), απσπασµα ∆ 94-96,

φιλολογικ" επιµλεια Γ. Βαλτας, Αποσπερ της 19824, σ. 198-199.
2. Ανδρας Κλβος, «Αι ευχα », στροφς α’-δ’, Λυρικ (1826). Ωδα, Cκαρος 1970,
σ. 134-135.
Της θαλ σσης καλτερα
φουσκωµνα τα κµατα
να πνξουν την πατρδα µου
ωσ ν απελπισµνην
ρηµον β ρκαν.

Καλτερα, καλτερα
διασκορπισµνοι οι Gλληνες
να τρχωσι τον κσµον
µε εξαπλωµνην χερα
ψωµοζητοντες,

Στη στερε ν, στα νησα
καλτερα µαν φλγα
να ιδ παντο χυµνην,
τργουσαν πλεις, δ ση,
λαος και ελπδας.

παρ προστ τας να ’χωµεν.
Με ποτ δεν εθ µβωσαν
πλοτη  µεγ λα ονµατα,
µε ποτ δεν εθ µβωσαν
σκπτρων ακτνες.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Ο Φιλλληνας, στην απντησ" του, και ο συγγραφας, στο τλος του ργου, προ-

σωποποιον την Ελλδα. Ποια εικνα σχηµατ ζετε για την ιστορικ" κατσταση
της Ελλδας απ τα λγια του Φιλλληνα;
2. Γιατ εφευρ σκεται και τι υπονοε το πλασµατικ πρσωπο του Ρωσσαγγλογλλου;
3. Πς παρουσιζουν τους ξνους, φιλλληνες " µη, τα παραπνω κε µενα;
Συγκρ νετε µε την εντπωση που σας δηµιουργε ο Ρωσσαγγλογ λλος.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ηµαρς Κ.Θ., Ο Ρωσσαγγλογ λλος, κριτικ" κδοση µε επιλεγµενα, Πορε α 1990.
——, «Το κε µενο του Ρωσσαγγλογ λλου», Ελληνικ [Θεσσαλον κης], τµ. 17, 1962,
σ. 188-201.
Παναγιωτπουλος Βασ λης, «+να σχλιο στον “Ρωσσαγγλογλλο”», Επιστηµονικ
συν ντηση στη µνµη του Κ.Θ. ∆ηµαρ , 1994, σ. 79-86.
¶∏°∏
Ο Ρωσσαγγλογ λλος, στ. 1-37 (1812), κριτικ" κδοση µε επιλεγµενα, επιµλεια
Κ.Θ. ∆ηµαρς, Πορε α 1990, σ. 11-12.
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∞ ¢∞ª∞¡∆π√™ ∫ √ƒ∞∏™
Ο Παπατρ"χας
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να σηµαντικ κε µενο του νεοελληνικο διαφωτισµο, µε
πρωταγωνιστ" ναν αντιπροσωπευτικ λαϊκ τπο, τον αγρµµατο Παπατρχα, τον
οπο ο ο επιστολογρφος και συγγραφας αναδεικνει, µσω της παιδε ας, σε φωτισµνη προσωπικτητα και υπρµαχο της ελληνικ"ς αρχαιτητας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ξνοι περιηγητς στην Ελλδα
Πρ7τες επαφς των σγχρονων Ελλνων µε την ελληνικ αρχαιτητα
Προσπιση της εθνικς µας κληρονοµις
Αξ α και αγαθ της παιδε ας
=λληνες / Ευρωπα οι
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Αντιπροσωπευτικ εκφραστ" της θετικ"ς επενργειας του νεοελληνικο διαφωτισµο στο απα δευτο γνος αποτελε ο ιδεατ πλασµνος Παπατρχας, ο οπο ος,
σµφωνα µε το συνοµιλητ" και δηµιουργ του Κορα", καλλιργησε µε την παιδε α
και ανδειξε σε µεγλο βαθµ τις µφυτες αρετς του. Ο Κορα"ς, µσω του Παπατρχα, µοιζει να πειραµατ ζεται σχετικ µε την απ"χηση της παιδε ας στην απλ"
λαϊκ" ψυχ". Τα αποτελσµατα του πειραµατισµο επιβραβεουν την αξ α της παιδε ας, καθς ο αγρµµατος Παπατρχας σταδιακ µεταµορφνεται σε να ε δος
λαϊκο φιλοσφου µε ενδιαφρον για τοπικ και εθνικ ζητ"µατα, πως η διαχε ριση της πολιτισµικ"ς µας κληρονοµις, που τον απασχολε ντονα στο παρν απσπασµα. Ο αγαθς και καλοπροα ρετος παπς, µε τον ενθουσιασµ και την αφλεια του νεοφτιστου αλλ και τη λαχτρα της παιδε ας, προοιων ζεται ευδκιµο
µλλον για τις ιδες του νεοελληνικο διαφωτισµο και την προβολ" της ιστορικ"ς
συνχειας του ελληνισµο. Ενδιαφρον χει ακµη να σχολιαστον οι συµβουλευτικς παρεµβσεις του Κορα" υπρ του φιλελεθερου πνεµατος που επικρατε
στη Γαλλ α, µε σκοπ να µετριαστε ο υπρµετρος ζ"λος του Παπατρχα, που τον
οδηγε ακµα και σε ξενοφοβικς εξρσεις «ταν ακοση 7γγλον επιδηµοντα»,
επειδ" χει συνδσει την παρουσ α των ξνων περιηγητν µε την απειλ" της αρπαγ"ς των προγονικν κειµηλ ων.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γιννης Ψυχρης, «Οι αρχα οι», Το ταξδι µου (1888), επιµλεια 7λκης Αγγλου,
Ερµ"ς 19833, σ. 158-168.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Ποιους κινδνους διατρχουν τα αρχα α συγγρµµατα και µνηµε α, σµφωνα µε
τον Παπατρχα;
2. Εξαιτ ας του ενθουσιασµο αλλ και της νεοφτιστ"ς του αντ ληψης, ο Παπατρχας υποστηρ ζει κποια ακρα α µτρα για την προστασ α της αρχα ας κληρονοµις. Ποια ε ναι τα µτρα αυτ και σε τι αποβλπουν;
3. Πς αντιµετωπ ζουν την ελληνικ" αρχαιτητα οι δο Χιτες συγγραφε ς,
Κορα"ς και Ψυχρης; Σε ποιο απ τα δο κε µενα πιστεετε τι ε ναι εντοντερο το ενδιαφρον για την τοπικ" ιστορικ" παρδοση και γιατ ;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βρετανο ταξιδιτες στην Ελλ δα 1750-1820, Cδρυµα Ελληνικο Πολιτισµο 1995.
∆ιαβ ζω, τχ. 82, 1983.
∆ιµερο Κορα, Κντρο Νεοελληνικν Ερευνν, 1984.
Ηλιο Φ λιππος, Ιδεολογικς χρσεις του Κοραϊσµο στον 20 αινα, Ο Πολ της
1989.
Παγανς Γιργος, Η νεοελληνικ πεζογραφα, Κδικας, Θεσσαλον κη 1983, σ. 131134.
Πολυκανδριτη Ρνια, «Αυτοβιογραφικς λγος και µυθοπλασ α: Η περ πτωση του
Κορα"», Μνµη Γ.Π. Σαββδη, Ερµ"ς 2001, σ. 358-367.
Στεργιπουλος Κστας, «Ο Κορα"ς αφηγητ"ς», Περιδιαβ ζοντας, τµ. 2, Κδρος
1986, σ. 11-16.
¶∏°∏
Αδαµντιος Κορα"ς (1748-1833), Ο Παπατρχας [(Προλεγµενα στη Β’ ραψωδ α
της Ιλι δας (1817)], επιµλεια 7λκης Αγγλου, Ερµ"ς 1978, σ. 56-60.

§ √ƒ¢√™ ª ¶∞Ωƒ√¡
Το προσκ νηµα του Τσιλντ Χρολντ
™∆√Ã√™
Γνωριµ α των µαθητν µε µια µορφ" εµβληµατικ", τσο για τη νεοελληνικ" ιστορ α,
σο και για την ευρωπαϊκ" λογοτεχν α των αρχν του 19ου αινα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο φιλελληνισµς και η ροµαντικ διθεση ως λογοτεχνικ γνωρ σµατα της βυρωνικς πο ησης
Η αρχαιογνωσ α και η καταδ κη της αρχαιοκαπηλ ας
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο τ τλος του ργου στο πρωττυπο ε ναι Childe Harold’s Pilgrimage. Ο ρος «προσκνηµα» παραπµπει γενικ σε ταξ δι µε θρησκευτικ σκοπ, και ειδικτερα στο
ταξ δι που καναν παλιτερα οι χριστιανο , για να προσκυν"σουν τους Αγ ους
τπους. Το ργο αυτ βασ ζεται στις ταξιδιωτικς εµπειρ ες του Μπυρον και στα
συναισθ"µατα και στις σκψεις που τον διακατε χαν κατ την επ σκεψ" του στους
ιστορικος κυρ ως χρους. Η ποιητικ" σνθεση χωρ ζεται σε τσσερα 7σµατα
(1812-1818), που οργαννονται σε εννιστιχες στροφς. Το Β’ 7σµα παρουσιζει
µεγαλτερο ενδιαφρον για τους +λληνες, γιατ εκε αναφρεται στη δραµατικ"
κατσταση της νετερης Ελλδας, στη σγκριση της παλις δξας µε το σγχρονο
ξεπεσµ. Στις στροφς Χ-XV ο ποιητ"ς αναπτσσει κυρ ως να θµα που απασχολε ακµα τους +λληνες: τη µεταφορ της Καρυτιδας και λλων µνηµε ων του
Παρθεννα στην Αγγλ α απ το Σκτο +λγιν. Παρλληλα θ γει και λλα επιµρους
ζητ"µατα: α) τις συνπειες της φθορς, του χρνου, και της αδιαφορ ας των ανθρπων πνω στα αρχα α δε γµατα του πολιτισµο και της τχνης, β) τη βρετανικ"
αδιαφορ α απναντι στην προσβολ" προς τον κσµο της αρχα ας Ελλδας και του
σγχρονου ελληνισµο. Σε λο το απσπασµα βρ σκονται στοιχε α που δε χνουν την
αρχαιοµθεια του Μπυρον και, σε προκταση, των καλλιεργηµνων Ευρωπα ων
της εποχ"ς του, προς τους οπο ους απευθνεται το πο ηµα. Επ σης, στις στροφς
αυτς ανιχνεεται και αυτ που ο Μπυρον ονµασε «πο ηση της πολιτικ"ς», γιατ
για εκε νον πο ηση και πολιτικ" –µε την ευρτερη ννοια του ρου– δεν ξεχωρ ζουν.
Ο Μπυρον αγων ζεται για τις ιδες, και κνει πρξη τις ιδες αυτς, πως κατδειξε και η αφοσ ωσ" του στον αγνα της ελληνικ"ς ανεξαρτησ ας.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. ∆ιονσιος Σολωµς, «Εις το θνατο του Λορδ Μπυρον», Ποιµατα, Cκαρος
19794.
2. Βλ. επ σης τα κε µενα του Αννυµου [Ρωσσαγγλογ λλος] και του Κορα"
[Παπατρχας] στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ ου.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. ∆στε ναν τ τλο σε καθεµ α απ τις πντε στροφς και εξετστε πς συνδο-

νται σε µια µεγαλτερη εντητα.
2. Απ ποια σηµε α φα νεται η νοσταλγ α του ποιητ" για το παρελθν;
3. Τι ε ναι αυτ που προκαλε τη µελαγχολ α του;
4. Εξετστε σε ποιο βαθµ οι στροφς αυτς περιχουν και στοιχε α «πολιτικ"ς».

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Γεωργαντ Αθην, Αιν Βυρωνοµανς – Ο κσµος του Byron και η να ελληνικ
ποηση, Εξντας 1992.
Ρα^ζης Μριος Βρων, Αγγλφωνη φιλολογα. Συγκριτικς µελτες, Κδρος 1980.
[31]

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

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
¶∏°∏
Λρδος Μπυρον, «Το προσκνηµα του Τσιλντ Χρολντ» [απσπασµα], Τα τραγοδια του για την Ελλ δα, µτφρ. Στφανος Μρτας, 1924, σ. 80-82.

°∂¡π∫H µπµ§π√°ƒ∞ºI∞
∆ηµαρς K.Θ., Nεοελληνικς διαφωτισµς, Eρµ"ς 19832.
——, Eλληνικς ρωµαντισµς, Eρµ"ς 19852.
∆ιζικιρ κης Γιργος, Ο νεοελληνικς διαφωτισµς και το ευρωπαϊκ πνεµα
1750-1821, Φιλιππτης 1984.
Ο Ερανιστς, Νεοελληνικς διαφωτισµς – Αφιρωµα στον Κ.Θ. ∆ηµαρ, τµ.
11, 1980.
Ψηφιακ" Βιβλιοθ"κη «Ελληνοµν"µων» του ΕΚΠΑ: Mεγλη ψηφιακ" βιβλιοθ"κη του Πανεπιστηµ ου Αθηνν µε πολλ φιλοσοφικ και επιστηµονικ
κε µενα της περιδου 1600-1821.
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° π∞¡¡∏™ ª ∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™
Αποµνηµονε µατα
™∆√Ã√π
Nα κατανο"σουν οι µαθητς τις επιδιξεις που οµολογε ο Mακρυγιννης στο ξεκ νηµα του αυτοβιογραφικο του εγχειρ"µατος και να ελγξουν τους τρπους, µε
τους οπο ους επιχειρε να κερδ σει την εµπιστοσνη του αναγνστη του, στε να
τον πε σει για την αξιοπιστ α του ργου του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αγρµµατος συγγραφας
Η τιµιτητα της διαγωγς και η εντιµτητα της γραφς
Πατρ δα – Θρησκε α – Εθνικ συνε δηση
Συλλογικ και ατοµικ συνε δηση – Αλτρουισµς
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στην Eισαγωγ" του στα Aποµνηµονεµατα, ο Mακρυγιννης προβλλει τα ακλουθα σηµε α ως βασικς αρχς του αυτοβιογραφικο του εγχειρ"µατος:
α. Την αντιφατικ" θση του αγρµµατου συγγραφα, για την οπο α απολογε ται στον
αναγνστη, αλλ εµµσως την προβλλει και ως τεκµ"ριο αξιοπιστ ας. Φρνοντας
το συγγραφικ του εαυτ σε αντ θεση µε τους «µεγλους ντρες και σοφος της
κοινων ας» –η ικαντητα των οπο ων να γρφουν περ τεχνα τους επιτρπει να
γοητεουν, αλλ συγχρνως και να εξαπατον τον αναγνστη– ο Mακρυγιννης
απολογε ται για το µαθησιακ του λλειµµα –που τον υποχρενει να γρφει την
αλ"θεια– και υποστηρ ζει τη δ"λωσ" του: «Eγ την αλ"θεια θα την ειπ γυµν"».
β. H τιµιτητα της διαγωγ"ς και της κοινωνικ"ς συµπεριφορς, πως αυτ" µαρτυρε ται απ τα τεκµ"ρια που το διο το ργο ενσωµατνει και µεταφρει στον
αναγνστη, προτε νεται επ σης ως τεκµ"ριο αξιοπιστ ας: «Aν ε µαι τ µιος
νθρωπος, θλω γρψει την αλ"θεια».
γ. Στην κατληξη του κειµνου, ο Mακρυγιννης επικαλε ται τα ιδεδη του πατριωτισµο, της αλληλεγγης και της συλλογικτητας.Aµσως µετ, µως, καταγγλλει ναν
απροσδιριστο αριθµ αγωνιστν (απ τους οπο ους κατονοµζει τον Kολοκοτρνη, τον Γκορα, το Mαµορη, τον Kριτζτη και λλους) ως διεφθαρµνους που πλοτισαν απ τον Aγνα και εκµεταλλεονται το νεοσστατο κρτος, αρπζοντας λο
και περισστερα. O µνος αγωνιστ"ς, που ο Mακρυγιννης φα νεται να εξαιρε απ
αυτν τον καννα της εξαχρε ωσης και της διαφθορς, ε ναι ο εαυτς του.
δ. Bσει της τελευτα ας παρατ"ρησης, τα Aποµνηµονεµατα προτε νονται ως
αποτελεσµατικ" µθοδος για οριστικ ξεκαθρισµα εκκρεµοτ"των και λογαριασµν, να πεδ ο εµφλιας διαµχης, στο οπο ο πρκειται να διασταυρωθον
[34]
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συκοφαντ ες και προσωπικς εκδοχς της αλ"θειας, γυρεοντας την απλυτη
κυριαρχ α. +τσι ο Mακρυγιννης καταλ"γει προκαλντας τον αντ παλο: «Aς
γρψει λλος δι µνα ,τι γνωρ ζει».
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γιργος Σεφρης, «Σαλαµ να της Κπρος», Ποιµατα, Cκαρος 198214, σ. 263-264.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Tα Aποµνηµονεµατα του Mακρυγιννη (πως και του Σκουζ) αρχ ζουν µε

την αναφορ στο χρνο σνθεσης του ργου. Tι εξυπηρετε αυτ;
2. «/τι κρικλα δεν χει η γης να την πρει κανε ς εις την πλτη του». Πς κατα-

λαβα νετε αυτ"ν τη φρση του Mακρυγιννη;
3. «Kατοικ σαµεν τους κατο κους µσα στα σπ"λαια και ζονε µε τα θερ α, και
’ρηµσαµε τους τπους και εγ ναµε η παραλυσ α του κσµου». Σε τι αναφρεται
αυτ" η πρταση;
4. Ακοστε τραγοδια απ το δ σκο Γρ µµατα στον Μακρυγι ννη του Ηλ α
Ανδριπουλου, σε πο ηση Μνου Ελευθερ ου.
Bπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Aσδραχς Σπρος, «Mακρυγιννης και Παναγιτης Zωγρφος: Tο ιστορικ της
εικονογραφ ας του αγνα», Eλληνικ κοινωνα και οικονοµα, ιη’ και ιθ’ αινες
(υποθσεις και προσεγγσεις), Eρµ"ς 1982, σ. 315-349, 407-420.
Γιαννουλπουλος Γιργος, ∆ιαβ ζοντας τον Mακρυγι ννη, Πλις 2003.
Kαγιαλ"ς Tκης, «O Mακρυγιννης του Σεφρη», στο συλλογικ τµο Mοντερνισµς
και ελληνικτητα, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Kρ"της, Hρκλειο 1997, σ. 31-64.
Κεχαγιγλου Γιργος, Η παλαιτερη πεζογραφα µας, τµ. 2, Σοκλης 1999, σ. 252270, 462-479.
Σεφρης Γιργος, «+νας +λληνας – Ο Μακρυγιννης», ∆οκιµς, τµ. 1, Cκαρος
1984, σ. 228-263.
Σιµπουλος Κυρικος, Ιδεολογα και Αξιοπιστα του Μακρυγι ννη, Στχυ 2000.
http://www.ekebi.gr/1935/detail.asp?ID=445
¶∏°∏
Στρατηγς Mακρυγιννης (1797-1864), Aποµνηµονεµατα, Mπυρον χ.χ., σ. 89-90,
91-92.
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∂ §π™∞µ∂∆ ª √À∆∑∞¡ -ª ∞ƒ∆π¡∂°∫√À
Αυτοβιογραφα
™∆√Ã√™
Nα κατανο"σουν οι µαθητς το ιδεδες της ελευθερ ας, απ την οπτικ" γων α µιας
νας γυνα κας στα Eπτνησα, την εποχ" της ελληνικ"ς επανστασης.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αλληλεγγη
Εθνικ απελευθρωση
Γυναικε α σκλαβι, εγκλεισµς και ταπε νωση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Tα ανθολογηµνα αποσπσµατα απ την Aυτοβιογραφα της Eλισβετ MουτζνMαρτινγκου µας προσφρουν τη σπνια δυναττητα να συνδσουµε την εξγερση
του 1821 µε τους περιορισµος που αντιµετπιζε µια προικισµνη και συνειδησιακ χειραφετηµνη να γυνα κα της εποχ"ς.
Tο πρτο απσπασµα φανερνει τι η Mαρτινγκου αντικρ ζει την επανσταση απ διπλ" σκοπι: ως Ελλην δα, που χα ρεται και αισθνεται αλληλγγυα προς
τον απελευθερωτικ αγνα των οµοεθνν της, και ως γυνα κα, στην οπο α η ε δηση της επανστασης οξνει το α σθηµα του προσωπικο αδιεξδου, καθς της
υπενθυµ ζει τι το δρµα της αποµνωσης, του ετεροπροσδιορισµο και του αποκλεισµο απ την πνευµατικ" δραστηριτητα δεν αποτελε συλλογικ α τηµα. +τσι,
η χαρµσυνη ε δηση της επανστασης προκαλε στην αφηγ"τρια δυσρεστους
συνειρµος, αφο συνειδητοποιε τι η δια δεν µπορε να ελπ ζει σε ανλογα ευο ωνη προοπτικ" για την εκδοχ" της σκλαβις που προσωπικ βινει.
Tο δετερο απσπασµα αναλει τις παραµτρους που συγκροτον τη γυναικε α
σκλαβι: ο γµος χωρ ς επιλογ" απ την πλευρ της γυνα κας, η απαγρευση της
απσυρσης σε µοναστ"ρι " εξοχικ" αγροικ α, ο εγκλεισµς στο σπ τι, ο αποκλεισµς
απ κθε µορφ" δηµσιας ζω"ς, αλλ ακµα και απ τη συζ"τηση µε τους νδρεςµλη της οικογνειας, οδηγον την αφηγ"τρια στη σκψη της αυτοκτον ας. Tο απσπασµα καταλ"γει µε µια περ τεχνη και εξαιρετικ αποτελεσµατικ" µεταφορ,
καθς η αφηγ"τρια στοχζεται τη µο ρα των καταφρονεµνων απ το περιβλλον
της πνευµατικν της παιδιν (των «συγγραµµτων» της), στερα απ το θνατ της,
και βλπει τις ξεσκισµνες σελ δες των γραπτν ως διαµελισµνα µικρ παιδι, που
τα µεταχειρ ζονται οι δολοι για τις ανγκες των µαγειρε ων. +τσι η Mαρτινγκου
αντιστρφει ξοχα τη στερετυπη αντ ληψη της εποχ"ς, σµφωνα µε την οπο α η
γυνα κα δεν ε ναι κατλληλη " ικαν" για πνευµατικ ργο, παρουσιζοντας τη συγ-
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γραφικ" ενασχληση ως εκδοχ" µητρτητας, «το τλος δι το οπο ον βνει ο θες τον
νθρωπον εις τον κσµον», εποµνως ως δραστηριτητα απολτως συνυφασµνη µε
τη γυναικε α φση.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. ∆ιδ Σωτηρ ου, Oι επισκπτες, Kδρος 1979 (µυθιστορηµατικ" βιογραφ α της

Mαρτινγκου).
2. Πηνελπη Σ. ∆λτα, Aναµνσεις (1899), επιµλεια Π. A. Zννας – Aλ. Π. Zν-

νας, Eρµ"ς 1990.
3. Ζω" Καρλλη, «Η νθρωπος», Τα ποιµατα, τµ. 2, Οι εκδσεις των φ λων 1973,
σ. 123-124. Kαι στο διαδ κτυο, στον Hλεκτρονικ Kµβο του Kντρου Eλληνικ"ς
Γλσσας (http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/Neoelliniki Poisi.htm).
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Πς διακρ νονται και πς διαπλκονται στο κε µενο η συλλογικ" / δηµσια δραστηριτητα και η ατοµικ" / ιδιωτικ" εµπειρ α;
2. H κατληξη του πρτου αποσπσµατος αναφρεται στην επιστροφ" των Mουσν, µαζ µε την ελευθερ α, στην Eλλδα. Tι σηµα νει η συγκεκριµνη αναφορ
στις Mοσες και πς αντιλαµβνεστε τον ως ττε «διωγµ» τους;
Bπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Κεχαγιγλου Γιργος, Η παλαιτερη πεζογραφα µας, τµ. 2, Σοκλης 1999, σ. 228240.
Mουτζν-Mαρτινγκου Eλισβετ, Aυτοβιογραφα, επιµλεια Bαγγλης Aθανασπουλος, Ωκεαν δα 1997.
Περπλους [Ζακνθου], τχ. 51, 2001 [αφιρωµα].
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/LOG_EIDI/Aftobiografia/Aftobiografia.htm
http://www.ekebi.gr/1935/00/large/MOUTSA(N)MARTINEGOUELISAVET_gr.JPG
¶∏°∏
Eλισβετ Mουτζν-Mαρτινγκου (1801-1832), Aυτοβιογραφα, επιµλεια Bαγγλης
Aθανασπουλος, Ωκεαν δα 1997, σ. 124-125, 160-161.
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¶ ∞¡∞°∏™ ™ ∫√À∑∂™
Ο βος µου
™∆√Ã√π
Nα ενηµερωθον οι µαθητς για τις συνθ"κες που επικρατοσαν στην Aθ"να τα τελευτα α χρνια της τουρκοκρατ ας, καθς και για τους ρους ζω"ς και εκπα δευσης των
παιδιν στα τλη του 18ου αινα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Τυρανν α, χαρτσι, φυλκιση παιδι7ν
Αυταρχικ εκπα δευση, σωµατικ τιµωρ α και βασανισµς
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Tο αυτοβιογραφικ κε µενο του Σκουζ αποτελε πολτιµη µαρτυρ α για τις συνθ"κες ζω"ς των κατο κων της Aθ"νας, ιδ ως των παιδιν, στις τελευτα ες δεκαετ ες
της τουρκοκρατ ας. Tο επιλεγµνο απσπασµα παρουσιζει τη φυλκιση στην
οπο α υποβλλεται το εντεκχρονο αγρι στερα απ την πτχευση του πατρα
του. Κρατε ται ως µηρος µχρι να ξεπληρωθε το χρος του πατρα στον Tορκο
τραννο, διακπτει τις σπουδς του και την κατοπιν" υποχρεωτικ" εργασ α του ως
υπηρτη –κυριολεκτικ– τριν αφεντδων, προκειµνου να πληρνεται το «χαρτζι» του. Tο απσπασµα αναφρεται επ σης στη βαρβαρτητα µε την οπο α αντιµετωπ ζονταν τα χρνια εκε να τα παιδι, µε το φλαγγα και το βορδουλα, απ αφεντικ και δασκλους. Aγρµµατος –πως και ο Mακρυγιννης– ο Σκουζς καταθτει τη µαρτυρ α του µε σπνιο "θος και µτρο, αποφεγοντας να αναφερθε στη
σηµαντικ" προσωπικ" του συνεισφορ στην Eπανσταση, στις µεταγενστερες
περιπτεις του (η παρδοση τον θλει να βρ σκεται στη ναυαρχ δα του Nλσονα
στη ναυµαχ α του Tραφλγκαρ) και στη µεγλη κοινωνικ" και οικονοµικ" δναµη
που απκτησε στα χρνια της ωριµτητς του, και επιλγοντας αντ’ αυτν να φωτ σει γνωστα δραµατικ επεισδια απ την προ-επαναστατικ" ζω" των κατο κων
της πλης του και των µελν της οικογνεις του.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
∆ηµ"τριος Bικλας, Λουκς Λ ρας (1879), επιµλεια Mαριννα ∆"τσα, Eρµ"ς 1991
(κεφλαιο Aa).
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. O Σκουζς προτσσει στην εισαγωγ" του κειµνου του αναλυτικ στοιχε α της οικογενειακ"ς του καταγωγ"ς. Tι δηλνει αυτ για τον τρπο µε τον οπο ο ο αυτοβιογρφος συγκροτε την ταυττητ του;
[38]
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2. Tα βσανα και οι ασυν"θιστες ταλαιπωρ ες του παιδιο εξιστορονται απ τον

εν"λικο αυτοβιογρφο αναλυτικ, αλλ ψυχρ, χωρ ς την παραµικρ" αναφορ
σε συναισθηµατικς διαθσεις " οποιαδ"ποτε διδακτικ" προτροπ". Πς εξηγε τε αυτ"ν τη στση; Πιστεετε τι πρκειται για προσωπικ" επιλογ" του Σκουζ
" για αφηγηµατικ" σµβαση της εποχ"ς του;
3. ∆ε τε στο διαδ κτυο απεικον σεις της παιδικ"ς ηλικ ας, στη βρετανικ" ζωγραφικ" της περιδου 1730-1830 (http://www.bampfa.berkeley.edu/exhibits/newchild/) και
εντοπ στε αντιστοιχ ες µε την αυτοβιογραφικ" περιγραφ" του Σκουζ.

Bπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Kαγιαλ"ς Tκης, «Η παιδικ" ηλικ α στην αυτοβιογραφ α» στο Τοπικ δS/Παιδικ
Ηλικα, επιµλεια ∆"µητρα Μακρυνιτη, Ν"σος 2003.
Παπαδπουλος Θ. X., «Eισαγωγ"» στο Παναγ"ς Σκουζς, Aποµνηµονεµατα, επιµλεια Θ.Χ. Παπαδπουλος, Kδρος 1975, σ. 15-60.
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/LOG_EIDI/Aftobiografia/Aftobiografia.htm
¶∏°∏
Παναγ"ς Σκουζς, Aποµνηµονεµατα, επιµλεια Θ. X. Παπαδπουλος, Kδρος
1975, σ. 63-64, 89-91.
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∞ ¡¢ƒ∂∞™ ∫ ∞§µ√™
Εις Πργαν
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να µικρ δε γµα της µεγαλπνοης καλβικ"ς ωδ"ς.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Λρα και λυρικ πατριωτικ πο ηση
Πλατι παροµο ωση και ρητορικ εκφραστικ µσα
Πθος ελευθερ ας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
H καλβικ" ωδ" χαρακτηρ ζεται απ πολλ νεοκλασικ στοιχε α, ρητορικ" τεχνικ",
αρχαιτροπη γλσσα, υψηλ και δραµατικ φος, αλλ και ιδιτυπο λυρισµ.
Στις ξι πρτες στροφς της ωδ"ς, ο Κλβος κνει µια γενικ" εισαγωγ" για το
«νδοξο ργο» που πρκειται να υµν"σει: την αγπη, την αρετ" και την ελευθεροφροσνη που δειξαν µες στη δοκιµασ α τους οι Παργινο ως τη στιγµ" της ηθικ"ς
δικα ωσης και της επιστροφ"ς τους στην πατρ δα, την οπο α πραγµατεεται στις
τρεις τελευτα ες στροφς της ωδ"ς. Οι µαθητς θα πρπει να επισηµνουν τα εξωτερικ χαρακτηριστικ της ωδ"ς –τα οπο α συνιστον την ιδιαιτερτητα της καλβικ"ς
πο ησης– µε µφαση στη λειτουργ α του επιθτου και του ρ"µατος, της σγκρισης και
της πλατις παροµο ωσης, η χρ"ση της οπο ας µπορε να συσχετιστε µε ανλογες
οµηρικς παροµοισεις. Αξ ζει ακµη να γ νει ειδικ" αναφορ στην αρχαιτροπη
σχση του ποιητ" µε τη Λρα, σε συνδυασµ µε τη σηµασιολογικ" ανλυση εννοιν,
πως «"θος» και «φρενν πτρωµα». Οι ννοιες αυτς συνιστον ατ µητο δρο για
τους ποιητς, αλλ αξιολογονται ως λιγτερο σηµαντικς, συγκρινµενες µε το
αδολωτο ψυχικ φρνηµα των Παργινν, το οπο ο αποτελε την πηγ" της ποιητικ"ς µπνευσης.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
∆ηµοτικ «Της Πργας» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ ου.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Εντοπ στε τα στοιχε α κλασικισµο που συναντµε στο απσπασµα και εξηγ"στε τη

λειτουργ α τους.
2. Το δηµοτικ τραγοδι και η ωδ" του Κλβου αναφρονται στο διο ιστορικ
γεγονς. Πς παρουσιζει τους +λληνες της Πργας το δηµοτικ τραγοδι και
πς ο Κλβος, στις τελευτα ες στροφς της ωδ"ς (ιε’-ιζ’); Αιτιολογ"στε την απντησ" σας επικαλοµενοι στοιχε α απ τα κε µενα.
[42]
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ιε’
Τα συνθη χωρ φια
αφνοντες, εφγατε
τον ζυγν, προτιµντες
την πικρ ν ξενιτεαν
και την πεναν.
ις’
Πλην, της επιστροφς
εχ ραξεν η ηµρα.
Π ντοτε οι επουρ νιοι
µεγαλθυµον γνος
υπερασπζουν.
ιζ’
Εκε οπο εκασατε
(ελληνικ φροντδα!)
των προγνων τα λεψανα,
π λιν οι πρνοοι χερες
εκε σας φρνουν.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Ανδρας Κ λβος: Ωδα, φιλολογικ" επιµλεια Γιννης ∆λλας, Ωκεαν δα 1997.
Ανδρειωµνος Γ.Β., Βιβλιογραφα Ανδρα Κ λβου (1818-1988), Ε.Λ.Ι.Α. 1993.
Γαραντοδης Ευριπ δης, Πολτροπος αρµονα: Μετρικ και ποιητικ του Κ λβου,
Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρ"της, Ηρκλειο 1995.
∆λλας Γιννης, Η ποιητικ του Ανδρα Κ λβου, Συνχεια 1994.
Μερακλ"ς Μ.Γ., Ανδρας Κ λβος: Ωδα, ερµηνευτικ" κδοση, Βιβλιοπωλε ον της
Εστ ας 1965.
Να Εστα, τµ. 68, 1946 (ανατπωση 1960).
Πρφυρας [Κρκυρας], τχ. 64-65, 1993.
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
http://www.snhell.gr/lakeim.html
¶∏°∏
Ανδρας Κλβος (1792-1869), «Εις Πργαν» στρ. α’-ς’, Η Λρα (Γενεη 1824).
Ωδα, κριτικ" κδοση Filippo Maria Pontani, Cκαρος 1970, σ. 68-69.
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¢ π√¡À™π√™ ™ √§øª√™
Ελε θεροι Πολιορκηµ"νοι
™∆√Ã√π
Να εξετσουµε αναλυτικ τους εκφραστικος τρπους µε τους οπο ους ο ποιητ"ς
µορφοποιε τις ποιητικς εικνες της πε νας (1), της 7νοιξης και της χαρς της ζω"ς
(2), που σηµατοδοτον τον εσωτερικ διχασµ των ελεθερων πολιορκηµνων. Να
αναφερθοµε στον αποσπασµατικ χαρακτ"ρα της σολωµικ"ς πο ησης, µε µφαση
στην επιθυµ α του ποιητ" να πετχει αισθητικ" τελειτητα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Πε να και απγνωση των υπερασπιστ7ν του Μεσολογγ ου
Η φση, η νοιξη και ο ρωτας
Η χαρ της ζως και ο πειρασµς
Ο εσωτερικς διχασµς των πολιορκηµνων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο πρτο απσπασµα του Βa Σχεδισµατος, ο ποιητ"ς δε χνει τη νεκρικ" σιγ" µε
δο κυρ ως εικνες, που εκφρζουν την ερ"µωση και την απγνωση: η µνα, µε
µαυρισµνα απ την πε να µτια και απελπισµνη ικετευτικ" µατι, ζηλεει το
πουλ , το οπο ο χει ελπ δα επιβ ωσης, γιατ κατφερε να βρει να σπρο. Ο σκληροτρχηλος Σουλιτης κλα ει παρµερα, πραγος µπροστ στη µοιρα α απαντοχ"
του τλους, κρατντας το αχρηστεµνο απ την λλειψη πολεµοφοδ ων και τη
σωµατικ" εξασθνιση τουφκι του.
Στο δετερο απσπασµα (που συγγενεει µε το κτο του Γ’ Σχεδισµατος, το οπο ο
χει τον τ τλο «Ο πειρασµς»), η φση βρ σκεται στην καλτερη ρα ζω"ς, χαρς,
δηµιουργ ας και ρωτα, σε αντ θεση µε τους Μεσολογγ τες που πολιορκονται ολονα
και στεντερα απ τους εχθρος. Να προσεχτον οι ξοχες λυρικς περιγραφς και οι
λεπτοµρειες, που αναδεικνουν το γλυκ ζωικ αναβρασµ, ακµα και στις αµελητες υπρξεις («σκουληκκι») και στη νεκρ" φση («µαρη πτρα», «ξερ χορτρι»).
Η συνολικ" αυτ" ανθηρτητα επιτε νει την εσωτερικ" πλη στην ανθρπινη ψυχ", η
οπο α εµφαν ζεται διχασµνη ανµεσα στη λαχτρα για ζω" και στην υψηλ" συνα σθηση του χρους, στην αυταπρνηση και στον ηρωικ θνατο. Επιβλλεται ειδικς
σχολιασµς στον τελευτα ο µεµονωµνο στ χο, µε σκοπ την ανδειξη της δραµατικ"ς
εσωτερικ"ς σγκρουσης, η οπο α οδηγε τελικ τους Μεσολογγ τες στην ηρωικ"
ξοδο, παρ τη φαινοµενικ" χαλαρτητα της ψυχ"ς που διαβλπει εδ ο ποιητ"ς. Η
αναφορ στα παρλληλα κε µενα µπορε να αποδσει συγκριτικ στοιχε α, σχετικ µε
τον τρπο που ο κθε ποιητ"ς αντιµετωπ ζει την εσωτερικ" σγκρουση των ηρων του
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¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελτης, 4σµα ηρωικ και πνθιµο για τον χαµνο ανθυπολοχαγ της
Αλβανας, Ε’ (1945). Ποηση, Cκαρος 2002, σ. 106.
Vλιε δεν σουν ο παντοτινς;
Πουλ δεν σουν η στιγµ χαρ ς που δεν καθζει;
Λ µψη δεν σουν η αφοβι του σγνεφου;
Κι εσ περβλι ωδεο των λουλουδιν
Κι εσ ρζα σγουρ φλογρα της µαγνλιας!
Gτσι καθς τιν ζεται µες στη βροχ το δντρο
Και το κορµ αδειαν µαυρζει απ τη µορα
Κι νας τρελς δρνεται µε το χινι
Και τα δυο µ τια π νε να δακρσουν–
Γιατ, ρωτ ει ο αϊτς, πο ’ναι το παλικ ρι;
Κι λ’ τ’ αϊτπουλ’ απορον πο ’ναι το παλικ ρι!
Γιατ, ρωτ ει στεν ζοντας η µ να, πο ’ναι ο γιος µου;
Κι λες οι µ νες απορον πο να ’ναι το παιδ!
Γιατ, ρωτ ει ο σντροφος, πο να ’ναι ο αδερφς µου;
Κι λοι του οι σντροφοι απορον πο ’ναι ο πιο µικρς!
Πι νουν το χινι, καει ο πυρετς
Πι νουν το χρι και παγνει
Παν να δαγκ σουν το ψωµ κι εκενο στ ζει απ αµα
Κοιτον µακρι τον ουραν κι εκενος µελανι ζει
Γιατ γιατ γιατ γιατ να µη ζεστανει ο θ νατος
Γιατ να ττοιο ανσιο ψωµ
Γιατ νας ττοιος ουρανς εκε που πρτα εκατοικοσε ο λιος!
2. Κ.Γ. Καρυωτκης, «∆ικος», Ελεγεα και σ τιρες (1927). Ποιµατα και πεζ ,

Ερµ"ς 19847, σ. 95.

Μρα του Απρλη.
Πρ σινο λ µπος,
γελοσε ο κ µπος
µε το τριφλλι.
Ως την εφλει
το πρωιν θ µπος,
η φση σ µπως
γλυκ να οµλει.
εκελαδοσαν
πουλι , πετντας
λο πιο π νω.
[45]
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Τ’ νθη ευωδοσαν.
Κι επε απορντας:
«Πς να πεθ νω;»
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Στο πρτο και στο δετερο απσπασµα δ νεται µια εντελς διαφορετικ" εικνα

2.
3.

4.

5.

της φσης. ∆ιαβστε προσεκτικ τους σχετικος στ χους και προσπαθ"στε να
εξηγ"σετε την πλ"ρη διαφοροπο ησ" τους.
Ποιες εικνες, και µε ποια εκφραστικ µσα, συγκεντρνουν την προσοχ" µας
στο δετερο απσπασµα;
Τσο οι πολιορκηµνοι του Μεσολογγ ου σο και ο ανθυπολοχαγς στο πο ηµα
του Ελτη εκφρζουν το µεγαλε ο της ελληνικ"ς ψυχ"ς και θυσιζονται, οι πρτοι στην καλτερη εποχ" της φσης και ο δετερος στην ακµαιτερη περ οδο της
ζω"ς του. Συγκρ νετε τα δο αποσπσµατα, βρε τε οµοιτητες και διαφορς
στον τρπο που προσεγγ ζουν οι δο ποιητς το ηθικ µεγαλε ο αλλ και το
δρµα των πρωταγωνιστν τους.
Πς εκδηλνεται ο πειρασµς στα ποι"µατα του Σολωµο και του Καρυωτκη; Συγκρ νετε πς αντιµετωπ ζει ο κθε ποιητ"ς το ηθικ δ ληµµα των ηρων
του.
Μπορε τε να ακοσετε µελοποιηµνα αποσπσµατα απ τους Ελεθερους
Πολιορκηµνους σε µουσικ" Γιννη Μαρκπουλου και Χρ"στου Λεοντ".

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αγγελτος ∆ηµ"τρης, «Vχος λεπτς…[…] γλυκτατο[ς], ανεκδιγητο[ς]…». Η
«τχη» του σολωµικο ργου και η εξακολουθητικ αµηχανα της κριτικς,
Πατκης 2000.
Αλισανδρτος Γ.Γ., «Τα σολωµικ αποσπσµατα: Οι απψεις των κριτικν και των
λογ ων», Να Εστα, τχ. 1707, 1998, σ. 1205-1233.
∆λλας Γιννης, «Ελεθεροι πολιορκηµνοι: Ως µ"τρα (δηµιουργικ"ς " µη αναπαραγωγ"ς)», Ο Πολτης, τχ. 57, 1998, σ. 39-45.
Καψωµνος Ερατοσθνης, «Ερµηνευτικ στον Σολωµ. “Το χρυσνειρο”: να λανθνον λυρικ επεισδιο στο Β’ Σχεδ ασµα των Ελεθερων Πολιορκηµνων»,
Μνµη Ελνης Τσαντσ νογλου, Θεσσαλον κη 1998, σ. 181-200.
Πρφυρας [Κρκυρας], τχ. 95-96, 2000.
Η ιστοσελ δα http://www.parliament.gr/onlinePublishing/index.htm περιχει:
1. Ανθολγιο θεµ των της σολωµικς ποησης.
2. Kαψωµνος Eρατοσθνης, O Σολωµς και η ελληνικ πολιτισµικ παρ δοση.
3. Ο Wµνος εις την Ελευθεραν και οι ξενγλωσσες µεταφρ σεις του.

Eπ σης µπορε τε να διαβσετε και να ακοσετε το ργο του Xρ. Λεοντ" Καντ τα
Ελευθερας, βασισµνο σε κε µενα του Ρ"γα, του Σολωµο και του Μακρυγιννη.
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http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
¶∏°∏
∆ιονσιος Σολωµς (1798-1857), Ελεθεροι Πολιορκηµνοι, B’ Σχεδ ασµα Ι-ΙΙ
[1833-1834]. Ποιµατα και Πεζ , επιµλεια – εισαγωγς Στυλιανς Αλεξ ου, Στιγµ"
1994, σ. 259.

∞ ƒπ™∆√∆∂§∏™ µ ∞§∞øƒπ∆∏™
Ο ∆µος και το καριοφλι του
™∆√Ã√π
Να κατανο"σουν οι µαθητς τι η ντεχνη πο ηση του Α. Βαλαωρ τη ενσωµατνει θεµατικ και υφολογικ χαρακτηριστικ του δηµοτικο τραγουδιο. Παρλληλα εξετζεται
η στεν" σχση του πολεµιστ" µε το πλο του και το θµα του τιµηµνου θαντου.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ζω των κλεφτ7ν και η ελευθερ α τους µσα στη φση
Η σχση του πολεµιστ µε το τουφκι του
Ο τιµηµνος θνατος και η υστεροφηµ α
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το πο ηµα του Βαλαωρ τη σχετ ζεται µεσα µε τη µορφ", τη µετρικ", το περιεχµενο
και την ιδεολογ α του κλφτικου δηµοτικο τραγουδιο. Η µεγλη κταση, η γλωσσικ" επεξεργασ α και η δραµατοπο ηση του ντεχνου ποι"µατος διαφοροποιε ται
µως απ την εκφραστικ" λιττητα του δηµοτικο τραγουδιο. Ο κλφτης ∆"µος,
γρος πια, κοντ στο τλος της ζω"ς του, υπαγορεει στα παλικρια του τις τελευτα ες του επιθυµ ες, µεριµν για τον τπο της ταφ"ς και, κατ κποιον τρπο, σκηνοθετε το τλος του: αποχαιρετ τη φση και τα ληµρια του και ζητ να συνοδεσει το χαµ του ο "χος του πλου του. Το σηµε ο της ταφ"ς επιλγεται προσεκτικ,
σε πλ"ρη αντιστοιχ α µε τη ζω" και τη δρση του, µε απτερο σκοπ την τιµητικ"
του αναγνριση απ τους νετερους και την υστεροφηµ α. Η κοιν" κατληξη του
∆"µου και του τουφεκιο του επισφραγ ζει συγκινησιακ τον τιµηµνο θνατο του
γερο-κλφτη, εισγοντας να στοιχε ο δραµατοπο ησης, προσφιλς στη συναισθηµατικ φορτισµνη πατριωτικ" πο ηση του Βαλαωρ τη.
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¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κλφτικο, «Του κλφτη το κιβορι» στο Νικλαου Γ. Πολ τη, Εκλογα απ τα τραγοδια του ελληνικο λαο, σ. 46-47.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Με ποιο α σθηµα αποχαιρετ ο ∆"µος τη ζω"; Τεκµηριστε την απντησ" σας

µε αναφορς στο κε µενο.
2. Σε ποια σηµε α του κειµνου διαφα νεται η στεν" σχση του πολεµιστ" µε το
φυσικ περιβλλον; Πς λειτουργον αυτο οι στενο δεσµο ;
3. Στο κε µενο διακρ νεται η ντονη απ"χηση του κλφτικου δηµοτικο τραγουδιο. Βρε τε τις οµοιτητες µε το δηµοτικ τραγοδι και εξηγ"στε τη στεν"
σχση ανµεσα στα δο κε µενα.
4. Βρε τε λλες απηχ"σεις δηµοτικν τραγουδιν σε Νεολληνες ποιητς, ερευνντας τα Κε µενα Νεοελληνικ"ς Λογοτεχν ας του Γυµνασ ου και λλες ποιητικς
ανθολογ ες.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Λουκτος ∆ηµ"τριος, «Το “δηµδες” υπβαθρο στα ργα του Βαλαωρ τη», Να
Εστα, τχ. 1259, 1979, σ. 174-180.
Μαστροδηµ"τρης Π.∆., «Αριστοτλης Βαλαωρ της: Ο ιστορικς-εθνικς ποιητ"ς
και οι θσεις της κριτικ"ς», Μνµη Γ.Π. Σαββδη, Ερµ"ς 2001, σ. 96-115.
Να Εστα, τχ. 1259, 1979 [αφιρωµα].
Σταυροπολου +ρη, «Ο Αριστοτλης Βαλαωρ της και η κριτικ" των συγχρνων
του», Οι ποιητς του Γ.Π. Σαββδη, Εταιρε α Σπουδν 1998, σ. 161-182.
Saunier M., «Η επιβ ωση του δηµοτικο τραγουδιο στη σγχρονη πο ηση», Η διδασκαλα της σγχρονης ποησης στη µση εκπαδευση, Εκπαιδευτ"ρια Ζηρ δη
1978, σ. 109-120.
Τετρ δια Ευθνης, τχ. 10, 1979.
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/grpoetry/valaoritis.html
¶∏°∏
Αριστοτλης Βαλαωρ της (1824-1879), «Ο ∆"µος και το καριοφ λι του», Τα µνηµσυνα (1857). Ποιµατα και Πεζ , φιλολογικ" επιµλεια Γ.Π. Σαββ δης – Ελνη Τσαντσνογλου, Cκαρος 1981, σ. 22-23.
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∞ ¡¢ƒ∂∞™ § ∞™∫∞ƒ∞∆√™
Ο κακς µαθητς
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς το αφηγηµατικ ε δος των «χαρακτ"ρων», µσα απ το
σατιρικ κριτικ πνεµα του Λασκαρτου.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η αξ α της µρφωσης σε αντ θεση µε την απαιδευσ α
Οι αρνητικς συνπειες της αµθειας και η κοινωνικ ανυποληψ α των αµαθ7ν
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Σµφωνα µε το Γ. Αλισανδρτο, το θµα της χαρακτηρολογ ας απασχλησε πολ
και για µεγλο χρονικ διστηµα το Λασκαρτο. Το ενδιαφρον του χρονολογε ται
απ το 1854, ταν, µαζ µε τη γυνα κα του, ρχισε να καταγρφει τις σκψεις του
για τη θρησκε α, την οικογνεια, την πολιτικ". Γρω απ αυτ τα θµατα περιστρφονται οι περισστεροι χαρακτ"ρες του βιβλ ου Ιδο ο νθρωπος, οι οπο οι εκκινον απ την αρχα α συγγραφ" του εγκυκλοπαιδικο φιλοσφου Θεφραστου
(4ος-3ος αι. π.Χ.), διαθτουν µως ντονη την προσωπικ" σφραγ δα του Λασκαρτου. Βασικ τους χαρακτηριστικ ε ναι η τση του συγγραφα να καυτηριζει σγχρονα κοινωνικ "θη, να παραθτει αντιθετικ ζεγη (Ο καλς – Ο κακς µαθητ"ς) και να δηµιουργε νθους χαρακτ"ρες, χαρακτ"ρες δηλαδ" οι οπο οι προκπτουν, χι απ ψυχολογικ" παρατ"ρηση, αλλ απ επ κτητες κοινωνικς τους ιδιτητες " µειονεκτ"µατα (τχνες, επαγγλµατα, αρρστιες κ..).
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γιργος Ιωννου, «Μετρηµνα καρδια», Εφβων και µη, Κδρος 1982, σ. 129-

132.
2. Ζακ Πρεβρ, «Κουβντες», Ποιµατα, µτφρ. Μ. Μεϊµρης, Καστανιτης 1986,

σ. 57.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Ο κακς µαθητ"ς προσπαθε διαρκς να διευκολνει τη ζω" του, µην τηρντας

τις υποχρεσεις του. Βρε τε τα σηµε α του κειµνου που δηλνουν αυτ"ν τη
στση.
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2. Πς αντιµετωπ ζει το κοινωνικ σνολο τον απα δευτο νθρωπο (την παλαι-

τερη και τη σηµεριν" εποχ");
3. Συγκρ νετε τη µαθητικ" ζω" της παλις και της νετερης εποχ"ς, πως την

παρουσιζουν τα κε µενα του Λασκαρτου και του Ιωννου.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αλισανδρτος Γ.Γ., «Εισαγωγ"» στο Ανδρας Λασκαρτος, Ιδο ο νθρωπος, Ερµ"ς
19812, σ. 9-32.
Σταυροπολου +ρη, «Στιρα και κοινων α: Το παρδειγµα δο ποιητν του 19ου
αινα», Πρακτικ πµπτου συµποσου ποησης, Γνση 1986, σ. 225-241.
Τζουγαντος Νικλαος, «Ανδρας Λασκαρτος», Σ τιρα και πολιτικ στη νετερη
Ελλ δα, Εταιρε α Σπουδν 1979, σ. 98-127.
Τσιτσλης Ηλ ας, «Ο Λασκαρτος ως συγγραφες χαρακτ"ρων», Παρνασσς, τµ.
15, 1892-1893, σ. 641-655.
http://members.tripod.com/~sarant_2/kibwtos/laskaratos_erwtas.html
¶∏°∏
Ανδρας Λασκαρτος (1811-1901), «Ο κακς µαθητ"ς», Ιδο ο νθρωπος (Κεφαλλην α 1886), επιµλεια Γ.Γ. Αλισανδρτος, Ερµ"ς 1970, σ. 98-99.

§ √ƒ∂¡∆∑√™ ª ∞µπ§∏™
Λθη
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς το σοντο, να πο ηµα µε σταθερ" µορφ", στο οπο ο διακρ θηκε κυρ ως ο Μαβ λης.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο θνατος και η λησµονι
Η µνµη των αγαπηµνων µας προσ7πων
Ο πνος των ζωνταν7ν
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Tο ργο του Μαβ λη ξεχωρ ζει για την ρτια τεχνικ" των σοντων, η οπο α στηρ ζεται στο συνδυασµ παρνασσικν επιδρσεων και µουσικ"ς υποβλητικτητας. Η
διχυτη µελαγχολικ" και στοχαστικ" διθεση στο πο ηµα «Λ"θη» απορρει τσο
απ το θλιβερ θµα του θαντου, σο και απ τη µεγλη απ"χηση της απαισιδο-
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ξης φιλοσοφ ας του Σοπενχουερ στο ργο του Μαβ λη. Αξ ζει να προσεχτε τι το
πο ηµα πραγµατεεται, µε ανο κειο τρπο για την ελληνικ" παρδοση, το γνωστ
και πανρχαιο λογοτεχνικ θµα της εικνας του κτω κσµου. Η σγκριση µε το
οµηρικ αντ στοιχο θµα της κατβασης του Οδυσσα στον 7δη δε χνει τη διαφοροπο ηση του Μαβ λη απ τον αρχα ο ποιητ". Ο Μαβ λης µακαρ ζει προκλητικ
τους νεκρος που λησµονον την εγκσµια π κρα, εν θρηνε για λογαριασµ των
ζωντανν, οι οπο οι θλουν αλλ δεν µπορον να λησµον"σουν τα νεκρ αγαπηµνα τους πρσωπα.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Κωστ"ς Παλαµς, Ο τ φος (1898) [απσπασµα]. 4παντα, τµ. 1, Mπ ρης 1972,

σ. 398.
Στο ταξδι που σε π ει
ο µαρος καβαλ ρης
κοταξε απ’ το χρι του
τποτε να µην π ρεις.
Κι αν διψ σεις, µην το πιεις
απ τον κ του κσµο
το νερ της αρνησι ς,
φτωχ κοµµνο δυσµο!
Μην το πιεις, κι ολτελα
κι αινια µας ξεχ σεις,
β λε τα σηµ δια σου
το δρµο να µη χ σεις.
2. Ελληνικ ∆ηµοτικ τραγοδια. Τα µοιρολγια, επιµλεια G. Saunier, Νεφλη 1999.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Σε αντ θεση µε την αρχα α παρδοση και το δηµοτικ τραγοδι, ο ποιητ"ς θεω-

ρε καλτυχους τους νεκρος. Συγκρ νετε την ποψη που εκφρζει ο Μαβ λης
µε τους στ χους λ 480-497 της Οδσσειας και προσπαθ"στε να αιτιολογ"σετε την
ποψ" του.
2. Βρε τε τις λαϊκς αντιλ"ψεις και δοξασ ες στις οπο ες αναφρονται ο Μαβ λης
και ο Παλαµς, συγκρ νοντας τον τρπο που επιλγει ο καθνας για να τις χρησιµοποι"σει στο πο ηµ του.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
7γρας Τλλος, «Τρ α σοντα του Μαβ λη», Κριτικ , τµ. 2, Ερµ"ς 1981, σ. 63-71.
Αλισανδρτος Γ.Γ., «Εισαγωγ"» στο Λορντζος Μαβ λης, Τα ποιµατα, Cδρυµα
Κστα και Ελνης Ουρνη 1990, σ. 9-38.
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——, «Η “Λ"θη” του Μαβ λη», Αφιρωµα στο Νκο Σβορνο, τµ. 2, Πανεπιστ"µιο
Κρ"της, Ρθυµνο 1986, σ. 395-404.
Καραντνης Ανδρας, «Λορντζος Μαβ λης», Νεοελληνικ λογοτεχνα: Φυσιογνωµες, τµ. 1, Παπαδ"µας 19773, σ. 72-81.
Πολ της Λ νος, «Λορντζος Μαβ λης (1860-1912)», Θµατα της λογοτεχνας µας,
τµ. 2, Κωνσταντιν δης, Θεσσαλον κη 1976, σ. 207-214.
http://www.snhell.gr/lakeim.html
¶∏°∏
Λορντζος Μαβ λης (1860-1912), «Λ"θη» (1896), Τα ποιµατα, επιµλεια Γ.Γ. Αλισανδρτος, Cδρυµα Kστα και Eλνης Oυρνη 1990, σ. 75.

°∂¡π∫H µπµ§π√°ƒ∞ºI∞
Αποστολ δου Ντα, «Η επτανησιακ" σχολ" στις ιστορ ες της νεοελληνικ"ς λογοτεχν ας», Μνµη Λνου Πολτη, Θεσσαλον κη 1988, σ. 197-208.
Γαραντοδης Ευριπ δης, Οι Επτανσιοι και ο Σολωµς, Καστανιτης 2001.
∆ιονσιος Σολωµς: «Κανν» νεοελληνικο πνευµατικο βου, επιστηµονικ
συµπσιο, Εταιρε α Σπουδν 1999.
Ζρας Γ.Θ., Ποησις και πεζογραφα της Επτανσου, Βασικ" Βιβλιοθ"κη,
Αετς 1953, σ. 7-70.
Πολ της Λ νος, Γρω στον Σολωµ. Mελτες και ρθρα (1938-1982), M.I.E.T. 1985.
Πυλαρινς Θεοδσης, Επτανησιακ σχολ, Σαββλας 2003.
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∞ §∂•∞¡¢ƒ√™ ™ √À∆™√™
Ο επισττης των εθνικν οικοδοµν επ Ι. Καποδστρια
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να δε γµα σατιρικ"ς πολιτικ"ς πο ησης του παρελθντος, που παραµνει επ καιρο και αξιανγνωστο στην εποχ" µας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ασυδοσ α και διασπθιση δηµσιου χρµατος
Πολιτικ ενοια των ισχυρ7ν και ηθικς αµοραλισµς των επιτδειων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο Σοτσος, µε απροκλυπτη αντιπολιτευτικ" διθεση εναντ ον του κυβερν"τη
Ιωννη Καποδ στρια, δηµιουργε µια καρικατορα επισττη δηµσιων ργων, ο
οπο ος, µαζ µε λλους επιτ"δειους, διασπαθ ζει το δηµσιο χρ"µα, κολακεοντας
" κατασκοπεοντας για λογαριασµ του κυβερν"τη. Ο γλοιδης αυτς τπος ζει
τρυφηλ" ζω", σαν παρσιτο της εξουσ ας, σε βρος του νεοσστατου ελληνικο
κρτους. Ειρωνεεται κθε δηµιουργικ" δισταση του πνεµατος και εκµεταλλεεται κθε δυναττητα υλικο πλουτισµο. Προβλλει µια δηµσια εικνα
πετυχηµνου τεχνοκρτη και επ δοξου γαµπρο, και ονειρεεται διαρκς να
κρδη απ τις εργολαβικς του ατασθαλ ες. Η αδηφγα διθεσ" του διογκνεται
µλιστα, καθς σντοµα προβλπεται η µεταφορ της πρωτεουσας απ το Ναπλιο στην Αθ"να. Μια σγκριση µε τα προτεινµενα παρλληλα κε µενα µπορε να
αναδε ξει διφορες πλευρς πολιτικ"ς κριτικ"ς και στιρας στα χρονικ του νεοελληνικο κρτους, οι οπο ες µπορον ακµη να εµπλουτιστον µε επ καιρες
γελοιογραφ ες " σατιρικ κε µενα, µε αφορµ" σγχρονα οικονοµικ και λλα
σκνδαλα.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ανδρας Λασκαρτος, «Ο πολιτικς µας», Ιδο ο νθρωπος, Ερµ"ς 19812, σ. 131.
2. Κωστ"ς Παλαµς, Σατιρικ Γυµν σµατα, 5 (1912). 4παντα, τµ. 5, Mπ ρης, σ.
235.
Πολεµ ς να στυλσεις, κυβερντη,
µε τα καρ βια και µε τα φουσ τα
της Πολιτεας το σαλεµνο σπτι.
Του κ κου ιδρνεις, µπα σ’ λλη στρ τα,
το νου µας πρτα στλωσε και χτσε,
και πρτ’ απ’ λα αλφαβητ ρι κρ τα.
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∆ σκαλος γνε, αλθεια αν ρωας εσαι.
Σε µια Βαβλ δεµνους µας κρατ νε
κακ στοιχει ' το µ γεµ τους λσε
και στα χελια οι καρδις µας π λε ας π νε.
Σµµετρα υψσου, πργε της ζως.
Τρανο κι αν εναι οι τ φοι, τ φοι θα ’ναι.
Στον λιο τπο θλουµε κι εµες.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Ποια πρσωπα εµφαν ζονται στο πο ηµα; Ποιο δηµσιο ρλο χει ο καθνας;
2. Περιγρψτε τον ανθρπινο τπο του επισττη, µε βση τα λεγµενα και τις

αντιλ"ψεις που εκφρζει στο πο ηµα.
3. Πς αντιµετωπ ζουν ο Σοτσος και ο Παλαµς την εξουσ α; Ποια ιδεολογικ"

στση κρατ κθε ποιητ"ς απναντι στο πρσωπο του Κυβερν"τη;
¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
Oικονοµικ, κοινωνικ και πολιτικ σκνδαλα παρατηρονται σε πολλς εποχς.
Χωριστε τε σε οµδες και καταγρψτε τα σηµαντικτερα σκνδαλα που ξσπασαν
στην επιφνεια στην Eλλδα, στη διρκεια του εικοστο αινα. Μ α απ τις οµδες µπορε να αναφερθε σε επ καιρα σκνδαλα της σηµεριν"ς εποχ"ς και να
παρουσισει το πρβληµα στην τξη, σε συνεργασ α µε τον καθηγητ" της Κοινωνικ"ς και Πολιτικ"ς Αγωγ"ς.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ελβεροδη Ελ ζα-7ννα, Ο Αλξανδρος Σοτσος, η πολιτικ και το θατρο,
Πορε α 1997.
∆ηµαρς Κ. Θ., «Ο Αλξανδρος Σοτσος απ την σκοπι της εποχ"ς του», Να
Εστα, τµ. 74, 1963, σ. 1759-1766.
Μουλλς Παν., «Αλξανδρος Σοτσος», Σ τιρα και πολιτικ στη νετερη Ελλ δα,
Εταιρε α Σπουδν, 1979, σ. 46-70 και στο Ρξεις και συνχειες, Σοκλης 1994, σ.
233-262.
Τσοκπουλος Γεργιος, Οι αδελφο Σοτσοι και η πολιτικ ποησις επ &θωνος,
1970.
¶∏°∏
Αλξανδρος Σοτσος (1803-1863), «Ο επισττης των εθνικν οικοδοµν επ Ι. Καποδ στρια» στο Λ νου Πολ τη, Ποιητικ Aνθολογα, τµ. 4, ∆ωδνη 1977, σ. 94-95.
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™ ¶Àƒπ¢ø¡ B ∞™π§∂π∞¢∏™
H χαρ
™∆√Ã√™
Nα γνωρ σει ο µαθητ"ς να τυπικ δε γµα της πο ησης του αθηναϊκο ροµαντισµο.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Χαρ – Aν α
Σντοµη και φευγαλα φση της ευτυχ ας
Επιδε νωση της δυσαρσκειας µε τη ζω στερα απ το σντοµο διλειµµα
χαρς
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Tο νεανικ πο ηµα του Σπ. Bασιλειδη αποτελε –στα δο τρ τα της κτασ"ς του–
να ανεπιφλακτο και ενθουσιδες εγκµιο της χαρς. Oι πρτες ξι στροφς του
ποι"µατος παρουσιζουν τα χαρακτηριστικ των ευτυχισµνων, ηδονικν στιγµν: καθαρ" θαση µε τα µτια της ψυχ"ς, νωση της καρδις µε τη Φση σε κοιν"
γιορτ", ανακρεντεια ευφορ α, αναστολ" του νου και της λογικ"ς, λησµονι θαντων και θεν. Oι τρεις στροφς που ακολουθον ανατρπουν και µαταινουν την
ανεπιφλακτη παρδοση του οµιλητ" στο κλ µα της ευωχ ας, υπενθυµ ζοντας πσο
σντοµη και φευγαλα ε ναι η φση της ευτυχ ας, την απουσ α στρεης π στης σε
µιαν λλη ζω" και καταλ"γοντας στην αποστροφ" της χαρς, που στερα απ τη
γρ"γορη παρλευσ" της βυθ ζει τον νθρωπο σε χειρτερη πικρ α και αν α απ
εκε νην που ε χε συνηθ σει. Mια συµπαθητικ" σκηση θεµατικ"ς, το νεανικ πο ηµα του Bασιλειδη δε χνει το κλασικτροπο γοστο, αλλ και τον ανλαφρο τνο
που χαρακτηρ ζουν τη ροµαντικ" ποιητικ" παραγωγ" της Aθ"νας.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κ.Γ. Καρυωτκης, «Χαρ», Νηπενθ (1921). Ποιµατα και πεζ , Eρµ"ς 1984, σ. 29.
Ελπζω το λουλοδι και απ’ τα σχνα.
Γελ ει το χλισµα σαν τον ρωτ µου.
Το πεκο παζει αβρ µε την αχτνα.
Θα ευδιασαν οι τ φοι, κλνες γ µου.

Τη βλπω –στα µαλλι σου πνει– την αρα.
Εναι βαθι τα µ τια σου πως ν ’βρα
το δρµο της ζως µου, τον Απρλη.

Πια δεν πον µηδ την ανεµνη,
Παλµς του δ σου, φεγει µια ελαφνα.
στη γης η ερωτοπ λη που τη λινει,
Και δπλα που ξαπλσαµε δω χ µου,
καθς ορµ ω για να σου πιω τα χελη.
την ψυχολα τους στ ζουν γρια κρνα
κι ανογει, ρδο αιµ τινο, η χαρ µου.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Tι σηµα νει η αναφορ στον Aνακροντα, στην τρ τη στροφ" του ποι"µατος;
2. Σηµειστε λους τους προσδιορισµος χρονικ"ς διρκειας και δοκιµστε να
εντοπ σετε τη λειτουργ α τους στο πο ηµα.
2. Συγκρ νετε τα δο οµτιτλα ποι"µατα του Βασιλειδη και του Καρυωτκη και
εξηγ"στε τη σχση που χει το καθνα µε τον τ τλο του.
Bπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Μουλλς Παν., «Βασιλειδης Σπυρ δων», Παγκσµιο Βιογραφικ Λεξικ, Εκδοτικ" Αθηνν 1984.
Χατζ νης Γιννης, «Eισαγωγ"» στο ∆. Παπαρρηγπουλος – Σ. Βασιλει δης, Bασικ" Bιβλιοθ"κη, Αετς 1954, σ. 7-33.
¶∏°∏
Σπυρ δων Bασιλειδης (1844-1874), «H χαρ» στο Λ νου Πολ τη, Ποιητικ Aνθολογα, τµ. 4, ∆ωδνη 1977, σ. 160-161.

™∞ªπ√À∂§ ∆. ∫√§∂ƒπ∆∑
∆ουλει χωρς ελπδα
™∆√Ã√I
Nα µελετ"σουν οι µαθητς να κλασικ πο ηµα του ευρωπαϊκο ροµαντισµο και
να κατανο"σουν ορισµνες απ τις σηµαντικτερες αισθητικς και ιδεολογικς
αρχς της ροµαντικ"ς τχνης.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Φση – Υποκε µενο
Τχνη – ∆ουλει
Απουσ α ελπ δας, σκοπο
Αποξνωση και αν α
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο περ φηµο αυτ σοντο του Kλεριτζ, που εκτυλ σσεται σε µια χειµωνιτικη
µρα, ο οµιλητ"ς συγκρ νει την κατστασ" του µε τη φση, που δε χνει τα πρτα
σηµδια της νοιξης. Tο ποιητικ εγ, απλυτα αποξενωµνο απ το κοινωνικ του
περιβλλον, παρουσιζεται στην πρτη στροφ" αν κανο να συµµετσχει στη «δουλει» στην οπο α επιδ δεται η φση γρω του. H δουλει για τον διο ε ναι εµφανς
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και πρωτ στως η ποιητικ" παραγωγ" (τραγοδι) και –δευτερευντως– γενικτερα ο
αισθητικς β ος («αγαπ», «µλι τρυγ»). Στη δετερη στροφ" το ποιητικ υποκε µενο οξνει την αποξνωσ" του, αποστρεφµενο τη δηµιουργικ" ικαντητα και τη
δυναµικ" µπνευση που παραδχεται τι διαθτει (και η οπο α συµβολ ζεται στο
πο ηµα ως «γνση» γνωστων τπων ποιητικ"ς ευφορ ας και πηγν µπνευσης) και
επιµνοντας πεισµατικ στην δοξη αποχρηση απ τον κσµο (µε αστεφνωτο
µτωπο και κατξερα χε λη), αρνε ται να εκµεταλλευτε τις δυνµεις του και να αφ"σει ργο. O λγος της ρνησ"ς του να εργαστε δηµιουργικ οµολογε ται στο καταληκτικ δ στιχο του ποι"µατος, που µοιζει µε γνωµικ: η δουλει ε ναι σκοπη
χωρ ς ελπ δα – πως και η ελπ δα ε ναι µταιη χωρ ς σκοπ. Mε την κατληξη αυτ",
το σοντο του Kλεριτζ δε χνει να υποστηρ ζει τι η απουσ α π στης και ελπ δας –η
«αν α» που κατχει τυραννικ το ροµαντικ ποιητ"– οδηγε αναπτρεπτα στη διακοπ" της ποιητικ"ς παραγωγ"ς και, µαζ µε αυτ"ν, στην αποξνωση απ το φυσικ
κσµο, στο µαρασµ που προκαλε η συνε δηση του αδιεξδου και στον πρωρο
θνατο («µ’ ν’ αστεφνωτο µτωπο φεγω»). Πρκειται για εµβληµατικ" διατπωση κεντρικν ροµαντικν τπων, που µας επιτρπει να διαπιστσουµε ορισµνες απ
τις βασικς αντινοµ ες της ροµαντικ"ς συνε δησης – συµπεριλαµβανοµνης ββαια και
εκε νης που συνιστ ο ειρωνικς χαρακτ"ρας του ργου. Ας µη µας διαφγει τι η
δ"λωση που αναγγλλει το τλος της πο ησης συγκροτε η δια να πο ηµα (", µε λλα
λγια, τι ο ποιητ"ς δουλεει εκφρζοντας την αδυναµ α του να δουλψει).
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Victor Hugo, «Λγια στην αµµουδι», µτφρ. Κωστ"ς Παλαµς, Aνθολογα της
ευρωπαϊκς και αµερικανικς ποισεως, επιµλεια Kλ. B. Παρσχος, Συµεων δης
1962, σ. 78-80. ∆ιαθσιµο και στο διαδ κτυο (http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/
poetry/Lamartin/Lamartine_5.htm).
2. ∆ηµ"τριος Παπαρρηγπουλος, «Aν α», Ποισεις, επιµλεια A. Aργυρ ου, Eρµ"ς
2000, σ. 134-135. ∆ιαθσιµο και στο διαδ κτυο (http://www.snhell.gr/lakeim.html).
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Πς εµφαν ζεται να «δουλεει» ο χειµνας στον τρ το και τταρτο στ χο του
ποι"µατος;
2. Γιατ ο αφηγητ"ς ε ναι ο µνος που δε «δουλεει» σε ολκληρη την πλση; Γιατ
καννα απ τα παραδε γµατα που επικαλε ται («µελ σσια», «σλιαγκοι»,
«στρουθι», «χειµνας») δε συµµερ ζεται την κατστασ" του;
3. Χωριστε τε σε οµδες και αναζητ"στε πληροφορ ες για τον Kλεριτζ στο διαδ κτυο
(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 χειργραφα της αλληλογραφ ας του µε τον William Wordsworth (http://sweb.uky.edu/~
cmitc0/Peal.html), ξεφυλλ στε το γνωστ πο ηµα του Kλεριτζ «The Rime of the
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Ancient Mariner» σε κδοση του 19ου αινα, διακοσµηµνη µε σχδια του Gustave
Doré (http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/Col2Mar.html), για να αποκτ"σετε πληρστερη εικνα για τη ζω" και το ργο του.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Abrams M.H., Ο καθρφτης και το φως, µτφρ. 7ρης Μπερλ"ς, Kριτικ" 2001.
Berlin Isaiah, Oι ρζες του ροµαντισµο, µτφρ. Γιννης Παπαδηµητρ ου, Scripta 1999.
¶∏°∏
S.T. Coleridge, «∆ουλει χωρ ς ελπ δα», µτφρ. Λ. Πορφρας, Aνθολογα της ευρωπαϊκς και αµερικανικς ποισεως, επιµλεια Kλ. B. Παρσχος, Συµεων δης 1962, σ. 21.

° ƒ∏°√ƒπ√™ ¶ ∞§∞π√§√°√™
Ο ζωγρφος
™∆√Ã√π
Nα ρθει σε επαφ" ο µαθητ"ς µε να απ τα αρτιτερα δε γµατα της ελληνικ"ς
πεζογραφ ας των µετεπαναστατικν χρνων και να προβληµατιστε για τα "θη της
αθηναϊκ"ς κοινων ας της εποχ"ς.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Κοσµικ παρση, ασηµαντολογ α και απαιδευσ α
Η αντανκλαση της διαφθορς στο κοινωνικ θος
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Tο απσπασµα απ το Zωγρ φο του Γρηγορ ου Παλαιολγου παρουσιζει το χειµαρρδη µονλογο µιας κοσµικ"ς Aθηνα ας της οθωνικ"ς περιδου. H σαραντχρονη χ"ρα αποκαλπτει τα χαρακτηριστικ του προσπου της και του κοινωνικο της
περ γυρου, µε µια σαρωτικ" επλαση κακογλωσσ ας, που κορυφνεται σε να σπαρταριστ συνονθλευµα ιστορικν και µυθολογικν αναφορν. Eκολα διακρ νει
κανε ς τι το σατιρικ πορτρτο που φιλοτεχνε ο Παλαιολγος χει ευρτερο στχο:
ο µονλογος της Σεβαστ"ς αποκαλπτει, πρα απ το παιδευτικ επ πεδο και τα "θη,
τα κοινωνικ και πολιτικ χαρακτηριστικ και τη νοοτροπ α της κοσµικ"ς ελ τ του
νεοσστατου κρτους. O κσµος, που συχνζει στις Πρεσβε ες και το Παλτι, µοιρζεται τα «υπουργ"µατα» που συνοδεουν τη βασιλικ" ενοια και σνοµπρει την επανσταση, η οπο α, «εν δεν µας καµεν λλο καλν, µας εξεσκοριασεν ολ γον».
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¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Eµµανου"λ Ρο^δης, «Ψυχολογ α Συριανο συζγου», 4παντα, επιµλεια 7λκης
Aγγλου, τµ. 5, Eρµ"ς 1978, σ. 37-55. ∆ιαθσιµο και στο διαδ κτυο (http://www.
snhell.gr/ lakeim.html).
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. ∆οκιµστε να συγκροτ"σετε να χαρακτηρισµ της Σεβαστ"ς.
2. Σε ποιο βαθµ θεωρε τε τι ο τπος της Σεβαστ"ς που παρουσιζει ο Παλαιολγος παραµνει επ καιρος και οικε ος στην κοινων α µας σ"µερα, δηλαδ"
περισστερα απ εκατν πεν"ντα χρνια αργτερα; Πς το εξηγε τε;
3. Συγκρ νετε τη σατιρικ" απεικνιση της αυλικ"ς ζω"ς στην Aθ"να του /θωνα,
που προσφρει ο Παλαιολγος, µε τη σχετικ" µαρτυρ α της Xριστινας Λυτ
(Mια ∆ανζα στην αυλ του &θωνα, µτφρ. Aριστα Παπανικολου-Kρ στενσεν,
Eρµ"ς 19882).
Bπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αγγλου 7λκης, «Eισαγωγ"» στο Γρηγριος Παλαιολγος, Ο ζωγρ φος, Cδρυµα
Κστα και Ελνης Ουρνη 1989, σ. 7-27.
——, «Eισαγωγ"» στο Γρηγριος Παλαιολγος, Ο πολυπαθς (1839), Eρµ"ς 1989, σ.
13-186.
Φαρ νου-Mαλαµατρη Γεωργ α , Η παλαιτερη πεζογραφα µας, τµ. 3, Σοκλης 1996,
σ. 156-183.
¶∏°∏
Γρηγριος Παλαιολγος, Ο ζωγρ φος, Cδρυµα Κστα και Ελνης Oυρνη 1989, σ.
91-95.

∂ ªª∞¡√À∏§ ƒ √´¢∏™
Τα υαλοπωλεα
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να σατιρικ χρονογρφηµα γρω απ την καθηµεριν"
ζω" στην παλι Αθ"να και να αναγνωρ σουν σε αυτ υπαρκτ προβλ"µατα, που
εξακολουθον να ταλαιπωρον ως σ"µερα τη ζω" των Αθηνα ων.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Αδσποτα σκυλι
Καταπτηση πεζοδροµ ων και νεοελληνικ κακογουστι
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Κυκλοφοριακ δυσχρεια για τους πεζος
Χαιρεκακ α, ιλαρ λση που δικαι7νει το συγγραφα
Ξυλοδαρµς
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο Ρο^δης παρουσιζει µε ευτρπελο τρπο θµατα και θεµατα που τον παρενοχλον και τον δυσαρεστον στους δρµους της πλης, πως ε ναι η εικνα των
αδσποτων σκλων. Κυρ ως µως τον εξοργ ζει η καταπτηση των πεζοδροµ ων
και των ελεθερων χρων απ τους καταστηµατρχες. Το κε µενο επικεντρνεται στην ηθικ" δικα ωση του θιγµενου Αθηνα ου πολ τη, µσα απ να απρσµενο διασκεδαστικ συµβν µε δρστη ναν αδσποτο σκλο, ο οπο ος επ σης
ενχεται στην προβληµατικ" εικνα της πλης. Αυτ"ν τη φορ µως ο σκλος
εµφαν ζεται σαν ργανο της θε ας δ κης και πρωταγωνιστε στο κωµικοτραγικ
συµβν. Σπζει τα γυαλικ που εκτ θενται στο πεζοδρµιο και ικανοποιε τα
χαιρκακα αισθ"µατα του συγγραφα. Κατορθνει επ σης να διαφγει ατιµρητος, σε αντ θεση µε το παιδ και τη γυνα κα του καταστηµατρχη, που υφ στανται χι µνο την οικονοµικ" ζηµ α αλλ και ξυλοδαρµ απ τον αρχηγ της
οικογνειας.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Εµµανου"λ Ρο^δης, «Ιστορ α ενς σκλου», 4παντα, τµ. 4, Ερµ"ς 1978, σ. 384-391.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Σε ποια σηµε α του κειµνου ο αφηγητ"ς εξοµολογε ται τις κρυφς του επιθυµ ες

στον αναγνστη; Γιατ διστζει να τις πραγµατοποι"σει;
2. Ποια προβλ"µατα προκαλον στην καθηµεριν" ζω" των Αθηνα ων οι αδσποτοι σκλοι; Ποια θεωρε τε σοβαρτερα και γιατ ;
3. ∆ε τε φωτογραφ ες και πληροφορ ες για το ργο και την εποχ" του Pο^δη στην
ιστοσελ δα των εκδσεων Σοκλη (http://www.sokolispublications.gr/people/roidis.
html, http://www.sokolispublications.gr/palaio teri. html), µε σκοπ να σχηµατ σετε πληρστερη εικνα για την καθηµεριν" ζω" και τις αντιλ"ψεις στην Αθ"να της εποχ"ς,
καθς και για το κριτικ πνεµα και την ειρωνικ" γλσσα του Ρο^δη.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αγγλου 7λκης, «Εµµανου"λ Ρο^δης», Σ τιρα και πολιτικ στη νετερη Ελλ δα,
Εταιρε α Σπουδν 1979, σ. 128-153.
——, «Κποιες προτσεις για να ξαναδιαβσουµε τον Ρο^δη» στο Εµµανου"λ
Ρο^δης, Σκαλαρθµατα, Ερµ"ς 1986, σ. κζa-ρληa.
∆ιαβ ζω, τχ. 96, 13.6.1984 [αφιρωµα].
Να Εστα, τχ. 1772, 2004.
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Στεργιπουλος Κστας, «Το αφηγηµατικ ργο του Ρο^δη», Περιδιαβ ζοντας, τµ.
2, Κδρος 1986, σ. 26-35.
Χ ρτης, τχ. 15 και τχ. 16.
¶∏°∏
Εµµανου"λ Ρο^δης (1863-1904), «Τα υαλοπωλε α» (1898), 4παντα, τµ. 5, φιλολογικ" επιµλεια 7λκης Αγγλου, Ερµ"ς 1978, σ. 250-253.

°∂¡π∫H µπµ§π√°ƒ∞ºI∞
Eισαγωγικς µελτες και λλο υλικ για τον ευρωπαϊκ και τον ελληνικ ροµαντισµ ανθολογονται στον ηλεκτρονικ φκελο «Pοµαντισµς» του Hλεκτρονικο Kµβου του Kντρου Eλληνικ"ς Γλσσας (http://www.komvos.
edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Romantismos/romantismos.htm).
Ο Ροµαντισµς στην Ελλ δα, επιστηµονικ συµπσιο, Εταιρε α Σπουδν 2001.
Πολ της Αλξης, Ροµαντικ χρνια. Ιδεολογες και νοοτροπες στην Ελλ δα του
1830-1880, Ε.Μ.Ν.Ε., Μν"µων 1993.
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