
Η ΛOΓOΤΕ�ΝΙΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Τ� 19� αι�να στα Eπτ
νησα �δρασαν
σηµαντικ�� λ�γ�τ��νες, κυρ�ως στη
�
κυνθ� και την Κ�ρκυρα, �ι περισσ�τε-
ρ�ι γ�ρω απ� τ�ν εθνικ� π�ιητ� ∆ι�ν�σι�
Σ�λωµ�. Με τ� π�ιητικ� �ργ� τ�υς �
Σ�λωµ�ς και � Ανδρ�ας Κ
λ#�ς, � �π���ς
δεν επηρε
στηκε απ� τ� Σ�λωµ�, αναν�-
ωσαν την ελληνικ� π��ηση, εκ$ρ
%�ντας
τ� αναγεννητικ� πνε�µα των �ρ�νων της
επαν
στασης και των πρ�των µετεπανα-
στατικ�ν δεκαετι�ν και αν��γ�ντας τ�
δρ�µ� για τη στεν� επα$� της νε�τερης
ελληνικ�ς π��ησης µε την ευρωπαϊκ�
λ�γ�τε�ν�α (ιδ�ως την ιταλικ�).

Η τε�ν�τρ�π�α της επτανησιακ�ς π��ησης διακρ�νεται απ� την επ�δραση τ�υ νε�κλασικι-
σµ�� και τ�υ ρ�µαντισµ��. T� κ�ρι� αισθητικ� α�τηµα τ�υ κλασικισµ�� (17�ς-18�ς αι.) �ταν
η σ�νδεση της νε�τερης ευρωπαϊκ�ς λ�γ�τε�ν�ας µε τα πρ�τυπα και τις α*�ες της κλασικ�ς
λ�γ�τε�ν�ας. Aντ�θετα, � ρ�µαντισµ�ς (πρ�τ� µισ� τ�υ 19�υ αι.) γενικ
 #ασ�στηκε στη ρ�*η
µε τ� κλασικιστικ� ιδε�δες, πρ�#
λλ�ντας την αν
γκη απελευθ�ρωσης της $αντασ�ας και
τ�υ συναισθ�µατ�ς.

Oι περισσ�τερ�ι Eπταν�σι�ι π�ιητ�ς �γραψαν τ� �ργ� τ�υς στη δηµ�τικ�, ακ�λ�υθ�ντας
τ� γλωσσικ� παρ
δειγµα τ�υ Σ�λωµ�� (η πι� σηµαντικ� ε*α�ρεση π�ιητ� π�υ �γραψε σε
λ�για γλ�σσα ε�ναι τ�υ Ανδρ�α Κ
λ#�υ). Mε τη σ�λωµικ� εκδ��� της π�ιητικ�ς γλ�σσας,
αναπτ��θηκε µια �µ�ι�µ�ρ$η δηµ�τικ�, απ�καθαρµ�νη απ� τα τ�πικιστικ
 στ�ι�ε�α, η
�π��α δεν απ�κλ�νει απ� τ� λε*ιλ�γι� και τη µ�ρ$�λ�γ�α της λαϊκ�ς γλ�σσας, αλλ
 και δεν
αρνε�ται τ�ν πλ�υτισµ� της µε επιλεγµ�να στ�ι�ε�α της λ�γιας γλ�σσας. Λ�γω της αισθητι-
κ�ς π�ι�τητας αλλ
 και της γλωσσικ�ς �ικει�τητ
ς τ�υς π�λλ
 απ� τα επτανησιακ
 π�ιητι-
κ
 κε�µενα κερδ�%�υν τ� ενδια$�ρ�ν και συγκιν��ν τ� σηµεριν� αναγν�στη.

�αρ�λαµπ�ς Πα
�ς, Πρωτ�µαγι	 στην Κ�ρκυρα
(λεπτ�µ�ρεια)
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∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞§µ√™

∂È˜ ¶¿ÚÁ·Ó

Στις �*ι πρ�τες στρ�$�ς απ� την ωδ� «Εις Π�ργαν», π�υ �γραψε � Κ
λ#�ς µε α$�ρµ� την

παρ
δ�ση της Π
ργας (#λ. και τ� �µ�νυµ� δηµ�τικ� τραγ��δι), περι���νται τα #ασικ
 γνω-

ρ�σµατα της καλ#ικ�ς π��ησης: θ�µα εµπνευσµ�ν� απ� τ�υς εθνικ��ς αγ�νες, υψηλ�ς τ�ν�ς,

κλασικ� αισθητικ�, αρ�αι�πρεπ�ς γλ�σσα και ρητ�ρικ
 σ��µατα. Η ωδ� περι��εται στη συλ-

λ�γ� Λ�ρα (1824) και ανθ�λ�γε�ται εδ� µε την πρωτ�τυπη �ρθ�γρα$ικ� της µ�ρ$�.

α3

™��αρ�ν, υψηλ�ν

δ�σε τ�ν�ν, ω Λ�ρα"

λ��ε αστραπ$ν, και $θ�ς

λ��ε ν��ς, υµν��µεν

'νδ�(�ν 'ργ�ν.

#3

∆ιαπρεπ$ �ι αθ�νατ�ι*

'δωσαν των ανθρ�πων

και ατ*µητα δ�ρα"

αγ�πην, αρετ$ν,

ε�σπλαγ+ν�ν στ$θ�ς.*

γ3

Αλλ� και -ρεν�ν πτ'ρωµα"*

�πως, �ταν η τ�+η

εις τα κρηµν� τ�υ �*�υ*

της αµ�(ης πλαγ*αν

την �ρµ$ν -'ρη"

* �ι αθ�νατ�ι: �ι θε�* * ε	σπλαν�ν στ�θ�ς: ευσπλα+ν*α, πρα�τητα * �ρεν�ν πτ�ρωµα: υψηλ� -ρ�νηµα,

-ιλελευθερισµ�ς * κρηµν� τ�υ ���υ: �ι δυσκ�λ*ες της /ω$ς (µετα-�ρικ�)



Ε Ι Σ  Π Α Ρ Γ Α Ν   Α ν δ ρ � α ς  Κ � λ � � ς

δ3

Ηµε*ς, ως τας κλαγγ�ς*

εις τα σ�ννε-α α-*νει

� µ'γας αετ�ς

και εις τα �αθ'α λαγκ�δια

α-ρ��ς και �ρ�+�υς"

ε3

Oµ�*ως υπερπετ�(αντες,*

µακρ�ν �π*σω ιδ�µεν

την �ργ$ν των τρ�+�ν

απ� τυ-λ�ς ην*ας*

διασυρ�µ'νων.*

ς3

Ως αγλα�* τ�σα�τα

δ�ρα δ�(�λ�γ��νται,

αλλ� π�λ� αγλα�τερ�ν

� ν�υς �π�� απ�-ε�γει

την δ�υλωσ�νην.
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* κλαγγα�: κραυγ'ς αετ�� * υπερπετ��αντες: πετ�ντας ψηλ� * ην�α: +αλιν�ρια * διασυρ�µενα: παρα-

συρµ'να * αγλα�: λαµπρ�

Α. Κ�λ��ς, Ωδα�, 6καρ�ς
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Η  Λ O Γ O Τ Ε � Ν Ι Α  Σ Τ Α  Ε Π Τ Α Ν Η Σ Α

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

¶ÔÈÔ ıÂˆÚÂ› Ô ÔÈËÙ‹˜ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ıÂÔ› ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜;
AÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘.

µÚÂ›ÙÂ ÙËÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Î·È ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ: ·) ÛÙ· ÙÚ›· ¯ÚÔÓÈÎ¿ ÛÙ¿‰È· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ, ‚)
ÛÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Ô˘ ÙË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó, Á) ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜.

¶ÔÈÔ ÚfiÛˆÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

◆ ÃˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÚÂ˘Ó‹ÛÙÂ ÔÈ· ‰ÒÚ· ¤‰ˆÛÂ Ô ıÂfi˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯·›· Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ‹ fiÔÈ· ¿ÏÏË ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÓˆÚ›-
˙ÂÙÂ. ¶Ò˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÒÚ·; 
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∆ι�ν�σι�ς Τσ�κ�ς, Η φυγ� απ� την Π	ργα
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∂ÏÂ‡ıÂÚÔÈ ¶ÔÏÈÔÚÎËÌ¤ÓÔÈ

Στ� πρ�τ� απ�σπασµα απ� τ� Β’ Σ�εδ�ασµα της π�ιητικ�ς σ�νθεσης τ�υ ∆ι�ν�σι�υ Σ�λωµ��

Ελε�θερ�ι Π�λι�ρκηµ'ν�ι απ�τυπ�νεται η τραγικ� κατ
σταση των κατ��κων και των υπερα-

σπιστ�ν τ�υ Μεσ�λ�γγ��υ, π�υ υπ�$�ρ�υν απ� την πε�να και την �λλειψη π�λεµ�$�δ�ων. Στ�

δε�τερ� απ�σπασµα, π�υ υµνε� τη �αρ
 της $�σης τ�ν Απρ�λη, �ι 
νθρωπ�ι απ�υσι
%�υν. Στ�ν

τελευτα�� µ�ν� στ��� δηλ�νεται η δραµατικ� αντ�θεση αν
µεσα στην απ�$αση των Μεσ�λ�γγι-

τ�ν να θυσιαστ��ν και στην �ργιαστικ� �αρ
 της %ω�ς, π�υ κ�ρυ$�νεται δ�πλα τ�υς.

Ι

7κρα τ�υ τ�-�υ σιωπ$ στ�ν κ�µπ� �ασιλε�ει"

λαλε* π�υλ*, πα*ρνει σπυρ*,* κι η µ�να τ� /ηλε�ει.

Τα µ�τια η πε*να εµα�ρισε" στα µ�τια η µ�να µν'ει"*

στ'κει � Σ�υλι�της � καλ�ς παρ�µερα και κλα*ει:

«8ρµ� τ�υ-'κι σκ�τειν�, τι σ’ '+ω ’γ� στ� +'ρι;

�π�� συ µ�υ ’γινες �αρ� κι � Αγαρην�ς* τ� ('ρει».

ΙΙ

O Απρ*λης µε τ�ν 8ρωτα +�ρε��υν και γελ��νε,

κι �σ’ �νθια �γα*ν�υν και καρπ�* τ�σ’ �ρµατα σε κλει��νε.*

...........................................................................................................

Λευκ� ��υν�κι πρ��ατα κιν��µεν� �ελ�/ει,

και µες στη θ�λασσα �αθι� (αναπετι'ται π�λι,

π’ �λ�νυ+τ*ς εσ�σµι(ε* µε τ’ �υραν�� τα κ�λλη.

Και µες στης λ*µνης τα νερ�, �π’ '-θασε µ’ ασπ��δα,*

'παι(ε µε τ�ν *σκι� της γαλ�/ια πεταλ��δα,

π�υ ευ�διασε τ�ν �πν� της µ'σα στ�ν �γρι� κρ*ν�"

τ� σκ�υληκ�κι �ρ*σκεται σ’ �ρα γλυκι� κι εκε*ν�.

Μ�γεµα η -�σις κι �νειρ� στην �µ�ρ-ι� και +�ρη"
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* σπυρ�: σπ�ρ�ς * µν�ει: �ρκ*/εται * Αγαρην�ς: µωαµεθαν�ς * κλει�	νε: κλε*ν�υν, περικυκλ�ν�υν * εσ	-
σµι�ε: 'σµι(ε, 'νωσε * µ’ ασπ�	δα: µε σπ�υδ$, µε �ιασ�νη
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Η  Λ O Γ O Τ Ε � Ν Ι Α  Σ Τ Α  Ε Π Τ Α Ν Η Σ Α

η µα�ρη π'τρα �λ�+ρυση και τ� (ερ� +�ρτ�ρι.

Με +*λιες �ρ�σες +�νεται, µε +*λιες γλ�σσες κρ'νει:*

«<π�ι�ς πεθ�νει σ$µερα +*λιες -�ρ'ς πεθα*νει».

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

ªÂ ÔÈ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ Ì¤Û· ‰Â›¯ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÔÏÈÔÚÎËÌ¤ÓÔ
ªÂÛÔÏfiÁÁÈ;

™ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì¿Ó·.
°È·Ù› ÂÈÏ¤ÁÂÈ Î·È Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô ÔÈËÙ‹˜;

¶ÔÈÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ‰¿ÎÚ˘· ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÈÒÙË; ¶ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û·˜
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹;

™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fiÛ·ÛÌ· Î˘ÚÈ·Ú¯Â› Ë ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ. ∆È ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ·˘Ù‹ Î·È Ò˜ ÙË ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÔÚÎËÌ¤ÓÔÈ ÙÔ˘ ªÂÛÔ-
ÏÔÁÁ›Ô˘;

¶ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÌÂ ÔÈ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ Ì¤Û· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô
ÔÈËÙ‹˜;

¶ÔÈÔ˜ ÂÎÊ¤ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ›¯Ô «ŸÔÈÔ˜ Âı¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Âı·›ÓÂÈ»;
¶ÔÈÔ ÓfiËÌ· ·ÔÎÙ¿ ·˘Ù‹ Ë ÊˆÓ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎËÌ¤ÓÔ˘˜;

◆ ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜, ‚ÚÂ›ÙÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ ÌÂ ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ù¿-
ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÔÏÈÔÚÎ›·˜ ÙÔ˘. ∞Ó·˙Ë-
Ù‹ÛÙÂ Â›ÛË˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›Â˜ ÌÂ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ∂ÏÂ‡ıÂÚˆÓ ¶ÔÏÈÔÚÎË-
Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ™ÔÏˆÌÔ‡.

◆ ∞ÎÔ‡ÛÙÂ ÌÂÏÔÔÈËÌ¤Ó· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˘˜ ¶ÔÏÈÔÚÎËÌ¤ÓÔ˘˜. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ
ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜.
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* κρ�νει: µιλ�ει

∆. Σ�λωµ�ς, Π�ι�µατα και πε%
, Στιγµ$
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O ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÙÔ Î·ÚÈÔÊ›ÏÈ ÙÔ˘

Τ� π��ηµα αυτ� τ�υ Βαλαωρ�τη ανα$�ρεται στη γνωστ� απ� τα κλ�$τικα δηµ�τικ
 τραγ��δια

συντρ�$ικ� σ��ση τ�υ π�λεµιστ� µε τη $�ση και τ� �πλ� τ�υ. O ∆�µ�ς πρ�αισθ
νεται τ� τ�λ�ς

τ�υ και ανακ�ιν�νει στα παλικ
ρια τ�υ τις τελευτα�ες τ�υ επιθυµ�ες. Τ� π��ηµα αν�κει στη συλ-

λ�γ� Μνηµ�συνα (1857).

∂γ'ρασα, µωρ'ς παιδι�. Πεν$ντα +ρ�ν�υς κλ'-της

τ�ν �πν� δεν ε+�ρτασα, και τ�ρ’ απ�σταµ'ν�ς*

θ'λω να π�ω να κ�ιµηθ�. Εστ'ρεψ’ η καρδι� µ�υ.

Βρ�ση τ� α*µα τ� ’+υσα, σταλαµατι� δε µ'νει.

Θ'λω να π�ω να κ�ιµηθ�. Κ�ψτε κλαρ* απ’ τ� λ�γκ�,*

να ’ναι +λωρ� και δρ�σερ�, να ’ναι ανθ��ς γεµ�τ�,

και στρ�στε τ� κρε��τι µ�υ και ��λτε µε να π'σω.

Π�ι�ς ('ρει απ’ τ� µν$µα µ�υ τι δ'νδρ� θα -υτρ�σει!

Κι αν (ε-υτρ�σει πλ�ταν�ς, στ�ν *σκι� τ�υ απ�κ�τω

θα ’ρ+�νται τα κλε-τ�π�υλα τ’ �ρµατα να κρεµ�νε,

να τραγ�υδ��ν τα νι�τα µ�υ και την παλικαρι� µ�υ.

Κι αν κυπαρ*σσι �µ�ρ-� και µαυρ�-�ρεµ'ν�,

θα ’ρ+�νται τα κλε-τ�π�υλα τα µ$λα τ�υ να πα*ρν�υν,

να πλ'ν�υν τες λα�ωµατι'ς, τ� ∆$µ� να σ+ωρ�νε.

8-αγ’ η -λ�γα τ’ �ρµατα, �ι +ρ�ν�ι την ανδρει� µ�υ.

@ρθε κι εµ'να η �ρα µ�υ. Παιδι� µ�υ, µη µε κλ�ψτε.

Τ’ ανδρειωµ'ν�υ � θ�νατ�ς δ*νει /ω$ στη νι�τη.

Σταθε*τ’ εδ� τριγ�ρω µ�υ, σταθε*τ’ εδ� σιµ� µ�υ,

τα µ�τια να µ�υ κλε*σετε, να π�ρτε την ευ+$ µ�υ.

[ 6 3 ]

* απ�σταµ�ν�ς: κ�υρασµ'ν�ς * λ�γκ�ς: δ�σ�ς µε πυκν��ς θ�µν�υς
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Η  Λ O Γ O Τ Ε � Ν Ι Α  Σ Τ Α  Ε Π Τ Α Ν Η Σ Α

Κι 'ν’ απ� σας, τ� νι�τερ�, ας ανε�ε* τη ρ�+η,

ας π�ρει τ� τ�υ-'κι µ�υ, τ’ �(� µ�υ καρι�-*λι,

κι ας µ�υ τ� ρ*(ει τρεις -�ρ'ς και τρεις -�ρ'ς ας σκ��(ει:*

«O γερ�-∆$µ�ς π'θανε, � γερ�-∆$µ�ς π�ει».

Θ’ αναστεν�(’ η λαγκαδι�, θα να ��γκ$(ει � �ρ�+�ς,

θα �αργ�µ$σ�υν* τα στ�ι+ει�, �ι �ρ�σες θα θ�λ�σ�υν

και τ’ αγερ�κι τ�υ ��υν��, �π�� περν� δρ�σ�τ�,

θα (εψυ+$σει, θα σ�ηστε*, θα ρ*(ει τα -τερ� τ�υ,

για να µην π�ρει τη ��$ �θελα και τη -'ρει

και τηνε µ�θει � <λυµπ�ς και την ακ��σει � Π*νδ�ς

και λι�σ�υνε τα +ι�νια τ�υς και (εραθ��ν �ι λ�γκ�ι.

Τρ'+α, παιδ* µ�υ, γλ$γ�ρα, τρ'+α ψηλ� στη ρ�+η

και ρ*(ε τ� τ�υ-'κι µ�υ. Στ�ν �πν� µ�υ επ�νω

θ'λω για �στερη -�ρ� ν’ ακ��σω τη ��$ τ�υ.

8τρε(ε τ� κλε-τ�π�υλ�, σαν να ’τανε /αρκ�δι,

ψηλ� στη ρ�+η τ�υ ��υν�� και τρεις -�ρ'ς -ων�/ει:

«O γερ�-∆$µ�ς π'θανε, � γερ�-∆$µ�ς π�ει».

Κι εκε* π�υ αντι����σανε �ι �ρ�+�ι, τα λαγκ�δια,

ρ*+νει την πρ�τη τ�υ-εκι�, κι 'πειτα δευτερ�νει.

Στην τρ*τη, και την �στερη, τ’ �(� τ� καρι�-*λι

�ρ�ντ�, µ�υγκρ*/ει σαν θερι�, τα σωθικ� τ�υ αν�*γει,

-ε�γει απ’ τα +'ρια, σ'ρνεται στ� +�µα λα�ωµ'ν�,

π'-τει απ’ τ�υ �ρ�+�υ τ�ν γκρεµ�, +�νεται, π�ει, π�ει.

7κ�υσ’ � ∆$µ�ς τη ��$ µες στ�ν �αθ� τ�ν �πν�"

τ’ α+ν� τ�υ +ε*λι εγ'λασε, εστα�ρωσε τα +'ρια…

O γερ�-∆$µ�ς π'θανε, � γερ�-∆$µ�ς π�ει.

Τ’ ανδρειωµ'ν�υ η ψυ+$, τ�υ -��ερ�� τ�υ κλ'-τη,

µε τη ��$ τ�υ τ�υ-εκι�� στα σ�γνε-’ απαντι'ται,

αδερ-ικ� αγκαλι�/�νται, +�ν�νται, σ�η�νται,* π�νε.

* ας σκ�	�ει: ας -ων�(ει δυνατ� * θα �αργ�µ�σ�υν: θα �αρυγκ�µ$σ�υν, θα δυσ-�ρ$σ�υν * σ�η�νται:
σ�$ν�υν

Α. Βαλαωρ*της, Π�ι�µατα και πε%
, 6καρ�ς
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∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

¶Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ·Ù› ÂÈı˘ÌÂ› ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘;

™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ ÌÂ ÙÔ ÙÔ˘-
Ê¤ÎÈ ÙÔ˘; ∞ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹.

™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÔ ÛÙ›¯Ô «∆’ ·Ó‰ÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˘ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰›ÓÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙË ÓÈfiÙË», Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·˜
ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÌÂ›ÓÂÈ ÙÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ
ÎÏÂÊÙfiÔ˘ÏÔ.

µÚÂ›ÙÂ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ë¯‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

◆ ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ, ‚ÚÂ›ÙÂ ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó
ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÌÂ Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜, Û˘ÏÏ¤ÍÙÂ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË
Û·˜ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË.
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Θε�δωρ�ς Βρυ��κης, 
Τ� καρα��λι (λεπτ�µ�ρεια)
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O Î·Îfi˜ Ì·ıËÙ‹˜

Η περιγρα$� ανθρ�πινων τ�πων αν�κει στ� γνωστ� απ� τ�ν 4� αι. π.<. λ�γ�τε�νικ� ε�δ�ς

«�αρακτ�ρες». O Λασκαρ
τ�ς 
ρ�ισε τη συγγρα$� τ�υ αυτ� γ�ρω στα 1880 και τ� 1886 ε*�-

δωσε στην Κε$αλλ�νι
 συγκεντρωµ�ν�υς τ�υς �αρακτ�ρες τ�υ µε τ�ν τ�τλ� Ιδ�� � �νθρωπ�ς.

Στ� #ι#λ�� αυτ� συνε*ετ
%�νται 126 ανθρ�πιν�ι τ�π�ι-�αρακτ�ρες, τ�υς �π���υς δηµι��ργησε

� Λασκαρ
τ�ς, παρατηρ�ντας µε σατιρικ� δι
θεση τα �θη και τις αντιλ�ψεις των συµπατριω-

τ�ν τ�υ.

∂(αιρ� τ�ν µαθητ$ν τ�υ Πανεπιστηµ*�υ. Τ��τ�ς υπ�θ'τεται εν$λικ�ς, και θαν '+ει

ακ�λ��θως �λλη γν�ση, �λλη διαγωγ$. Ενν�� δε τ�ν µαθητ$ν των κατωτ'ρων ε+παι-

δευτηρ*ων.

Τ��τ�ς, ως επ* τ� πλε*στ�ν, δεν ενν�ε* και δεν ε+τιµ� την α(*αν της µαθ$σεως.

Πηγα*νει στ� σ+�λε*�ν, επειδ$ εσυν$θισε 'ως απ� ν$πι� να πηγα*νει" επειδ$ �ι γ�νε*ς

τ�υ τ�νε θ'λ�υνε να ε(ακ�λ�υθε* να πηγα*νει, και επειδ$ �λ'πει π�υ και τ’ �λλα παι-

δι� πηγα*ν�υνε" αλλ� στ� σ+�λε*�ν τ�υ γυρε�ει κ�θε �λλ�, παρ� να µ�θει.

Η κλ�ση* δι’ αυτ�ν ε*ναι 'να ε*δ�ς συνεταιρισµ��, �π�υ εντ�ς �λ*γ�υ και αυτ�ς

συνεταιρ*/εται.* Και επειδ$ σ’ εκε*νην την ηλικ*α τα αισθ$µατα και τα -ρ�ν$µατα

λ*γ� δια-'ρ�υν µετα(� των συµµαθητ�ν, δεν θ’ αργ$σ�υνε συµ-ων��ντες να ε�ρ�υ-

νε πως �ι ε�ρτ'ς, και κ�θε �λλ� π�υ ελευθερ�νει απ� την αηδ*α τ�υ µαθ$µατ�ς, ε*ναι

ευτ�+ηµα, και να συν�µ�ν�νται,* δι� να υπ�+ρε�ν�υνε τ�υς καθηγητ�ς να ε�ρτ�-

/�υνε.

∆εν -θ�νει. Εντ�ς τ�υ σ+�λαστικ��* +ρ�ν�υ τα ε+παιδευτ$ρια '+�υνε διακ�π'ς,

κ�π�τε απ� π�λλ'ς ηµ'ρες, και τ� καλ�κα*ρι µ*αν απ� µ$νες. O δε τ�ι��τ�ς µαθητ$ς,

σ’ �λες �σες διακ�π'ς, δεν αν�*γει π�τ' �ι�λ*�.

Παρ�µ�*ως �ταν (ηµερ�νει ε�ρτ$, δεν πι�νει µ$τε τ�τε �ι�λ*�. Και πραγµατικ�ς,

τι ν�ηµα $θελ’ '+ει η σπ�υδ$ τ�υ εκε*νην την �ραδι�, α-�� σκ�π�ς της σπ�υδ$ς τ�υ

δεν ε*ναι η πρ�κ�π$ τ�υ, αλλ� τ� να µπ�ρ'σει να πει τ� µ�θηµα, και µ�θηµα την ακ�-

λ�υθην ηµ'ρα δεν ε*ναι;

* κλ�ση: τ�(η * συνεταιρ�"εται: συνεργ�/εται µε �λλ�υς * συν�µ�ν�νται: συνωµ�τ��ν * σ�λαστικ�ς:

σ+�λικ�ς, ιδιωµατικ$ λ'(η
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Επειδ$ δε, πηγα*ν�ντας εις τ� σ+�λε*�ν, µ�ν�ς τ�υ σκ�π�ς ε*ναι να πει τ� µ�θηµα

και αν δυνατ�ν να περ�σει, κ�θε απ�τη πρ�ς τ�ν καθηγητ$ν τ�υ ε*ναι +ρ$σιµη, και

τη µετα+ειρ*/εται πρ�θ�µως.

Εις δε τες πρ�ετ�ιµασ*ες τ�υ δι� τες ε('τασες της +ρ�νι�ς, � κακ�ς µαθητ$ς, αντ*

να �αλθε* να συν�(ει µε τ�ν ν�υν τ�υ �λες τες γν�σες, �π�� εις τ�ν σ+�λαστικ�ν +ρ�-

ν�ν απ�+τησε, και ναν τες �ικει�π�ι$σει στ�ν εαυτ�ν τ�υ δι� της επανειληµµ'νης

µελ'της, ετ�ιµ�/ει µ�ν�ν καλ� κακ� τα µ'ρη εκε*να, π�υ σε κ�θε �ι�λ*� ν�µ*/ει πιθα-

ν�ν να ε(ετασθε*" και καλε* δι� την στιγµ$ν της ε(ετ�σεως µαθητ�δες -*λ�υς τ�υ, �ι

�π�*�ι στεκ�µεν�ι �π*σωθ' τ�υ τ�ν ��ηθ��ν κρυ-� στες απ�κρισες.

Με τ��τ�ν τ�ν τρ�π�ν � τ�ι��τ�ς µαθητ$ς ελπ*/ει να περ�σει. Αν δε απ�τ�+ει,…

�ι καθηγητα* τ�ν αδικ$σανε!

Αλλ’ � τ�ι��τ�ς µαθητ$ς α(α*νει* αµαθ$ς. Και �ταν εις ανδρικ$ν ηλικ*αν, ε*ναι

Γε�ργι�ς Ιακω#$δης, Παιδικ� συναυλ�α

* α�α�νει: µεγαλ�νει
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αν*καν�ς και αν�(ι�ς δι� κ�θε εργασ*αν. Συγκαταλ�γ*/εται* µε τ�υς +υδα*�υς* και

δεν '+ει να πρ�σµε*νει παρ� την αψη-ισ*αν* των συµπ�λιτ�ν τ�υ.

* συγκαταλ�γ�"εται: συναριθµ�ται * υδα��ι: εδ� �ι αγρ�µµατ�ι, ανυπ�ληπτ�ι * αψη�ισ�α: περι-ρ�νη-

ση, ανυπ�ληψ*α

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô Î·Îfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Î·È Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙË Ì·ıËÙÈÎ‹
È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘;

ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô Î·Îfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È Ó·
«ÂÚ¿ÛÂÈ» ÙÈ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜;

¶ÔÈÂ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ıÂˆÚÂ› Ô §·ÛÎ·Ú¿ÙÔ˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ë ÂÏÏÈ‹˜ ·È‰Â›· ÁÈ· ÙÔ Ì·ıËÙ‹;

EÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÙ· ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ô Û·ÙÈÚÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È
·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜.

◆ °Ú¿„ÙÂ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙÂ ÙË ÁÂÓÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Û·˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Â›‰ÔÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
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∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

Α. Λασκαρ�τ�ς, Ιδ�� � 
νθρωπ�ς, Eρµ$ς
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§‹ıË

Τ� π��ηµα ε�ναι σ�ν�τ� και δηµ�σιε�τηκε τ� 1899. O Μα#�λης καλ�τυ��%ει τ�υς νεκρ��ς, γιατ�

���υν πιει τ� νερ� της λησµ�νι
ς και δε θυµ��νται τα #
σανα της επ�γειας %ω�ς. Παρ
λληλα

τ�υς συγκρ�νει µε τ�υς %ωνταν��ς π�υ υπ�$�ρ�υν, επειδ� δεν µπ�ρ��ν να λησµ�ν�σ�υν τα

αγαπηµ�να τ�υς πρ�σωπα.

∫αλ�τυ+�ι �ι νεκρ�*, π�υ λησµ�ν�νε

την π*κρια της /ω$ς. <ντας �υθ*σει

� $λι�ς και τ� σ��ρ�υπ�* ακλ�υθ$σει,

µην τ�υς κλαις, � καηµ�ς σ�υ �σ�ς και να ’ναι!

Τ'τ�ιαν �ρα �ι ψυ+'ς διψ��ν και π�νε

στης Λησµ�νι�ς την κρ�υσταλλ'νια �ρ�ση"

µα ���ρκ�ς* τ� νερ�κι θα µαυρ*σει,

α στ�(ει γι’ αυτ'ς δ�κρυ, �θε αγαπ�νε.

Κι αν πι�υν θ�λ� νερ�, (αναθυµ��νται,

δια�α*ν�ντας λι��δι’ απ’ ασ-�δ*λι,*

π�ν�υς παλι��ς, π�υ µ'σα τ�υς κ�ιµ��νται.

Α δεν µπ�ρε*ς παρ� να κλαις τ� δε*λι,*

τ�υς /ωνταν��ς τα µ�τια σ�υ ας θρην$σ�υν"

θ'λ�υν – µα δε ��λε** να λησµ�ν$σ�υν.
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* σ�	ρ�υπ�: λυκ�-ως, δ�ση τ�υ $λι�υ * ��	ρκ�ς: στ�σιµ� νερ� * λι��δι’ απ’ ασ��δ�λι: µυθ�λ�γικ�ς

τ�π�ς, �π�υ ηρεµ��ν �ι νεκρ�* * δε�λι: δειλιν� * δε ��λε�: δεν µπ�ρ��ν

Λ. Μα�*λης, Τα π�ι�µατα,
6δρυµα Κ�στα και Ελ'νης Oυρ�νη
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°È·Ù› Î·ÏÔÙ˘¯›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ô ÔÈËÙ‹˜, ÂÓÒ ıÂˆÚÂ› ·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜;

¶ÔÈ· Ì˘ıÔÏÔÁÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È Ï·˚Î¤˜ ‰ÔÍ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ∫¿Ùˆ KfiÛÌÔ
Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÙÔ Ô›ËÌ·;

¶ÔÈ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎ¿ ÚfiÛˆ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ô ÔÈËÙ‹˜, fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È
ÛÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜; ™Â ÔÈ· ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ‰›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÁÈ·Ù›;

µÚÂ›ÙÂ ÙÔ˘˜ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.

◆ µÚÂ›ÙÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙË ˙ˆÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (µÈÔÏÔÁ›·, °ÂˆÁÚ·Ê›·) Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ
‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ (Ì‡ıÔ˘˜, Ï·˚Î¤˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜, ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·). ¶ÔÈÂ˜
·fi ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ ÙËÓ ÂÈ‰È-
Î‹ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ÓÂÚfi ÙË˜ ÏËÛÌÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ª·‚›ÏË;
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Μ�ρι�ς Σπηλι�π�υλ�ς, Μν�µης φυλ	κι�

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™


