Η ΛOΓOΤΕΧΝΙΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Το 19ο αινα στα Eπτ νησα δρασαν
σηµαντικο λογοτ χνες, κυρως στη
Ζ κυνθο και την Κ ρκυρα, οι περισστεροι γρω απ τον εθνικ ποιητ ∆ιονσιο
Σολωµ. Με το ποιητικ ργο τους ο
Σολωµς και ο Ανδρ ας Κ λβος, ο οποος
δεν επηρε στηκε απ το Σολωµ, αναν ωσαν την ελληνικ ποηση, εκφρ ζοντας
το αναγεννητικ πνεµα των χρνων της
επαν στασης και των πρτων µετεπαναστατικν δεκαετιν και ανογοντας το
Χαρλαµπος Παχ ς, Πρωτοµαγι στην Κρκυρα
(λεπτοµρεια)
δρµο για τη στεν επαφ της νετερης
ελληνικς ποησης µε την ευρωπαϊκ
λογοτεχνα (ιδως την ιταλικ).
Η τεχνοτροπα της επτανησιακς ποησης διακρνεται απ την επδραση του νεοκλασικισµο και του ροµαντισµο. Tο κριο αισθητικ ατηµα του κλασικισµο (17ος-18ος αι.) ταν
η σνδεση της νετερης ευρωπαϊκς λογοτεχνας µε τα πρτυπα και τις αξες της κλασικς
λογοτεχνας. Aντθετα, ο ροµαντισµς (πρτο µισ του 19ου αι.) γενικ βασστηκε στη ρξη
µε το κλασικιστικ ιδεδες, προβ λλοντας την αν γκη απελευθ ρωσης της φαντασας και
του συναισθµατος.
Oι περισστεροι Eπτανσιοι ποιητ ς γραψαν το ργο τους στη δηµοτικ, ακολουθντας
το γλωσσικ παρ δειγµα του Σολωµο (η πιο σηµαντικ εξαρεση ποιητ που γραψε σε
λγια γλσσα εναι του Ανδρ α Κ λβου). Mε τη σολωµικ εκδοχ της ποιητικς γλσσας,
αναπτχθηκε µια οµοιµορφη δηµοτικ, αποκαθαρµ νη απ τα τοπικιστικ στοιχεα, η
οποα δεν αποκλνει απ το λεξιλγιο και τη µορφολογα της λαϊκς γλσσας, αλλ και δεν
αρνεται τον πλουτισµ της µε επιλεγµ να στοιχεα της λγιας γλσσας. Λγω της αισθητικς ποιτητας αλλ και της γλωσσικς οικειτητ ς τους πολλ απ τα επτανησιακ ποιητικ κεµενα κερδζουν το ενδιαφ ρον και συγκινον το σηµεριν αναγνστη.

∞ ¡¢ƒ∂∞™ ∫ ∞§µ√™

∂È˜ ¶¿ÚÁ·Ó
Στις ξι πρτες στροφ ς απ την ωδ «Εις Πργαν», που γραψε ο Κ λβος µε αφορµ την
παρ δοση της Π ργας (βλ. και το οµνυµο δηµοτικ τραγοδι), περι χονται τα βασικ γνωρσµατα της καλβικς ποησης: θ µα εµπνευσµ νο απ τους εθνικος αγνες, υψηλς τνος,
κλασικ αισθητικ, αρχαιοπρεπς γλσσα και ρητορικ σχµατα. Η ωδ περι χεται στη συλλογ Λρα (1824) και ανθολογεται εδ µε την πρωττυπη ορθογραφικ της µορφ.

α3
οβαρν, υψηλν
δσε τνον, ω Λρα"
λβε αστραπ$ν, και $θος
λβε νος, υµνοµεν
'νδοξον 'ργον.

™

β3
∆ιαπρεπ$ οι αθνατοι*
'δωσαν των ανθρπων
και ατ*µητα δρα"
αγπην, αρετ$ν,
εσπλαγχνον στ$θος.*
γ3
Αλλ και φρενν πτ'ρωµα"*
πως, ταν η τχη
εις τα κρηµν του β*ου*
της αµξης πλαγ*αν
την ορµ$ν φ'ρη"

* οι αθνατοι: οι θεο* * ε σπλαχνον στθος: ευσπλαχν*α, πρατητα * φρενν πτρωµα: υψηλ φρνηµα,
φιλελευθερισµς * κρηµν του βου: οι δυσκολ*ες της ζω$ς (µεταφορικ)
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Ε Ι Σ Π Α Ρ ΓΑ Ν

Ανδρας Κλβος

δ3
Ηµε*ς, ως τας κλαγγς*
εις τα σννεφα αφ*νει
ο µ'γας αετς
και εις τα βαθ'α λαγκδια
αφρος και βρχους"
ε3
Oµο*ως υπερπετξαντες,*
µακρν οπ*σω ιδµεν
την οργ$ν των τροχν
απ τυφλς ην*ας*
διασυροµ'νων.*
ς3
Ως αγλα* τοσατα
δρα δοξολογονται,
αλλ πολ αγλατερον
ο νους οπο αποφεγει
την δουλωσνην.
Α. Κλβος, Ωδα, 6καρος

* κλαγγα: κραυγ'ς αετο * υπερπετξαντες: πετντας ψηλ * ηνα: χαλινρια * διασυρµενα: παρασυρµ'να * αγλα: λαµπρ
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Η ΛO Γ O Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ ΤΑ Ε Π ΤΑ Ν Η Σ Α

∂ƒ°∞™π∂™

1

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

2

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˜.

3

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

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

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·;

∆ιονσιος Τσκος, Η φυγ απ την Π ργα
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¢ π√¡À™π√™ ™ √§øª√™

∂ÏÂ‡ıÂÚÔÈ ¶ÔÏÈÔÚÎËÌ¤ÓÔÈ
Στο πρτο απσπασµα απ το Β’ Σχεδασµα της ποιητικς σνθεσης του ∆ιονσιου Σολωµο
Ελεθεροι Πολιορκηµ'νοι αποτυπνεται η τραγικ κατ σταση των κατοκων και των υπερασπιστν του Μεσολογγου, που υποφ ρουν απ την πενα και την λλειψη πολεµοφοδων. Στο
δετερο απσπασµα, που υµνε τη χαρ της φσης τον Απρλη, οι νθρωποι απουσι ζουν. Στον
τελευταο µνο στχο δηλνεται η δραµατικ αντθεση αν µεσα στην απφαση των Μεσολογγιτν να θυσιαστον και στην οργιαστικ χαρ της ζως, που κορυφνεται δπλα τους.

Ι
7κρα του τφου σιωπ$ στον κµπο βασιλεει"
λαλε* πουλ*, πα*ρνει σπυρ*,* κι η µνα το ζηλεει.
Τα µτια η πε*να εµαρισε" στα µτια η µνα µν'ει"*
στ'κει ο Σουλιτης ο καλς παρµερα και κλα*ει:
«8ρµο τουφ'κι σκοτειν, τι σ’ 'χω ’γ στο χ'ρι;
οπο συ µου ’γινες βαρ κι ο Αγαρηνς* το ξ'ρει».
ΙΙ
O Απρ*λης µε τον 8ρωτα χορεουν και γελονε,
κι σ’ νθια βγα*νουν και καρπο* τσ’ ρµατα σε κλειονε.*
...........................................................................................................
Λευκ βουνκι πρβατα κινοµενο βελζει,
και µες στη θλασσα βαθι ξαναπετι'ται πλι,
π’ ολονυχτ*ς εσσµιξε* µε τ’ ουρανο τα κλλη.
Και µες στης λ*µνης τα νερ, π’ 'φθασε µ’ ασποδα,*
'παιξε µε τον *σκιο της γαλζια πεταλοδα,
που ευδιασε τον πνο της µ'σα στον γριο κρ*νο"
το σκουληκκι βρ*σκεται σ’ ρα γλυκι κι εκε*νο.
Μγεµα η φσις κι νειρο στην οµορφι και χρη"

* σπυρ: σπρος * µνει: ορκ*ζεται * Αγαρηνς: µωαµεθανς * κλειο νε: κλε*νουν, περικυκλνουν * εσ σµιξε: 'σµιξε, 'νωσε * µ’ ασπο δα: µε σπουδ$, µε βιασνη
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Η ΛO Γ O Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ ΤΑ Ε Π ΤΑ Ν Η Σ Α

η µαρη π'τρα ολχρυση και το ξερ χορτρι.
Με χ*λιες βρσες χνεται, µε χ*λιες γλσσες κρ'νει:*
«<ποιος πεθνει σ$µερα χ*λιες φορ'ς πεθα*νει».
∆. Σολωµς, Ποιµατα και πεζ , Στιγµ$

* κρνει: µιλει

∂ƒ°∞™π∂™

1

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

2

™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‹˜;

3

¶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‹;

4

™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˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘;

5

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

6

¶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˘˜;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

™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·˙ËÙ‹ÛÙÂ Â›ÛË˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›Â˜ ÌÂ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ∂ÏÂ‡ıÂÚˆÓ ¶ÔÏÈÔÚÎËÌ¤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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∞ ƒπ™∆√∆∂§∏™ µ ∞§∞øƒπ∆∏™

O ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÙÔ Î·ÚÈÔÊ›ÏÈ ÙÔ˘
Το ποηµα αυτ του Βαλαωρτη αναφ ρεται στη γνωστ απ τα κλ φτικα δηµοτικ τραγοδια
συντροφικ σχ ση του πολεµιστ µε τη φση και το πλο του. O ∆µος προαισθ νεται το τ λος
του και ανακοιννει στα παλικ ρια του τις τελευταες του επιθυµες. Το ποηµα ανκει στη συλλογ Μνηµσυνα (1857).

∂γ'ρασα, µωρ'ς παιδι. Πεν$ντα χρνους κλ'φτης
τον πνο δεν εχρτασα, και τρ’ αποσταµ'νος*
θ'λω να πω να κοιµηθ. Εστ'ρεψ’ η καρδι µου.
Βρση το α*µα το ’χυσα, σταλαµατι δε µ'νει.

Θ'λω να πω να κοιµηθ. Κψτε κλαρ* απ’ το λγκο,*
να ’ναι χλωρ και δροσερ, να ’ναι ανθος γεµτο,
και στρστε το κρεβτι µου και βλτε µε να π'σω.
Ποιος ξ'ρει απ’ το µν$µα µου τι δ'νδρο θα φυτρσει!
Κι αν ξεφυτρσει πλτανος, στον *σκιο του αποκτω
θα ’ρχονται τα κλεφτπουλα τ’ ρµατα να κρεµνε,
να τραγουδον τα νιτα µου και την παλικαρι µου.
Κι αν κυπαρ*σσι µορφο και µαυροφορεµ'νο,
θα ’ρχονται τα κλεφτπουλα τα µ$λα του να πα*ρνουν,
να πλ'νουν τες λαβωµατι'ς, το ∆$µο να σχωρνε.
8φαγ’ η φλγα τ’ ρµατα, οι χρνοι την ανδρει µου.
@ρθε κι εµ'να η ρα µου. Παιδι µου, µη µε κλψτε.
Τ’ ανδρειωµ'νου ο θνατος δ*νει ζω$ στη νιτη.
Σταθε*τ’ εδ τριγρω µου, σταθε*τ’ εδ σιµ µου,
τα µτια να µου κλε*σετε, να πρτε την ευχ$ µου.

* αποσταµνος: κουρασµ'νος * λγκος: δσος µε πυκνος θµνους
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Η ΛO Γ O Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ ΤΑ Ε Π ΤΑ Ν Η Σ Α

Κι 'ν’ απ σας, το νιτερο, ας ανεβε* τη ρχη,
ας πρει το τουφ'κι µου, τ’ ξο µου καριοφ*λι,
κι ας µου το ρ*ξει τρεις φορ'ς και τρεις φορ'ς ας σκοξει:*
«O γερο-∆$µος π'θανε, ο γερο-∆$µος πει».
Θ’ αναστενξ’ η λαγκαδι, θα να βογκ$ξει ο βρχος,
θα βαργοµ$σουν* τα στοιχει, οι βρσες θα θολσουν
και τ’ αγερκι του βουνο, οπο περν δροστο,
θα ξεψυχ$σει, θα σβηστε*, θα ρ*ξει τα φτερ του,
για να µην πρει τη βο$ θελα και τη φ'ρει
και τηνε µθει ο <λυµπος και την ακοσει ο Π*νδος
και λισουνε τα χινια τους και ξεραθον οι λγκοι.
Τρ'χα, παιδ* µου, γλ$γορα, τρ'χα ψηλ στη ρχη
και ρ*ξε το τουφ'κι µου. Στον πνο µου επνω
θ'λω για στερη φορ ν’ ακοσω τη βο$ του.
8τρεξε το κλεφτπουλο, σαν να ’τανε ζαρκδι,
ψηλ στη ρχη του βουνο και τρεις φορ'ς φωνζει:
«O γερο-∆$µος π'θανε, ο γερο-∆$µος πει».
Κι εκε* που αντιβοοσανε οι βρχοι, τα λαγκδια,
ρ*χνει την πρτη τουφεκι, κι 'πειτα δευτερνει.
Στην τρ*τη, και την στερη, τ’ ξο το καριοφ*λι
βροντ, µουγκρ*ζει σαν θερι, τα σωθικ του ανο*γει,
φεγει απ’ τα χ'ρια, σ'ρνεται στο χµα λαβωµ'νο,
π'φτει απ’ του βρχου τον γκρεµ, χνεται, πει, πει.
7κουσ’ ο ∆$µος τη βο$ µες στον βαθ τον πνο"
τ’ αχν του χε*λι εγ'λασε, εσταρωσε τα χ'ρια…
O γερο-∆$µος π'θανε, ο γερο-∆$µος πει.
Τ’ ανδρειωµ'νου η ψυχ$, του φοβερο του κλ'φτη,
µε τη βο$ του τουφεκιο στα σγνεφ’ απαντι'ται,
αδερφικ αγκαλιζονται, χνονται, σβηνται,* πνε.
Α. Βαλαωρ*της, Ποιµατα και πεζ , 6καρος

* ας σκο ξει: ας φωνξει δυνατ * θα βαργοµσουν: θα βαρυγκοµ$σουν, θα δυσφορ$σουν * σβηνται:
σβ$νουν
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O ∆ Η Μ O Σ Κ Α Ι Τ O Κ ΑΡ Ι O Φ Ι Λ Ι Τ OΥ

Αριστοτλης Βαλαωρτης

∂ƒ°∞™π∂™

1

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

2

™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‹.

3

™¯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.

4

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

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™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.

Θεδωρος Βρυζκης,
Το καραολι (λεπτοµρεια)
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O Î·Îfi˜ Ì·ıËÙ‹˜
Η περιγραφ ανθρπινων τπων ανκει στο γνωστ απ τον 4ο αι. π.Χ. λογοτεχνικ εδος
«χαρακτρες». O Λασκαρ τος ρχισε τη συγγραφ του αυτ γρω στα 1880 και το 1886 εξ δωσε στην Κεφαλλονι συγκεντρωµ νους τους χαρακτρες του µε τον ττλο Ιδο ο νθρωπος.
Στο βιβλο αυτ συνεξετ ζονται 126 ανθρπινοι τποι-χαρακτρες, τους οποους δηµιοργησε
ο Λασκαρ τος, παρατηρντας µε σατιρικ δι θεση τα θη και τις αντιλψεις των συµπατριωτν του.

∂

ξαιρ τον µαθητ$ν του Πανεπιστηµ*ου. Τοτος υποθ'τεται εν$λικος, και θαν 'χει
ακολοθως λλη γνση, λλη διαγωγ$. Εννο δε τον µαθητ$ν των κατωτ'ρων εχπαιδευτηρ*ων.
Τοτος, ως επ* το πλε*στον, δεν εννοε* και δεν εχτιµ την αξ*αν της µαθ$σεως.
Πηγα*νει στο σχολε*ον, επειδ$ εσυν$θισε 'ως απ ν$πιο να πηγα*νει" επειδ$ οι γονε*ς
του τνε θ'λουνε να εξακολουθε* να πηγα*νει, και επειδ$ βλ'πει που και τ’ λλα παιδι πηγα*νουνε" αλλ στο σχολε*ον του γυρεει κθε λλο, παρ να µθει.
Η κλση* δι’ αυτν ε*ναι 'να ε*δος συνεταιρισµο, που εντς ολ*γου και αυτς
συνεταιρ*ζεται.* Και επειδ$ σ’ εκε*νην την ηλικ*α τα αισθ$µατα και τα φρον$µατα
λ*γο διαφ'ρουν µεταξ των συµµαθητν, δεν θ’ αργ$σουνε συµφωνοντες να ερουνε πως οι εορτ'ς, και κθε λλο που ελευθερνει απ την αηδ*α του µαθ$µατος, ε*ναι
ευτχηµα, και να συνοµνονται,* δι να υποχρενουνε τους καθηγητς να εορτζουνε.
∆εν φθνει. Εντς του σχολαστικο* χρνου τα εχπαιδευτ$ρια 'χουνε διακοπ'ς,
κποτε απ πολλ'ς ηµ'ρες, και το καλοκα*ρι µ*αν απ µ$νες. O δε τοιοτος µαθητ$ς,
σ’ λες σες διακοπ'ς, δεν ανο*γει ποτ' βιβλ*ο.
Παροµο*ως ταν ξηµερνει εορτ$, δεν πινει µ$τε ττε βιβλ*ο. Και πραγµατικς,
τι νηµα $θελ’ 'χει η σπουδ$ του εκε*νην την βραδι, αφο σκοπς της σπουδ$ς του
δεν ε*ναι η προκοπ$ του, αλλ το να µπορ'σει να πει το µθηµα, και µθηµα την ακλουθην ηµ'ρα δεν ε*ναι;

* κλση: τξη * συνεταιρζεται: συνεργζεται µε λλους * συνοµνονται: συνωµοτον * σχολαστικς:
σχολικς, ιδιωµατικ$ λ'ξη
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O ΚΑΚOΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Ανδρας Λασκαρτος

Γεργιος Ιακω#$δης, Παιδικ συναυλα

Επειδ$ δε, πηγα*νοντας εις το σχολε*ον, µνος του σκοπς ε*ναι να πει το µθηµα
και αν δυνατν να περσει, κθε απτη προς τον καθηγητ$ν του ε*ναι χρ$σιµη, και
τη µεταχειρ*ζεται προθµως.
Εις δε τες προετοιµασ*ες του δι τες εξ'τασες της χρονις, ο κακς µαθητ$ς, αντ*
να βαλθε* να συνξει µε τον νουν του λες τες γνσες, οπο εις τον σχολαστικν χρνον απχτησε, και ναν τες οικειοποι$σει στον εαυτν του δι της επανειληµµ'νης
µελ'της, ετοιµζει µνον καλ κακ τα µ'ρη εκε*να, που σε κθε βιβλ*ο νοµ*ζει πιθανν να εξετασθε*" και καλε* δι την στιγµ$ν της εξετσεως µαθητδες φ*λους του, οι
οπο*οι στεκµενοι οπ*σωθ' του τον βοηθον κρυφ στες απκρισες.
Με τοτον τον τρπον ο τοιοτος µαθητ$ς ελπ*ζει να περσει. Αν δε αποτχει,…
οι καθηγητα* τον αδικ$σανε!
Αλλ’ ο τοιοτος µαθητ$ς αξα*νει* αµαθ$ς. Και ταν εις ανδρικ$ν ηλικ*αν, ε*ναι

* αξανει: µεγαλνει
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αν*κανος και ανξιος δι κθε εργασ*αν. Συγκαταλογ*ζεται* µε τους χυδα*ους* και
δεν 'χει να προσµε*νει παρ την αψηφισ*αν* των συµπολιτν του.
Α. Λασκαρτος, Ιδο ο νθρωπος, Eρµ$ς

* συγκαταλογζεται: συναριθµται * χυδαοι: εδ οι αγρµµατοι, ανυπληπτοι * αψηφισα: περιφρνηση, ανυποληψ*α

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶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˘;

2

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

3

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

4

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·˜.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

°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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§‹ıË
Το ποηµα εναι σον το και δηµοσιετηκε το 1899. O Μαβλης καλοτυχζει τους νεκρος, γιατ
χουν πιει το νερ της λησµονι ς και δε θυµονται τα β σανα της επγειας ζως. Παρ λληλα
τους συγκρνει µε τους ζωντανος που υποφ ρουν, επειδ δεν µπορον να λησµονσουν τα
αγαπηµ να τους πρσωπα.

∫ αλτυχοι οι νεκρο*, που λησµοννε

την π*κρια της ζω$ς. <ντας βυθ*σει
ο $λιος και το σορουπο* ακλουθ$σει,
µην τους κλαις, ο καηµς σου σος και να ’ναι!
Τ'τοιαν ρα οι ψυχ'ς διψον και πνε
στης Λησµονις την κρουσταλλ'νια βρση"
µα βορκος* το νερκι θα µαυρ*σει,
α στξει γι’ αυτ'ς δκρυ, θε αγαπνε.

Κι αν πιουν θολ νερ, ξαναθυµονται,
διαβα*νοντας λιβδι’ απ’ ασφοδ*λι,*
πνους παλιος, που µ'σα τους κοιµονται.
Α δεν µπορε*ς παρ να κλαις το δε*λι,*
τους ζωντανος τα µτια σου ας θρην$σουν"
θ'λουν – µα δε βολε** να λησµον$σουν.
Λ. Μαβ*λης, Τα ποιµατα,
6δρυµα Κστα και Ελ'νης Oυρνη

* σο ρουπο: λυκφως, δση του $λιου * βο ρκος: στσιµο νερ * λιβδι’ απ’ ασφοδλι: µυθολογικς
τπος, που ηρεµον οι νεκρο* * δελι: δειλιν * δε βολε: δεν µπορον
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∂ƒ°∞™π∂™

1

°È·Ù› Î·ÏÔÙ˘¯›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ô ÔÈËÙ‹˜, ÂÓÒ ıÂˆÚÂ› ·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜;

2

¶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·;

3

¶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›;

4

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

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

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‰ÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ÓÂÚﬁ ÙË˜ ÏËÛÌÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ª·‚›ÏË;

Μριος Σπηλιπουλος, Μνµης φυλ κιο
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