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§√ƒ∂¡∆∑√™ ª∞µπ§∏™

Καλλιπ�τειρα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να µελετ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να γνωστ� σ�ν�τ� τ�υ Μα��λη, µε γν�µ�να την ε�!µνηση
των ευγενικ�ν ιδεωδ�ν π�υ υπηρετ�!σε η τ�λεση των αρ&α�ων 	λυµπιακ�ν Αγ�νων.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ √√   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ √√
Η τ�λεση των αρ�αων �λυµπιακ�ν Αγ�νων και � απ�κλεισµ�ς των γυναικ�ν

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Πηγ� �µπνευσης τ�υ σ�ν�τ�υ «Kαλλιπ(τειρα» ε�ναι η ελληνικ� αρ&αι�τητα και
συγκεκριµ�να τ� ιστ�ρικ� αν�κδ�τ� σ!µ)ωνα µε τ� �π��� η Ρ�δ�τισσα αρ&�ντισσα
Kαλλιπ(τειρα, µητ�ρα τ�υ �λυµπι�ν�κη ∆ιαγ�ρα και συγγεν�ς (λλων π�ντε �λυµπι�-
νικ�ν, παρακ�λ�!θησε στ� στ(δι� της Oλυµπ�ας γυµνικ�!ς αγ�νες αντρ�ν, κατ(
παρ(�αση τ�υ ν�µ�υ π�υ απαγ�ρευε την παρ�υσ�α γυναικ�ν στ�ν αθλητικ� &�ρ�.
Με α)�ρµ� την ε�α�ρεση π�υ �καναν �ι ελλαν�δ�κες για την Καλλιπ(τειρα, µπ�ρ�!-
µε να σ&�λι(σ�υµε τα �θη της αρ&α�ας αντρ�κρατικ�ς κ�ινων�ας και να ανα)ερθ�!-
µε στη σηµεριν�, σηµαντικ�, σ&�ση της γυνα�κας µε τ�ν αθλητισµ� και τις αθλητικ�ς
εκδηλ�σεις. Στ� µεγαλ!τερ� µ�ρ�ς τ�υ σ�ν�τ�υ, π�υ �&ει διαλ�γικ� µ�ρ)�, εκτ�θε-
νται τα επι&ειρ�µατα µε τα �π��α η Kαλλιπ(τειρα κατ�ρθωσε να πε�σει τ�υς ελλαν�-
δ�κες να της επιτρ�ψ�υν να παρακ�λ�υθ�σει τ�υς αγ�νες. Τ� σ�ν�τ� λειτ�υργε� �τσι
σαν �µµεσ�ς !µν�ς στη )�µη και στ� κ!ρ�ς των 	λυµπιακ�ν Αγ�νων, στην αδ�-
σµευτη θ�ληση τ�υ ανθρ�π�υ, αλλ( και στην ιερ�τητα και στη δ!ναµη της π��ησης
π�υ δ��(1ει τ�υς εκλεκτ�!ς, σ!µ)ωνα µε τις επιν�κιες ωδ�ς τ�υ Πινδ(ρ�υ. 	ι )ιλ�-
σ�)ικ�ς αντιλ�ψεις της π��ησης τ�υ Μα��λη διαµ�ρ)�θηκαν απ� τη �αθι( γν�ση
της γερµανικ�ς )ιλ�σ�)�ας (Kαντ, Φ�&τε, Σ�πεν(�υερ και N�τσε), καθ�ς και της ινδι-
κ�ς και ιδ�ως της ��υδιστικ�ς )ιλ�σ�)�ας. Η µ�α �ψη αυτ�ν των πεπ�ιθ�σεων, π�υ
εκ)ρ(1εται και στην «Καλλιπ(τειρα», περιλαµ�(νει τ�ν ιδανισµ� της τ�&νης (την
π�στη δηλαδ� �τι η τ�&νη ε�ναι υψηλ� ιδανικ�, στ� �π��� � καλλιτ�&νης πρ�πει να
α)ιερ�νεται �λ�ψυ&α), τη θεµελ�ωση κ(θε πρ(�ης σε σταθερ�ς ηθικ�ς α��ες και τη
�αθι( αγ(πη πρ�ς την πατρ�δα (η (λλη �ψη ε�ναι η ρι1ικ( απαισι�δ��η �ως πεισιθ(-
νατη θε�ρηση της ανθρ�πινης 1ω�ς).

5πως τα περισσ�τερα π�ι�µατα τ�υ Μα��λη, �τσι και τ� «Καλλιπ(τειρα» �&ει τη
µ�ρ)� σ�ν�τ�υ. T� σ�ν�τ� ε�ναι π��ηµα σταθερ�ς µ�ρ)�ς µε τερ(στια δι(δ�ση στις
µεγ(λες ευρωπαϊκ�ς λ�γ�τε&ν�ες. Απ�τελε�ται απ� 14 µετρικ( �µ�ειδε�ς στ�&�υς,
π�υ καταν�µ�νται σε δ!� τετρ(στι&ες και δ!� τρ�στι&ες στρ�)�ς, µε συγκεκριµ�να
σ&�µατα �µ�ι�καταλη��ας. 	 Mα��λης ειδικε!τηκε στη σ�νετ�γρα)�α και θεωρε�-
ται �&ι µ�ν� ανανεωτ�ς της, αλλ( και � συστηµατικ�τερ�ς και καλ!τερ�ς 9λληνας
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σ�νετ�γρ()�ς. Oι µ�ρ)�λ�γικ�� περι�ρισµ�� τ�υ σ�ν�τ�υ �&ι µ�ν� δεν εµπ�δ�1�υν
την αν(πτυ�η της π�ιητικ�ς )αντασ�ας τ�υ Mα��λη, αλλ( τ�υ επιτρ�π�υν να ανα-
δε��ει την ικαν�τητ( τ�υ για τελει�π��ηση της µ�ρ)�ς, ιδ�ως στ�ν εντεκασ!λλα��
στ�&�, στ�ν �π��� ε�ναι γραµµ�να τα περισσ�τερα σ�ν�τα τ�υ. Παρ(λληλα, τ� π��η-
µα ε�ναι �κ)ραση γν�σιων και πηγα�ων αισθηµ(των και στηρ�1εται σε στ�ρε� ηθικ�
και )ιλ�σ�)ικ� υπ��αθρ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   KK EE II MM EE NN √√
Κωστ�ς Παλαµ(ς, «	λυµπιακ�ς :µν�ς» στα Κ.Ν.Λ. της Α’ Γυµνασ��υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
<γρας Τ�λλ�ς, «Τρ�α σ�ν�τα τ�υ Μα��λη», Κριτικ�, τ�µ. 2, Ερµ�ς 1981, σ. 60-63.
Αλισανδρ(τ�ς Γε�ργι�ς, «Εισαγωγ�» στ� Λ�ρ�ντ1�ς Μα��λης, Τα π
ι�µατα, Dδρυµα

Κ�στα και Ελ�νης 	υρ(νη 1990, σ. 9-48.
Κ�υλ�υ)(κ�ς Κ�στας, «Καλλιπ(τειρα», Κεµενα και αναλ�σεις, τ�µ. 2, ∆ι�γ�νης

19804, σ. 143-145.
Μπ�υµπ�υλ�δης Φα�δων, Λ
ρ�ντ�
ς Μα�λης, 1860-1912, 1954.
Π�λλ( στ�ι&ε�α για την αν�δικ� π�ρε�α τ�υ ελληνικ�! αθλητισµ�! θα �ρε�τε στ�ν
τ�µ� π�υ επιµελ�θηκε � Π�τρ�ς Λιν(ρδ�ς, Απ� τ
 �ραµα στην πρ��η, Υπ�υργε��
Π�λιτισµ�! – Γενικ� Γραµµατε�α 	λυµπιακ�ν Αγ�νων 2000.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Λ�ρ�ντ1�ς Μα��λης (1860-1912), «Καλλιπ(τειρα» (1895), Τα Π
ι�µατα, Dδρυµα
Κ�στα και Ελ�νης 	υρ(νη 1990, σ. 70.

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ªπ°°∞™

Η τρ�πλα των �νε�ρων

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να ανα)ερθ�!µε στ� πι� δηµ�)ιλ�ς (θληµα, τ� π�δ�σ)αιρ�, µ�σα απ� µια γλυκ�-
πικρη ανθρ�πινη ιστ�ρ�α.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η πρ�σωπικ� ιστ�ρα και η παρακµιακ� κατ�σταση τ�υ Αρ��κατ�υ
Τ� π�δ�σ�αιρ� ως αθλητικ� δραστηρι�τητα και η ανταπ�κριση τ�υ ευρ��ς
κ�ιν�� (�λαθλ�ι και ερασιτ��νες π�δ�σ�αιριστ�ς) σε αυτ�
Η συναισθηµατικ� συµµετ��� στ� �θληµα
Η συµ!�λικ� πραγµατ�π�ηση εν�ς �νερ�υ τ�υ Αρ��κατ�υ µ�σα απ� την τρ-
πλα τ�υ Μπλ�νκ�
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� δι�γηµα τ�υ Μ�γγα ε�ναι �να στιγµι�τυπ� της σ!γ&ρ�νης 1ω�ς, µε �ρωα τ� Μ�µη
Αρ�!κατ�, �ναν ερασιτ�&νη π�δ�σ)αιριστ�, πρ�ερ&�µεν� απ� λαϊκ� κ�ινωνικ� περι-
�(λλ�ν. 5λες �ι ελπ�δες τ�υ Αρ�!κατ�υ για επιτυ&�α στη 1ω� και κ�ινωνικ� κατα-
��ωση επενδ!�νται, �δη απ� τη νεανικ� τ�υ ηλικ�α και σ’ �λη τη δι(ρκεια της (δ��ης
π�δ�σ)αιρικ�ς τ�υ καρι�ρας, σε µ�α τρ�πλα δικ�ς τ�υ επιν�ησης, την �π��α �µως δεν
κατ�ρθωσε π�τ� να πραγµατ�π�ι�σει. Για τ�ν Αρ�!κατ� η στιγµ� της δικα�ωσης
�ρ&εται, &ρ�νια µετ( τ� τ�λ�ς της αθλητικ�ς τ�υ καρι�ρας, �ταν �λ�πει στην τηλε�-
ραση �να Με�ικαν� π�δ�σ)αιριστ�, τ�ν Μπλ(νκ�, να πραγµατ�π�ιε� τη δικ� τ�υ
τρ�πλα. Η &αρ( τ�υ Αρ�!κατ�υ ε�ναι τ�σ� µεγ(λη �στε πανηγυρ�1ει ��αλλ�ς. Μ�σα
απ� την α)�γηση αυτ�! τ�υ &ι�υµ�ριστικ�! αλλ(, στ� �(θ�ς, θλι�ερ�! περιστατι-
κ�!, στ� δι�γηµα τ�υ Μ�γγα σ&�λι(1εται η κ�ινωνικ� δι(σταση τ�υ π�δ�σ)α�ρ�υ: η
τερ(στια κ�ινωνικ� τ�υ απ�&ηση π�υ υπερ�α�νει τα εθνικ( σ!ν�ρα και παρασ!ρει
εκατ�µµ!ρια ανθρ�π�υς στη λατρε�α της «στρ�γγυλ�ς θε(ς», η δυνατ�τητ( τ�υ να
καθιστ( κ(π�ι�υς πα�κτες λαϊκ( ινδ(λµατα απ� τη µια στιγµ� στην (λλη, κυρ�ως
�µως η λειτ�υργ�α τ�υ ως &ρηµατιστηρ��υ �νε�ρων για µια καλ!τερη 1ω�. Σε αυτ� τ�
&ρηµατιστ�ρι� επ�νδυσε �λ�κληρη τη 1ω� τ�υ, µην �&�ντας (λλη επιλ�γ�, � ερασιτ�-
&νης π�δ�σ)αιριστ�ς Μ�µης Αρ�!κατ�ς. Στην πραγµατικ� 1ω� �παι�ε και �&ασε. Η
τ!&η �µως τ�υ &(ρισε την ψευδα�σθηση της δικ�ς τ�υ επιτυ&�ας, µ�σα απ� τ� π�δ�-
σ)αιρικ� κατ�ρθωµα κ(π�ι�υ (λλ�υ, εν�ς µακριν�! Με�ικαν�!. 	ι ��αλλ�ι πανη-
γυρισµ�� τ�υ Αρ�!κατ�υ δε�&ν�υν �τι )αντασιακ( ταυτ�1εται µε τ�ν (λλ� π�δ�-
σ)αιριστ�, µπα�νει στ� ρ�λ� εκε�ν�υ και πανηγυρ�1ει, �στω και στ� �νειρ�, για �,τι
δεν κατ()ερε στην απ�τυ&ηµ�νη τ�υ 1ω�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   KK EE II MM EE NN AA
1. Ν�κ�ς Καρ�!1�ς, «Αγ&�δης εµπειρ�α», Πενθ�µατα (1969). Τα π
ι�µατα, τ�µ.

1, Dκαρ�ς 1993, σ. 245-246.
2. Γι�ργ�ς Μαρκ�π�υλ�ς, «Ωδ� στ�ν πα�κτη της Α.Ε.Κ. και της Εθνικ�ς Jρ�στ�

Αρδ�1�γλ�υ» [απ�σπασµα], Η ιστ
ρα τ
υ ��ν
υ και της λυπηµ�νης, Υ(κινθ�ς
1987, σ. 15-17.

Θα υµν�σω και εγ$
µε τη %τω&� την π�να µ
υ
τ
ν µ
να&ικ� πλην �µως %ιλ�τιµ
 &αρακτ�ρα
τ
υ πακτ
υ της Α.Ε.Κ. και της Εθνικ�ς
(ρ�στ
υ Αρδ�
γλ
υ.

Θα υµν�σω

Γιατ τ
 παιδ αυτ�
απ� τις ταπειν�ς τις γειτ
νι�ς τ
υ Περισσ
�
πρ
ερ&�µεν
.
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Της Ρι�
υπ�λεως και της Σα%ρ�µπ
λης.
3ταν τ
 µ�ν
 απ� π
λλ
�ς �λλ
υς
π
υ παρ� την υπερ
ψα της νε�τητ�ς τ
υ
εκρ�τησεν εν�ς λεπτ
� στα µυστικ� σιγ�
για τ
υς απ
&ωρ�σαντες �ετερ�ν
υς
π
υ δεν επ�τυ&αν π
λ�τιµ
 γκ
λ
σε κρσιµη στιγµ�
απ
ρρπτ
ντας �τσι ακ�µη και τ
ν θ�νατ

µια και αγν�ησε �λ
υς αυτ
�ς τ
υς αθλητ�ς
π
υ τ$ρα �ρσκ
νται στ
 &$µα.

Θα υµν�σω.

Γιατ τ
 παιδ αυτ�
κατε�αν
ντας – �πως πρ
επα –
απ� τ
υς καλ�τερ
υς α�ρηδες,
�ταν τ
 µ�ν

π
υ π�ντα µε ε�στρ
%ες κιν�σεις
επιτ�γ&ανε την εκπ�ρθηση
της αντπαλης εστας
σε ��να γ�πεδα πρ
π�ντων
κ�ν
ντας �τσι να ακ
υστε αν� την υ%�λι

τ
 �ν
µα της µικρ�ς πατρδας µας
εν$ συν�µα ε&�ρι�ε
λ�γω ε&�ρι�ε µε την πρ��η τ
υ αυτ�
µια 
λ
%$τεινη ν�&τα (ριστ
υγ�ννων
στ
υς �στεγ
υς της πλατεας 5µ
ν
ας
παρ� τ
 �τι ετ
�τ

εστ
&ι�ε εις τ
ν δι
ν αρκετ�
τ
ν �κλεινε µ�ν
 σε �να σπτι
αγρµι τρ
µαγµ�ν

π
υ ��λεπε τ
 κ
ρµ τ
υ
ακρωτ�ρι, ερηµικ� ακρωτ�ρι.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. 9&ει µεγ(λ� ενδια)�ρ�ν να µελετ�σετε τ� π��ηµα τ�υ Γ. Μαρκ�π�υλ�υ, µε

σκ�π� να ε�ηγ�σετε π�ς αντιλαµ�(νεται � π�ιητ�ς την κ�ινωνικ� πρ�σ)�ρ(
τ�υ π�δ�σ)αιριστ� Jρ�στ�υ Αρδ�1�γλ�υ. Συγκρ�νετε τ� π��ηµα τ�υ Μαρκ�-
π�υλ�υ µε τ� δι�γηµα τ�υ Μ�γγα, µε �(ση την �πτικ� γων�α απ� την �π��α
παρ�υσι(1�υν τ� π�δ�σ)αιρ� �ι δ!� συγγρα)ε�ς.

2. ∆ε�τε την ινδικ� κινηµατ�γρα)ικ� ταιν�α Κ�ν’ τ
 �πως 
 Μπ�καµ και σ&�λι(στε
π�ς παρ�υσι(1εται σε αυτ�ν η σ!νδεση τ�υ π�δ�σ)α�ρ�υ µε τη 1ω�.
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βαγεν(ς Ν(σ�ς, «Π�δ�σ)αιρ� και λ�γ�τε&ν�α», Σηµει$σεις απ� τ
 τ�λ
ς τ
υ

αι$να, Κ�δρ�ς 1999, σ. 132-137.
∆ανι�λ Jρ�στ�ς, «Τα δ!σκ�λα &ρ�νια εκε� ��ω, κε�µενα για τη µν�µη και τ� �νει-

ρ�» [Βι�λι�κρισ�α], Ν�α Εστα, τ&. 1762, 2003, σ. 937-940.
Καρακ�τιας Κ�στας, [Βι�λι�κρισ�α], ε). Πρ

πτικ�, 21.2.2004.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆ηµ�τρης Μ�γγας, «Η τρ�πλα των �νε�ρων», Της Σαλ
νκης µ
να&�…, Μετα�&µι�
2003, σ. 173-175.

√Àª¶∂ƒ∆√ ™∞ª¶∞

Τ�πικ� �µ�δα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να δια�(σ�υν �ι µαθητ�ς �να �νθερµ� π��ηµα π�υ �γραψε � Σ(µπα για την
π�δ�σ)αιρικ� �µ(δα της πατρ�δας τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τα αισθ�µατα τ�υ π�ιητ� για την τ�πικ� π�δ�σ�αιρικ� �µ�δα
Η �αρ� και η δ�/α τ�υ αθλ�µατ�ς
Η κ�ινωνικ� πρ�σ��ρ� τ�υ π�δ�σ�αρ�υ

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
	ι µαθητ�ς, και περισσ�τερ� τα αγ�ρια, πιστε!�υµε �τι θα ενδια)ερθ�!ν π�λ! για
αυτ� τ� κε�µεν�, καθ�ς σε µεγ(λ� �αθµ� ανα)�ρεται και εκ)ρ(1ει �ικε�α συναι-
σθ�µατα και πρ�σωπικ�ς τ�υς συγκιν�σεις, ιδια�τερα �ντ�νες µετ( την επιτυ&�α της
Εθνικ�ς µας 	µ(δας Π�δ�σ)α�ρ�υ (2004: Κατ(κτηση τ�υ Ευρωπαϊκ�! Κυπ�λ-
λ�υ).

Αυτ� τ� π��ηµα διαθ�τει πλ�!σια γκ(µα εκ)ραστικ�ν τρ�πων. 	 π�ιητ�ς λει-
τ�υργε� κυρ�ως ως µ�ν(δα ενταγµ�νη µ�σα στ� πλ�θ�ς των �παδ�ν της τ�πικ�ς
�µ(δας («Αν(µεσα στ� πλ�θ�ς κι εγ� σας &αιρετ�»), εκδηλ�νει �µως δια)�ρετι-
κ( τη συναισθηµατικ� τ�υ αντ�δραση («αλλι�τικα απ� τ�υς π�λλ�!ς/ε��σ�υ
συγκινηµ�ν�ς»). ∆εν αρκε�ται δηλαδ� στην παθιασµ�νη και εκδηλωτικ� σ&�ση,
π�υ �&�υν �ι �παδ�� µε την �µ(δα τ�υς –η �π��α συ&ν( παρεκτρ�πεται σε εκδη-
λ�σεις )ανατισµ�! και &�υλιγκανισµ�!–, αλλ( �&ει διαµ�ρ)�σει την πρ�σωπικ�
τ�υ συναισθηµατικ� σ&�ση µε συγκεκριµ�ν� σκεπτικ� και µε σα)� π�ιητικ� πρ�-
θεση. Τ� σκεπτικ� τ�υ ε�ναι �τι αγαπ( και σ��εται την τ�πικ� �µ(δα �&ι µ�ν�
λ�γω της κ�ιν�ς καταγωγ�ς και των επιτυ&ι�ν της, αλλ( κυρ�ως επειδ� �ι πα�κτες
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της διαθ�τ�υν τ�σ� τα ε�ωτερικ( θετικ( &αρακτηριστικ( (νι(τα, θ�ρµη και γρη-
γ�ρ(δα) �σ� και υψηλ� συν�&� µε τη µητ�ρα-�µ(δα: αγωνιστικ� πνε!µα, συνερ-
γασ�α και ευγενικ� (µιλλα. J(ρη σε αυτ( τα γνωρ�σµατ( της η �µ(δα θριαµ�ε!ει
στα γ�πεδα και κατακτ( τις καρδι�ς των �παδ�ν της, �ι �π���ι �επερν�!ν τα
καθηµεριν( τ�υς πρ��λ�µατα απ�λαµ�(ν�ντας τη λαµπερ� εµ)(νιση της �µ(δας
τ�υς. Απ� την (λλη µερι( η π�ιητικ� πρ�θεση τ�υ Σ(µπα ε�ναι ευδι(κριτη. Κατ(
κ(π�ι� τρ�π� συνε&�1ει την παρ(δ�ση των αρ&α�ων π�ιητ�ν π�υ υµν�!σαν τις
αθλητικ�ς επιτυ&�ες, �πως, π.&., � Π�νδαρ�ς µε τ�υς γνωστ�!ς 5λυµπι�νικ
�ς τ�υ.
Η εισαγωγ� (δ!� πρ�τες στρ�)�ς) τ�υ π�ι�µατ�ς �&ει υψηλ� ρητ�ρικ� !)�ς, �
π�ιητ�ς πρ��(λλει τ� εγ� τ�υ ενταγµ�ν� αν(µεσα στ�υς �παδ�!ς, πρ�κειµ�ν�υ
να απευθ!νει πανηγυρικ� &αιρετισµ� στην �µ(δα. 	 εγκωµιαστικ�ς τ�ν�ς παρα-
µ�νει υψηλ�ς και στ� υπ�λ�ιπ� π��ηµα (µε κ�ρ!)ωση τ�υς τελευτα��υς στ�&�υς
της τρ�της στρ�)�ς), καθ�ς τ� κ!ρι� µ�ληµα τ�υ π�ιητ� ε�ναι να µνηµει�σει τη
δ��α και να αναδε��ει τη µεγ(λη κ�ινωνικ� απ�&ηση της �µ(δας. Στ� τ�λ�ς ε�(λ-
λ�υ τ�υ π�ι�µατ�ς � π�ιητ�ς δεν παραλε�πει να αιτι�λ�γ�σει την πρ�σωπικ� τ�υ
στ(ση, τ� !)�ς και τ� �θ�ς τ�υ κειµ�ν�υ τ�υ, δηλ�ν�ντας ευθαρσ�ς �τι η λατρε�α
τ�υ πρ�ς την �µ(δα ε�ναι δικαι�λ�γηµ�νη «για �λα τ�!τα» π�υ αυτ� πρ�σ)�ρει
στ� κ�ιν� της.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
Στ� α)ιερωµ�ν� στ� π�δ�σ)αιρ� τε!&�ς τ�υ ∆�ντρ
υ (τ&. 133-134, Απρ�λι�ς-Ι�!-
νι�ς 2004) θα �ρε�τε 28 π�λ! ενδια)�ρ�ντα λ�γ�τε&νικ(, δ�κιµιακ( κε�µενα και
συνεντε!�εις ��νων συγγρα)�ων, πρ�σ)�ρα για τη διδακτικ� πρ(�η και ��ηθητικ(
για την αν(θεση εργασι�ν στ�υς µαθητ�ς.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
	υµπ�ρτ� Σ(µπα, «Τ�πικ� �µ(δα», µτ)ρ. Ν. Αλι)�ρης, Τ
 ∆�ντρ
, �.π., σ. 95.

¡π∫√™ Ã√À§π∞ƒ∞™

Η εσ��τη των π�ιν�ν

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να δια�(σ�υν �ι µαθητ�ς �να δι�γηµα τ�υ Ν. J�υλιαρ( και να παρακ�λ�υθ�σ�υν
την ψυ&ικ� �νταση τ�υ µικρ�! �ρω( τ�υ, � �π���ς, αν και παθιασµ�ν�ς µε τ� π�δ�-
σ)αιρ�, απ�κλε�εται απ� τα καλ�καιριν( ντ�ρµπι.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τα «διεθν�» καλ�καιριν� µατς στην Αντπαρ�
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� µικρ�ς ∆αµιαν�ς, τ� π�θ�ς τ�υ για τ� π�δ�σ�αιρ� και η επιθυµα τ�υ να
συµµετ�σ�ει στην τ�πικ� �µ�δα, µε σκ�π� τη νκη των Ελλ�νων
Η πικρ� ασθηση της απ�ρριψης, τα απωθηµ�να και η εκτ�νωση-εκδκηση τ�υ
∆αµιαν��

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� δι�γηµα ε�ιστ�ρε� µε &ι�!µ�ρ, ειρωνε�α και ρεαλισµ� την ψυ&ικ� δ�κιµασ�α τ�υ
∆αµιαν�!, � �π���ς απ�κλε�εται, λ�γω της µικρ�ς ηλικ�ας τ�υ, απ� τ�υς π�δ�σ)αι-
ρικ�!ς αγ�νες και �ι�νει �ντ�να τ� συνα�σθηµα της απ�ρριψης, της αδικ�ας, αλλ(
και τ�υ πληγωµ�ν�υ τ�υ πατριωτισµ�!.

Η τριτ�πρ�σωπη α)�γηση και η γλ�σσα τ�υ διηγ�µατ�ς ε�ναι απλ� και (µεση,
σ&εδ�ν πρ�)�ρικ�, &(ρη στην ευρε�α &ρ�ση καθηµεριν�! λε�ιλ�γ��υ και π�δ�σ)αι-
ρικ�ς �ρ�λ�γ�ας. Τ� δι�γηµα &ωρ�1εται σε εµ)ανε�ς εν�τητες, καθ�ς � J�υλιαρ(ς
�&ει πρ��λ�ψει τα σ&ετικ( ενδι(µεσα κεν(. 	 συγγρα)�ας δ�νει αρ&ικ( εισαγωγικ�ς
πληρ�)�ρ�ες για τ�ν ανθρ�πιν� τ!π� και τη λα&τ(ρα τ�υ µικρ�! ∆αµιαν�! να πα�-
�ει στα «διεθν�» µατς τ�υ νησι�! τ�υ, τ� �π��� τ� καλ�κα�ρι µετατρ�πεται σε κ�σµ�-
π�λ�τικ� κ�ντρ� διερ&�µενων Β�ρει�ευρωπα�ων τ�υριστ�ν. Η λα&τ(ρα τ�υ µικρ�!
να εκπρ�σωπ�σει, ως ντ�πι�ς και )ανατικ�ς τ�υ αθλ�µατ�ς, την ελληνικ� �µ(δα
ε�ναι �να ε�δ�ς πρ�σωπικ�! στ�ι&�µατ�ς για την κατα��ωσ� τ�υ στα µ(τια των µεγ(-
λων και των ��νων. Ακ�λ�υθε� η περιγρα)� τ�υ συνηθισµ�ν�υ τρ�π�υ διε�αγωγ�ς
των καλ�καιριν�ν µατς, τα �π��α �&�υν εντελ�ς ερασιτε&νικ�, &αλαρ� και ψυ&αγω-
γικ� &αρακτ�ρα και πρ�σ)�ρ�νται ως παιδι( των εν�λικων τ�υριστ�ν π�υ επιλ�-
γ�υν την Αντ�παρ�, για να απ��(λ�υν τ� (γ&�ς και τ� στρες της πιεσµ�νης αστικ�ς
τ�υς 1ω�ς. 	 ∆αµιαν�ς �µως, π�υ κ(θε µ�ρα παρακ�λ�υθε� τα µατς, δε συµµερ�1ε-
ται καθ�λ�υ αυτ� την αν(γκη εκτ�νωσης των µεγ(λων, �λ�πει αλλι�ς τα πρ(γµατα
και αντιµετωπ�1ει τ� παι&ν�δι µε σ��αρ�τητα, θεωρ�ντας �τι µπ�ρε� να αναδε��ει
αυτ�ν και την �µ(δα τ�υ. 	ι µεγ(λ�ι )υσικ( δεν τ�ν πα�ρν�υν στα σ��αρ( και δε
συµµερ�1�νται την αγων�α τ�υ να συµµετ(σ&ει στ�ν αγ�να. 9τσι δι�γκ�ν�νται µ�σα
τ�υ τα αισθ�µατα της απ�ρριψης, τα απωθηµ�να και η αν(γκη τ�υ για πρ���λ�.
Απ�)ασ�1ει λ�ιπ�ν να δ�σει µια µ�να&ικ�, )αντασιακ� λ!ση στα απωθηµ�να τ�υ
)�ρ�ντας την κ�τρινη )αν�λα της ��νης �µ(δας και εκδικ�!µεν�ς τ�υς συµπατρι�-
τες τ�υ, π�υ δεν τ�ν π�στεψαν. Η (γρια &αρ( αλλ( και η µ�να�ι( της εκδ�κησ�ς τ�υ,
η �π��α δηλ�νεται �δη απ� τ�ν τ�τλ� ως «η εσ&(τη των π�ιν�ν», υπ�γραµµ�1�υν την
υπ�ν�µευτικ� τ�υ αντ�δραση απ�ναντι στην ελληνικ� �µ(δα. 	 συγγρα)�ας επιλ�-
γει να συνδ�σει αυτ�ν τη στ(ση και τη &ρ�νικ� στιγµ� τ�υ ∆αµιαν�! µε τ�ν επ�σης
µ�να&ικ� περ�πατ� της Σιλ�νας, µιας µικρ�ς Ρ�υµ(νας π�υ δ�υλε!ει στ� νησ�. ∆αµια-
ν�ς και Σιλ�να, ντ�πι�ς και µικρ� εργα1�µενη µεταν(στρια, απ�στασι�π�ιηµ�ν�ι απ�
την κ�σµ�π�λ�τικη 1ω� της καλ�καιριν�ς Αντ�παρ�υ, αντιπρ�σωπε!�υν µια δικ�
τ�υς παιδικ�, πρ�σωπικ� και κ�ινωνικ�, εκδ�&� της 1ω�ς.
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Ν�κ�ς Εγγ�ν�π�υλ�ς, «Τα γκωλ-π�στ» [απ�σπασµα], Στην κ
ιλ�δα µε τ
υς

ρ
δ$νες (1978), Dκαρ�ς 1992.

;να σας λ�ω: παν�τ
ιµ
ι
�λ
ι να τρ��
υµε αµ�σως τ
 µ�τι εδ$ εκε
στα γκωλ-π
στ να γρηγ
ρ
�µε
παιδι�!
στα γκωλ-π
στ! µην αρ&ινσ
υνε να π�%τ
υνε
�γρυπν
ι      τα τ�ρµατα �ρ
&�
-ακ
µητη %ρ
υρ� και ηττηθ
�µε

2. Ρ�!λα Κακλαµαν(κη, «Π�δ�σ)αιρικ�� αγ�νες», Λγ
 πριν, λγ
 µετ�, Καστα-
νι�της 1999.

Απ� παιδ τ
� �ρεσε να κ�νει την µπ�λα σκαµν�κι.
;&
ντας µ�θει τ
υς &ειρισµ
�ς µιας τ�λειας ισ
ρρ
πας
Μπ
ρ
�σε να κ�νει 
τιδ�π
τε.

Καθισµ�ν
ς εκε, &ρησιµ
π
ι$ντας κ�θε µ�ρι

Τ
υ σ$µατ
ς και τ
υ πνε�µατ�ς τ
υ
Με τις αν�λ
γες κιν�σεις γενν
�σε πλ�θ
ς λ��εων
Και, αν �&ι π
ι�µατα, �ργα –
�τως ειπεν αιωνι�τητας–
5πωσδ�π
τε ανθρ$π
υς κατ’ εικ�να και 
µ
ωσ� τ
υ.
Καµι� %
ρ� και θε
�ς.

>λα �ταν αληθιν� µε µ�νη ε�αρεση τα %τερ�.
Αυτ� π
υ %υτρ$ν
υν στα γ�πεδα των π
δ
σ%αιρικ$ν αγ$νων
Και �γαν
υν απ� τ
υς αστραγ�λ
υς των π
δι$ν
Για να ε�α%ανσ
υν απ� πρ
σ$π
υ γης τα παιδικ� �νειρα
Και να δ$σ
υν τ
 πρ$τ
 λ�κτισµα στην �π
πτη αθω�τητα των αγγ�λων.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∏∏   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞
∆ια�(στε τα ανθ�λ�γηµ�να και πρ�τειν�µενα παρ(λληλα κε�µενα της εν�τητας και
διαλ��τε εκε�ν� π�υ σας αρ�σει περισσ�τερ�. Ε�ηγ�στε γιατ� τ� επιλ��ατε και πρ�σ-
δι�ρ�στε τ� λ�γ�τε&νικ� πρ�σωπ� π�υ σας κ�νησε περισσ�τερ� την πρ�σ�&�.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ν�κ�ς J�υλιαρ(ς, «Η εσ&(τη των π�ιν�ν», Μια µ�ρα πριν δυ
 µ�ρες µετ�, Νε)�λη
1998, σ. 109-118.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Παρ�λληλα κεµενα
Ειδικ( �ι π�δ�σ)αιρ�)ιλ�ι µαθητ�ς µπ�ρ�!ν να δια�(σ�υν τα πρ�τειν�µενα
παρ(λληλα κε�µενα και τ� σ&ετικ� α)ι�ρωµα τ�υ περι�δικ�! Τ
 ∆�ντρ
.
Εκτ�ς απ� την κ�ινωνικ� πρ�σ)�ρ( και την ��αρση π�υ πρ�σ)�ρει τ� (θλη-
µα µπ�ρ�!ν να &αρ�!ν τα απ�λαυστικ( π�ι�µατα-παρωδ�ες τ�υ Κ.Φ. Φα�(-
κη [= Μ�µης Σ�υλι�της], Π
ι�µατα εν παρ�δω (1974).

2. ∆ηµι�υργα κριτικ�ς στ�σης
	ι µαθητ�ς θα πρ��ληµατιστ�!ν θετικ( για την απ�&ηση τ�υ αθλητισµ�! σε
ατ�µικ� και συλλ�γικ�, τ�πικ�, εθνικ� και παγκ�σµι� επ�πεδ�.

3. Ευρ�τερες δραστηρι�τητες
	ι µαθητ�ς µπ�ρ�!ν να συγκεντρ�σ�υν στ�ι&ε�α σ&ετικ( µε την αν�δικ�
π�ρε�α τ�υ ελληνικ�! αθλητισµ�!, µελετ�ντας, π.&., τις επιδ�σεις των Ελλ�-
νων αθλητ�ν αν( (θληµα � τη σ&�ση των Ελλην�δων µε τ�ν αθλητισµ�.
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