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∞∫ƒπ∆π∫√

� ∆ιγεν�ς 

∫§∂º∆π∫√

Τ
υ Βασ�λη 

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς δ�� δηµ�τικ� τραγ��δια π�υ συνδ��νται τ� πρ�τ� µε
την αν�δυση εν�ς ηρωικ�� πρ�τ�π�υ, τ� δε�τερ� µε την πρ�παρασκευ! τ�υ εθνι-
κ�απελευθερωτικ�� αγ�να των Ελλ!νων. Να πρ�σεγγ�σ�υν τ� πνε�µα και την
εκ#ραστικ! λιτ�τητα των δηµ�τικ�ν τραγ�υδι�ν.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
� ∆ιγεν�ς ως απ�λυτ� πρ�τυπ� ανδρε�ας
� κλ��της ως πρ�τυπ� ανθρ�πινης α�ι�πρ�πειας και ελε�θερης �ω�ς  

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� ακριτικ� τραγ��δι, στην κρητικ! παραλλαγ! τ�υ, θεµατ�π�ιε� τ� ηρωικ�τερ�
επεισ�δι� των περιπετει�ν τ�υ ∆ιγεν!, τη µ�&η τ�υ µε τ� '�ρ� και τη στιγµ! τ�υ
θαν�τ�υ τ�υ. ( ∆ιγεν!ς, �πως �λ�ι �ι θνητ��, υπ�κειται στη µ��ρα τ�υ θαν�τ�υ, γι’
αυτ� και γνωρ�)ει την !ττα απ� τ� '�ρ�. Ωστ�σ� τ� ψυ&�µα&ητ� τ�υ σηµαδε�εται
απ� υπερ#υσικ� στ�ι&ε�α, πρ�κειµ�ν�υ να τ�νιστε� �τι αυτ�ς π�υ πεθα�νει ε�ναι
+ε&ωριστ�ς. Παρ�λληλα µε τα περ!#ανα και ανδρειωµ�να λ�για τ�υ εκ#ρ�)εται η
(ατελ�σ#�ρη) επιθυµ�α τ�υ ανθρ�π�υ να υπερ2ε� τα �ρια της �παρ+!ς τ�υ.

Τ� κλ�#τικ� τραγ��δι µ�ς µετα#�ρει στην ιστ�ρικ�κ�ινωνικ! πραγµατικ�τητα
των πρ�επαναστατικ�ν &ρ�νων και � !ρω�ς τ�υ, � Βασ�λης, ε�ναι �νας κ�ιν�ς
�νθρωπ�ς. Ωστ�σ� τ� ιδανικ� της ελε�θερης )ω!ς και η 2αθι� α�σθηση της α+ι�-
πρ�πειας τ�ν ωθ��ν να απαρνηθε� την τακτ�π�ιηµ�νη )ω! τ�υ υπ�δ�υλ�υ και να
διαλ�+ει την περιπετει�δη κι επικ�νδυνη, αλλ� ελε�θερη, )ω! των κλε#τ�ν. ( αγ�-
νας της εθνικ!ς απ�κατ�στασης, µα)� µε τα αιτ!µατα της κ�ινωνικ!ς δικαι�σ�νης
και τ�υ σε2ασµ�� των ατ�µικ�ν δικαιωµ�των, αναδεικν�εται σ’ αυτ� τ� κλ�#τικ�
τραγ��δι. Τ� τραγ��δι �ργαν�νεται σε δ�� ν�ηµατικ�ς εν�τητες. Στην πρ�τη περι-
λαµ2�νεται η παρ�κληση-συµ2�υλ! της µ�νας στ� γι� της και η απ�ντηση τ�υ
γι�υ. Η παρ�κληση της µ�νας δε�&νει τη #ρ�ντ�δα και την αγ�πη για τ� γι� της, για
τ�ν �π��� πρ�τιµ� τη σ�γ�υρη )ω! τ�υ σκλ�2�υ απ� τη ριψ�κ�νδυνη )ω! τ�υ κλ�-
#τη. Στη δε�τερη –συν�πτικ!– εν�τητα, � γι�ς απ�&αιρετ� τη µ�να, ανε2α�νει στα
2�υν� και γ�νεται δεκτ�ς µε ενθ�υσιασµ� απ� τ�υς κλ�#τες.

Ως πρ�ς τη µ�ρ#!, τ� τραγ��δι �&ει �λα τα τυπικ� γνωρ�σµατα των δηµ�τικ�ν
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τραγ�υδι�ν: δεκαπεντασ�λλα2� στ�&�, παρατακτικ! σ�ντα+η, ασ�νδετη ρηµατικ!
διατ�πωση, εκ#ραστικ! λιτ�τητα, πρ�σωπ�π��ηση και συν�µιλ�α µε τη #�ση.

¶¶ ∞∞ ƒƒ AA §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ II ªª ∂∂ ¡¡ √√   ∞∞
Κωστ!ς Παλαµ�ς, «[Κα2�λα π�ει � '�ρ�ντας]», �αµ��ι και αν�παιστ�ι (1897).
�παντα, τ�µ. 1, Μπ�ρης, 1932, σ. 352-353.

Κα��λα π�ει � ��ρ�ντας
τ� ∆ιγεν� στ�ν �δη,
κι �λλ�υς µα��… Κλα�ει, δ�ρνεται
τ’ ανθρ�πιν� κ�π�δι.

Και τ�υς κρατε� στ�υ αλ�γ�υ τ�υ
δεµ�ν�υς τα καπ��λια,
της λε�εντι�ς τ�ν �νεµ�,
της �µ�ρ!ι�ς την π��λια.

Και σα να µην τ�ν π�τησε
τ�υ ��ρ�υ τ� π�δ�ρι,
� Ακρ�τας µ�ν� ατ�ρα#α
κ�ιτ�ει τ�ν κα�αλ�ρη.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Σε π�ια σηµε�α τ�υ τραγ�υδι�� τ�ν�)εται η γενναι�τητα τ�υ !ρωα;
2. Βρε�τε �λλα δηµ�τικ� τραγ��δια ! κε�µενα επ�νυµων λ�γ�τε&ν�ν µε θ�µα τ�

θ�νατ� τ�υ ∆ιγεν!. Να επισηµ�νετε �µ�ι�τητες και δια#�ρ�ς στ� &ειρισµ� τ�υ
θ�µατ�ς τ�υς.
Η&�γρα#ηµ�νη απαγγελ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ τραγ�υδι�� µε τη #ων! τ�υ Ελευθ�ρι�υ Βενι-

)�λ�υ #υλ�σσεται στ� Κ�ντρ� Μικρασιατικ�ν Σπ�υδ�ν.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√   µµ
1. «Κλ�#τικ�. 20», Ν. Γ. Π�λ�τη, ∆ηµ�τικ� τραγ��δια, Γρ�µµατα 1991, σ. 43.

$ πλ��σι�ς �#ει τα !λωρι�, �#ει � !τω#�ς τα γλ�ντια.
�λλ�ι παιν�νε τ�ν πασ� και �λλ�ι τ� �ε��ρη,
µα γω παιν�ω τ� σπαθ� τ� τ�υρκ�µατωµ�ν�,
τ� ’#ει καµ�ρι η λε�εντι�, κι � κλ�!της περη!�νια.

∂∂ ÀÀ ƒƒ ÀÀ ∆∆ ∂∂ ƒƒ ∂∂ ™™   ¢¢ ƒƒ ∞∞ ™™ ∆∆ ∏∏ ƒƒ ππ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∂∂ ™™
1. Π�ιες πληρ�#�ρ�ες για τη )ω! των κλε#τ�ν µ�ς δ�νει τ� τραγ��δι; Να τις

εµπλ�υτ�σετε και µε �λλες π�υ θα 2ρε�τε σε ιστ�ρικ� ! λ�γ�τε&νικ� 2ι2λ�α.
2. Βρε�τε �λλα δηµ�τικ� τραγ��δια µε θ�µα τη )ω! των κλε#τ�ν. Π�ς αντιµετωπ�-

)ει � λα�ς την επιλ�γ! τ�υς να #�γ�υν στ� 2�υν� και π�ς κρ�νει τις πρ�+εις τ�υς;
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µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Ελληνικ� δηµ�τικ� τραγ��δια. Συναγωγ� µελετ�ν, Bδρυµα Κ�στα και Ελ�νης

(υρ�νη 2001.
Ν�α Εστ�α, τ&. 1762, 2003 [α#ι�ρωµα].
Τα δηµ�τικ� τραγ��δια, Κλ�!τικα, επιµ�λεια Αλ�+ης Π�λ�της, Ερµ!ς 1973.
Π�λ�της Αλ�+ης, Η ανακ�λυψη των ελληνικ�ν δηµ�τικ�ν τραγ�υδι�ν, Θεµ�λι� 1984.
Ση#�κης Γ. Μ., Για µια π�ιητικ� τ�υ ελληνικ�� δηµ�τικ�� τραγ�υδι��, Πανεπιστη-

µιακ�ς Εκδ�σεις Κρ!της, Ηρ�κλει� 1988.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ακριτικ�, «( ∆ιγεν!ς», ∆ηµ�τικ� τραγ��δια, Ακριτικ�, µελ�τη-ανθ�λ�γηση Βασ�-
λη '. Μ�κη, Επικαιρ�τητα 1978, σ. 89.
Κλ�#τικ�, «Τ�υ Βασ�λη», Ν. Γ. Π�λ�τη, ∆ηµ�τικ� τραγ��δια, Γρ�µµατα 1991, σ. 49.

∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞§µ√™

Εις Σ�µ
ν

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� µ�ρ�ς µιας καλ2ικ!ς ωδ!ς, στην
�π��α ε+α�ρεται τ� γεννα�� #ρ�νηµα και η αρετ!.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Ελευθερ�α και αρετ�
∆�υλε�α και ����ς 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
(ι τρεις πρ�τες στρ�#�ς της ωδ!ς «Εις Σ�µ�ν» συµπυκν�ν�υν τις ιδε�λ�γικ�ς α+�ες
και τα ιδανικ� π�υ τρ�#�δ�τησαν τ�ν εθνικ�απελευθερωτικ� αγ�να των Ελλ!νων.
Η 2ασικ! ιδ�α τ�υ απ�σπ�σµατ�ς ε�ναι �τι η απ�κτηση της ελευθερ�ας των υπ�-
δ�υλων Ελλ!νων πρ�ϋπ�θ�τει γεννα�� #ρ�νηµα και αρετ!. Η �νν�ια της αρετ!ς
συνδ�εται µε τη δια#ωτιστικ! �νν�ια της συνε�δησης και της ευθ�νης τ�υ ανθρ�π�υ
ως π�λ�τη. Η αρετ! και η τ�λµη αντιπαρατ�θενται στην ατιµ�α της υπ�δ�υλης )ω!ς
και στ� #�2� π�υ κρατ�ει δ�σµι� τ�ν υπ�δ�υλ�. 'ρησιµ�π�ι�ντας τ� παρ�µ�ια-
στικ� πλα�σι� της µυθ�λ�γικ!ς ιστ�ρ�ας τ�υ Bκαρ�υ, � �π���ς π�θανε απ� τ�ν π�θ�
τ�υ για την ελευθερ�α π�υ τ�υ πρ�σ#ερε η πτ!ση πρ�ς τ�ν �υραν�, � Κ�λ2�ς πρ�-
2�λλει την αντιδιαστ�λ! αν�µεσα στ�ν ατιµωτικ� θ�νατ� αυτ�� π�υ π�#τει θ�µα
εν�ς τυρρ�ν�υ και στ� δ�+ασµ�ν� θ�νατ� αυτ�� π�υ πεθα�νει ελε�θερ�ς, υπηρε-
τ�ντας τα ιδανικ� τ�υ. Την π�ρε�α τ�υ Bκαρ�υ �#ε�λ�υν να ακ�λ�υθ!σ�υν µ�&ρι
τ�λ�υς �ι επαναστατηµ�ν�ι Fλληνες, ακ�µα κι αν η �κ2αση της πρ�σπ�θει�ς τ�υς
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ε�ναι � τιµηµ�ν�ς θ�νατ�ς. Αυτ!ν ακρι2�ς την ιδ�α αναπτ�σσει � Κ�λ2�ς, µε α#�ρ-
µ! τ�υς πεσ�ντες Ιερ�λ�&�τες, και στην ωδ! τ�υ «Εις τ�ν Ιερ�ν Λ�&�ν». (ι Ιερ�λ�-
&�τες ηττ!θηκαν και σκ�τ�θηκαν, �µως � θ�νατ�ς τ�υς ε�ναι δ�+ασµ�ν�ς, επειδ!
υπηρ�τησαν µ�&ρι τ�λ�υς, µε αρετ! και τ�λµη, τ� ιδανικ� της ελευθερ�ας.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Ανδρ�ας Κ�λ2�ς, «Εις τ�ν Ιερ�ν Λ�&�ν», στρ. α’-ε’, Η Λ�ρα (1824). Ωδα�, Bκαρ�ς
1970, σ. 50-51.

α1
Ας µη �ρ�2η π�τ�
τ� σ�ννε!�ν, και � �νεµ�ς
σκληρ�ς ας µη σκ�ρπ�ση
τ� #�µα τ� µακ�ρι�ν

π�υ σας σκεπ��ει.

�1
Ας τ� δρ�σ�ση π�ντ�τε
µε τ’ αργυρ� της δ�κρυα
η ρ�δ�πεπλ�ς κ�ρη3
και αυτ�� ας 2ε!υτρ�ν�υν 

αι�νια τ’ �νθη.

γ1
Ω γν�σια της Ελλ�δ�ς
τ�κνα, ψυ#α� π�υ επ�σατε
εις τ�ν αγ�να ανδρε�ως,
τ�γµα εκλεκτ�ν Ηρ�ων,

κα�#ηµα ν��ν.

δ1
Σας �ρπα2εν η τ�#η
την νικητ�ρι�ν δ�!νην
και απ� µυρτι�ν σ�ς �πλε2ε
και π�νθιµ�ν κυπ�ρισσ�ν

στ�!αν�ν �λλ�ν.

ε1
Αλλ’ αν τις απεθ�νη
δι� την πατρ�δα, η µ�ρτ�ς
ε�ναι !�λλ�ν ατ�µητ�ν
και καλ� τα κλαδ�α

της κυπαρ�σσ�υ.

Ε Θ Ν Ι Κ Η  � Ω Η
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ς συνδ�εται αιτι�λ�γικ� η πρ�ταση τ�υ τελευτα��υ δ�στι&�υ µε τις πρ�ηγ��-

µενες;
2. Τι συγκρ�νει � π�ιητ!ς στην τρ�τη στρ�#! και π�ια θ�ση πα�ρνει � �δι�ς;
3. Συγκρ�νετε τ� περιε&�µεν� των δ�� ωδ�ν. Π�ια στ�ση κρατ�ει � π�ιητ!ς απ�-

ναντι σε αυτ��ς π�υ θυσι�)�υν τη )ω! τ�υς για την ελευθερ�α;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
$ι Ωδ�ς τ�υ Κ�λ��υ, επιµ�λεια, επιλ�γ! κριτικ�ν κειµ�νων Ν�σ�ς Βαγεν�ς, Πανε-
πιστηµιακ�ς Εκδ�σεις Κρ!της, Ηρ�κλει� 1992.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ανδρ�ας Κ�λ2�ς (1792-1869), «Εις Σ�µ�ν», στρ. αH-γH, Λυρικ� (1826). Ωδα�, κριτικ!
�κδ�ση Filippo Maria Pontani, Bκαρ�ς 1970, σ. 119.

¢π√¡À™π√™ ™√§øª√™

Η καταστρ
�� των Ψαρ�ν

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να αντιλη#θ��ν �ι µαθητ�ς µε π�ι�ν τρ�π� �να �δυνηρ� επεισ�δι� τ�υ εθνικ�απε-
λευθερωτικ�� αγ�να µνηµει�θηκε σε �να λιτ� και περιεκτικ� επ�γραµµα π�υ απ�-
τ�ει #�ρ� τιµ!ς στ�υς νεκρ��ς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
∆��α – (νδ���ι νεκρ�� 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� σ�λωµικ� επ�γραµµα «Η καταστρ�#! των Ψαρ�ν» απ�τελε� αντιπρ�σωπευτικ�
παρ�δειγµα της δυνατ�τητας π�υ �&ει η π��ηση να µετα#�ρει �να συγκεκριµ�ν�
ιστ�ρικ� γεγ�ν�ς στη σ#α�ρα τ�υ καθ�λικ�� και τ�υ πανανθρ�πιν�υ. ( Σ�λωµ�ς
α#αιρε� απ� την καταστρ�#! των Ψαρ�ν �λα τα συγκυριακ� και επικαιρικ� στ�ι-
&ε�α και εστι�)ει την πρ�σ�&! τ�υ στα &αρακτηριστικ� εκε�να π�υ επιτρ�π�υν τη
δια&ρ�νικ! αναγωγ! τ�υ ιστ�ρικ�� επεισ�δ��υ: την καµ�νη γη και τα λαµπρ� σκ�-
τωµ�να παλικ�ρια. Στ� κ�ντρ� τ�υ π�ι!µατ�ς τ�π�θετε�ται η πρ�σωπ�π�ιηµ�νη
θε�τητα της ∆�+ας, σ�µ2�λ� της τιµ!ς π�υ �#ε�λεται στ�υς �νδ�+�υς νεκρ��ς, να
περι#�ρεται –µ�ναδικ! µαρτυρ�α )ω!ς– αν�µεσ� τ�υς, να αναλ�γ�)εται τ� µ�γεθ�ς
της θυσ�ας τ�υς και να #�ρει στ� µ�τωπ� �να απ�ριττ� στε#�νι, καµωµ�ν� απ� τα
υλικ� της δ�+ασµ�νης γης. Η εικ�να π�υ συνθ�τει τ� π��ηµα ε�ναι µ�ναδικ! σε
παραστατικ�τητα και υπ�2λητικ! σε δ�ναµη. Τ� επ�γραµµα τ�υ Σ�λωµ�� εκ#ρ�)ει
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την �δια ακρι2�ς αντ�ληψη µε τις τρεις πρ�τες στρ�#�ς της ωδ!ς «Εις Σ�µ�ν»: �
θ�νατ�ς στ�ν αγ�να για την ελευθερ�α ε�ναι �νδ�+�ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς, «Εις Μ�ρκ� Μπ�τσαρη», Π�ι�µατα, τ�µ. 1, Bκαρ�ς  19865, σ. 137.

Η ∆�2α δε2ι� συντρ�!ε�ει
τ�ν �ντρα π�υ τρ�#ει µε κ�π�υς
της Φ�µης τ�υς δ�σ�ατ�υς τ�π�υς,
κι � Φθ�ν�ς τ�� στ�κει �ερ�ι�,
µε µ�τια, µε #ε�λη πικρ�.

Αλλ’ �π�τε η µ��ρα τ�� γρ�ψει,
τ�ν δρ�µ� τ�υ κ�σµ�υ να π�ψει,
η ∆�2α καθ��ει µ�ν�#η
στην πλ�κα τ�υ τ�!�υ λαµπρ�,
και � !θ�ν�ς αλλ�� περπατε�.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∞∞
Βρε�τε αντιστ�ι&�ες αν�µεσα στ� π��ηµα «Εις Μ�ρκ� Μπ�τσαρη» και στ� ε+ετα)�-
µεν� επ�γραµµα.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Εισαγωγ� στην π��ηση τ�υ Σ�λωµ��, επιµ�λεια Γι�ργ�ς Κε&αγι�γλ�υ, Πανεπιστη-

µιακ�ς Εκδ�σεις Κρ!της, Ηρ�κλει� 1999.
Καψωµ�ν�ς Ερατ�σθ�νης, $ Σ�λωµ�ς και η ελληνικ� π�λιτισµικ� παρ�δ�ση, Β�υλ!

των Ελλ!νων 1998.
Καψωµ�ν�ς Ερατ�σθ�νης κ.�., ∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς. Ανθ�λ�γι� θεµ�των της σ�λω-

µικ�ς π��ησης, Β�υλ! των Ελλ!νων 1998.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς (1798-1857), «Η καταστρ�#! των Ψαρ�ν» (1825), Π�ι�µατα,
επιµ�λεια – σηµει�σεις Λ�ν�ς Π�λ�της, Bκαρ�ς 19865, σ. 138.

°π∞¡¡∏™ ƒπ∆™√™

Ερηµωµ�να �ωρι�

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να µεταδ�θε� στ�υς µαθητ�ς µια �ντ�νη εικ�να της καταστρ�#!ς, της ερ!µωσης
και της δι�ψευσης π�υ �#ησε π�σω της η κατ�ρρευση τ�υ αλ2ανικ�� µετ�π�υ,
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αλλ� και γενικ	τερα � Β’ Παγκ	σµι�ς π	λεµ�ς. Να τ�νιστε� τ� κ�υρ�γι� π�υ ε��αν
�ι �νθρωπ�ι της επ���ς εκε�νης να σταθ��ν 	ρθι�ι µ�σα στην καταστρ��� και να
αντισταθ��ν στην υπ�δ��λωση της πατρ�δας τ�υς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Π�λεµικ� τ�π
�
Α
σθηση �ττας
Αντ��� και ψυ�ικ� δ�ναµη των ηττηµ�νων 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� απ	σπασµα απ�τελε� µια ρεαλιστικ� π�ιητικ� περιγρα�� της υπ���ρησης των
νικηµ�νων Ελλ�νων στρατιωτ�ν π�υ εγκαταλε�π�υν τ� αλ"ανικ	 µ�τωπ�. Την
πρ�τη στρ��ικ� εν	τητα τ�υ απ�σπ�σµατ�ς συγκρ�τε� µια σειρ� απ	 εικ	νες,
π�υ ε�ναι ως επ� τ� πλε�στ�ν �ν�µατικ�ς πρ�τ�σεις και παρατ�σσ�νται η µ�α µετ�
την �λλη, �ωρ�ς αυστηρ� ν�ηµατικ� συν��� (π.�., εν� στην αρ�� τ�υ απ�σπ�σµα-
τ�ς � �ρ	ν�ς ε�ναι τ� «ανελ�ητ� #ερ	 καλ�κα�ρι», στην αρ�� της δε�τερης στρ��ι-
κ�ς εν	τητας µετα�ερ	µαστε πρ��αν�ς σε µια αν�µνηση τ�υ π�λεµικ�� �ειµ�να
στα αλ"ανικ� "�υν�, «Ε��ε κ�λλ�σει � π�γ�ς τ� παπ��τσι στην κ�λτσα»). $λες
αυτ�ς �ι εικ	νες απ�δ�δ�υν παραστατικ� την ερ�µωση, την καταστρ��� και τ�
θ�νατ� π�υ πρ�κ�λεσε � π	λεµ�ς. Ωστ	σ�, στη δε�τερη στρ��ικ� εν	τητα "λ�-
π�υµε 	τι �ι νικηµ�ν�ι στρατι�τες, αν και ε�ναι ε#�υθενωµ�ν�ι, διατηρ��ν ακ	µη
τ� κ�υρ�γι� και την ελπ�δα 	τι κ�π�τε θα επιστρ�ψ�υν #αν� στ� πεδ�� της µ��ης,
πρ�σπαθ�ντας να δια�υλ�#�υν τ� «�ως» απ	 τ�ν κατακτητ�. Στη δε�τερη εν	-
τητα πρ�πει να πρ�σε�τε� η πρ�"�λ� και η αν�δει#η της �ων�ς των στρατιωτ�ν µε
τη �ρ�ση τ�υ πρ�τ�υ πληθυντικ�� πρ�σ�π�υ, εν� µ��ρι εκε�ν� τ� σηµε�� τ� απ	-
σπασµα ε�ναι καθαρ� α�ηγηµατικ	. Στ� τ�λ�ς τ�υ απ�σπ�σµατ�ς �ι στρατι�τες
��ν�νται, απ�µ�νει 	µως η κ	κκινη λ�µψη των τσιγ�ρων τ�υς, µια υπ�"λητικ� εικ	-
να π�υ συµ"�λ�*ει την αντ��� και την απ	�ασ� τ�υς να αντισταθ��ν µε κ�θε τρ	π�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. +δυσσ�ας Ελ�της, «Η π�ρε�α πρ�ς τ� µ�τωπ�», Τ� ��ι�ν Εστ
 (1959). Π�
ηση,

0καρ�ς 2002, σ. 136-139. (Τ� κε�µεν� αυτ	 �ι µαθητ�ς µπ�ρ��ν να τ� ακ��σ�υν
και σε απαγγελ�α τ�υ ηθ�π�ι�� Μ�ν�υ Κατρ�κη, απ	 τη µελ�π��ηση τ�υ ��ι�ν
Εστ
 τ�υ Μ�κη Θε�δωρ�κη).

2. Στ�λι�ς ;ε�λ��δας, �νθρωπ�ι τ�υ µ�θ�υ (1944) στ� Κ�στας =ατ*ηπατ�ρας,
Μαρ�α Φα�αλι��, Μαρτυρ
ες 1940-1941, Κ�δρ�ς 1982.

3. Γι�ννης Μπερ�της, Τ� πλατ� π�τ�µι (1946/1965), Ερµ�ς 1999.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Η π�ιητικ� συλλ�γ� γρ��τηκε τ� 1942, δηµ�σιε�τηκε 	µως τ� 1961. Σκε�τε�τε

π�ι�ι πιθαν�� λ	γ�ι εµπ	δισαν τ�ν π�ιητ� να δηµ�σιε�σει τα π�ι�µατ� τ�υ.
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2. Βρε�τε τις παρ�µ�ι�σεις τ�υ κειµ�ν�υ και ε+ηγ!στε τη σηµασ�α τ�υς.
3. Π�ς �ργαν�νεται α#ηγηµατικ� τ� απ�σπασµα; Π�ια πρ�σωπα και σε π�ια

σηµε�α εµ#αν�)�νται να µιλ��ν στ� απ�σπασµα; Τι ε+υπηρετε� η εναλλαγ! αν�-
µεσα στη #ων! τ�υ α#ηγητ! και στη #ων! των πρ�σ�πων;

4. Συγκρ�νετε τις εικ�νες κατ�ρρευσης τ�υ αλ2ανικ�� µετ�π�υ π�υ δ�νει � Ρ�τσ�ς
µε τις εικ�νες της δ�σκ�λης π�ρε�ας πρ�ς τ� µ�τωπ� π�υ περιγρ�#�υν � Ελ�της,
� Kε#λ��δας και � Μπερ�της.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞   
Α!ι�ρωµα στ�ν Γι�ννη Ρ�τσ�, Κ�δρ�ς 1981.
Ανθ�λ�γ�α Γι�ννη Ρ�τσ�υ, επιλ�γ! 'ρ�σα Πρ�κ�π�κη, Κ�δρ�ς 2000.
Βελ�υδ!ς Γι�ργ�ς, Πρ�σεγγ�σεις στ� �ργ� τ�υ Γι�ννη Ρ�τσ�υ, Κ�δρ�ς 1984.
∆ιαλησµ�ς Στ�#αν�ς, Εισαγωγ� στην π��ηση τ�υ Γι�ννη Ρ�τσ�υ, Επικαιρ�τητα

1981.
Κακλαµαν�κη Ρ��λα, Γι�ννης Ρ�τσ�ς. Η �ω� και τ� �ργ� τ�υ, Πατ�κης 1999.
Μαρων�της ∆.Ν., «( τ�π�ς τ�υ εθνικ�� π�ιητ!. ( αντ�κτυπ�ς τ�υ αλ2ανικ��

�π�υς στην π��ησ! µας», =ρ�ι τ�υ λυρισµ�� στ�ν $δυσσ�α Ελ�τη, Κ�δρ�ς
19844, σ. 55-80.

Πρε2ελ�κης Παντελ!ς, $ π�ιητ�ς Γι�ννης Ρ�τσ�ς, Κ�δρ�ς 1981.
Πρ�κ�π�κη 'ρ�σα, Η π�ρε�α πρ�ς την Γκραγκ�ντα � �ι περιπ�τειες τ�υ �ρ�µατ�ς,

Κ�δρ�ς 1981.
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/105/8.html#1
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.Komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoiisi:htm

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι�ννης Ρ�τσ�ς (1909-1990), Η τελευτα�α πρ� ανθρ�π�υ εκατ�νταετ�α (1961). Π�ι�-
µατα, τ�µ. 1, Κ�δρ�ς 200123, σ. 505.

ª∂§¶ø ∞•πø∆∏

Απ" δ"$α και θ�νατ


™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να συνειδητ�π�ι!σ�υν �ι µαθητ�ς �τι η γερµανικ! Κατ�&! !ταν µια περ��δ�ς
σκληρ�ν δ�κιµασι�ν για τ�ν ελληνικ� λα�, αλλ� και µια επ�&! π�υ αν�δει+ε τ�
κ�υρ�γι� τ�υ λα�� και την αντ�στασ! τ�υ στ�ν κατακτητ!, ακ�µα κι �ταν τ� τ�µη-
µα της αντ�στασης !ταν � θ�νατ�ς.
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££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Κατ�*�. ∆�κιµασ�ες (πε�να και ��α) και Αντ�σταση
Λαϊκ� α�σθηµα και αγωνιστικ� εν�τητα 
Αντιστασιακ� πνε�µα 

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� απ�σπασµα πρ��ρ&εται απ� τ� µυθιστ�ρηµα Εικ�στ�ς αι�νας, τ� �π��� �γραψε
η Α+ι�τη απ� τ�ν (κτ�2ρη ως τ� Ν��µ2ρη 1946, λ�γ�υς µ!νες πριν η συγγρα#�ας
υπ�&ρεωθε� να #�γει απ� την πατρ�δα της και να κατα#�γει στη Γαλλ�α.

Στ� απ�σπασµα η ηρω�δα της Π�λυ+�νη ανακαλε� στη µν!µη της απ� τη #υλα-
κ!, �π�υ 2ρ�σκεται λ�γω της αντιστασιακ!ς της δρ�σης (µ��ρα)ε παρ�ν�µ� Τ�π�),
δ�� κρ�σιµες στιγµ�ς της γερµανικ!ς Κατ�&!ς στην Αθ!να, µια ταπειν! και µια
ηρωικ! στιγµ!. Η πρ�τη στιγµ! ε�ναι η διαν�µ! συσσ�τι�υ στ�υς καλλιτ�&νες. Η
συγγρα#�ας, µ�σω της ηρω�δας της, #α�νεται να αντικρ�)ει µε ειρωνικ! µατι� τ�υς
καλλιτ�&νες: �ι εκ#ραστ�ς τ�υ πνε�µατ�ς, µ�&ρι &τες απ�µακρ�ι κι ακατ�δεκτ�ι,
ε+�υθενωµ�ν�ι τ�ρα απ� την πε�να, υπ�κ�πτ�υν και αυτ�� στις πιεστικ�ς επιταγ�ς
της �λης, καθ�ς αναγκ�)�νται να στ�ι2α&τ��ν και να διαµαρτυρηθ��ν για να
π�ρ�υν, ταπεινωµ�ν�ι, τ� ελ�&ιστ� #αγητ� τ�υ συσσ�τι�υ. Η δε�τερη στιγµ! ε�ναι
µια αντικατ�&ικ! διαδ!λωση π�υ α#!νει π�σω της αρκετ��ς νεκρ��ς. Τ� #ρ�νηµα
ωστ�σ� τ�υ κ�σµ�υ π�υ συµµετ�&ει στη διαδ!λωση ε�ναι σθεναρ� και η α�σθηση
της συναδ�λ#ωσης ισ&υρ!. Η συγγρα#�ας, διαµ�σ�υ της ηρω�δας της, τ�ν�)ει την
τα+ικ! σ�σταση της διαδ!λωσης. Αυτ�� π�υ συµµετ�&�υν, αδια#�ρ�ντας ακ�µα
και για τη )ω! τ�υς και παρασυρµ�ν�ι απ� τ�ν εθνικ� ενθ�υσιασµ�, ε�ναι �νθρω-
π�ι πρ�ερ&�µεν�ι απ� τα λαϊκ� στρ�µατα και �νθρωπ�ι π�υ �&�υν )ωνταν�ς µν!-
µες απ� παλαι�τερ�υς εθνικ��ς αγ�νες, �πως η µικρασιατικ! εκστρατε�α. Ε�ναι
ενδια#�ρ�ν �τι �νας συγγρα#�ας µε δια#�ρετικ! ιδε�λ�γικ! συγκρ�τηση απ� εκε�-
νη της Α+ι�τη, � (δυσσ�ας Ελ�της, περιγρ�#ει µε αν�λ�γ� τρ�π� την κ�ινωνικ!
σ�σταση των συµµετε&�ντων σε µια αντικατ�&ικ! διαδ!λωση: «�ι ν��ι µε τα πρη-
σµ�να π�δια π�υ τ�υς �λεγαν αλ!τες, και �ι �ντρες, και �ι γυνα�κες, και �ι λα2ωµ�-
ν�ι µε τ�ν επ�δεσµ� και τα δεκαν�κια» («Η µεγ�λη �+�δ�ς», Τ� �2ι�ν Εστ�). Τ� απ�-
σπασµα καταλ!γει µε την περιγρα#! µιας σκην!ς (η τυ&α�α συν�ντηση της Π�λυ-
+�νης µε �να στρατηγ�), η �π��α λειτ�υργε� ως πρ�µ!νυµα τ�υ εµ#υλ��υ, π�υ ακ�-
λ��θησε την απελευθ�ρωση.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. (δυσσ�ας Ελ�της, «Η µεγ�λη �+�δ�ς», Τ� �2ι�ν Εστ� (1959). Π��ηση, Bκαρ�ς

2002, σ. 149-150.
2. Γι�ργ�ς Ιω�νν�υ, «Αυτ� π�υ δεν σ2!ν�νται», Ε!��ων και µη, Κ�δρ�ς 1979, σ.

83-87.
3. ∆ηµ!τρης 'ατ)!ς, «Μαργαρ�τα Περδικ�ρη», Τ� τ�λ�ς της µικρ�ς µας π�λης,

Κε�µενα 19832, σ. 193-225.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Π�ια ε�ναι η κ�ινωνικ! σ�νθεση και π�ι�ι �ι στ�&�ι της διαδ!λωσης;
2. Σ&�λι�στε τ� θλι2ερ� διαλ�γισµ� της α#ηγ!τριας µ�σα στ� κελ� της #υλακ!ς:

«Τι καιρ�ς, π�σα &ρ�νια, και να µην �&ει τελειωµ�!».
3. Η Μαργαρ�τα Περδικ�ρη, στ� δι!γηµα τ�υ 'ατ)!, συµµετ�&ει, �πως και η α#η-

γ!τρια της Α+ι�τη, ενεργ� στην Αντ�σταση. Βρε�τε �µ�ι�τητες και δια#�ρ�ς
στη συµπερι#�ρ� των δυ� γυναικ�ν της Αντ�στασης.

4. (ι µαθητ�ς µπ�ρ��ν επ�σης να δια2�σ�υν δυ� ε#η2ικ� µυθιστ�ρ!µατα: $
µεγ�λ�ς περ�πατ�ς τ�υ Π�τρ�υ της Qλκης ��η και Κ�κκινη κλωστ� δεµ�νη…
της �ωρ) Σαρ!, π�υ ανα#�ρ�νται σε αυτ! την ιστ�ρικ! περ��δ�.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Καρ2�λης Τ�κης, «Μ�λπω Α+ι�τη», Η µεσ�π�λεµικ� πε��γρα!�α, τ�µ. 2, Σ�κ�λης

1992, σ. 28-50.
Μικ� Μα�ρη, Μ�λπω Α2ι�τη. Κριτικ�ς περιπλαν�σεις, Κ�δρ�ς 1996.
—, «Ιστ�ρ�α των !&ων και των ψιθ�ρων: για τ�ν Εικ�στ� αι�να της Μ�λπως Α+ι�-

τη», Ιστ�ρικ� πραγµατικ�τητα και νε�ελληνικ� πε��γρα!�α, Επιστηµ�νικ�
συµπ�σι�, Εταιρε�α Σπ�υδ�ν 1997, σ. 217-238.

µµ ππ ¡¡ ∆∆ ∂∂ √√
Τ�σ�ς Ψαρρ�ς (σκην�θεσ�α), Α!ι�ρωµα στη Μ�λπω Α2ι�τη, ΕΤ1, (κτ�2ρι�ς 2003.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μ�λπω Α+ι�τη (1906-1973), Εικ�στ�ς αι�νας (1946), Κ�δρ�ς 1982, σ. 112-117.

°πøƒ°√™ Ã∂πªø¡∞™

&$ι �ιλι�δες ν�
ι

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να συνειδητ�π�ι!σ�υν �ι µαθητ�ς �τι η λ�γ�τε&ν�α κατεργ�)εται τ� ιστ�ρικ�
υλικ� (συγκεκριµ�να εδ�, την ε+�γερση τ�υ Π�λυτε&νε��υ και τ� αιµατηρ� τ�λ�ς
της) µε τ� δικ� της, εντελ�ς αυτ�ν�µ� τρ�π�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Θυσ�α των ν�ων
Ιερ� σιωπ� ως �νδει�η σε�ασµ�� και αναγν�ρισης της θυσ�ας
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∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
( 'ειµων�ς ενσωµατ�νει στ� α#!γηµ� τ�υ $ γ�µ�ς αυτ� τ� σ�ντ�µ� κε�µεν� π�υ
αναπλ�θει µε τ� δικ� τ�υ, εντελ�ς ιδι�τυπ�, τρ�π� την ε+�γερση τ�υ Π�λυτε&νε��υ
τ� Ν��µ2ρι� τ�υ 1973. ( 'ειµων�ς αναδεικν�ει τη 2αθ�τερη �υσ�α και τ� δια&ρ�-
νικ� 2�θ�ς τ�υ ιστ�ρικ�� γεγ�ν�τ�ς. Jπως � Σ�λωµ�ς στ� επ�γραµµα «Η κατα-
στρ�#! των Ψαρ�ν», �τσι και � 'ειµων�ς α#αιρε� �λα τα συγκυριακ� και επικαι-
ρικ� στ�ι&ε�α και εστι�)ει την πρ�σ�&! τ�υ στα στ�ι&ε�α εκε�να π�υ επιτρ�π�υν τη
δια&ρ�νικ! αναγωγ! τ�υ ιστ�ρικ�� επεισ�δ��υ. Γι’ αυτ� µ�ν� �ι δυ� εισαγωγικ�ς
#ρ�σεις τ�υ κειµ�ν�υ δ�ν�υν τ� 2ασικ� περ�γραµµα τ�υ ιστ�ρικ�� γεγ�ν�τ�ς, και
µ�λιστα µε εντελ�ς γενικ��ς �ρ�υς («ν��ι κι �#η2�ι παιδι�», «�νας στρατ�ς»,
«�λλ�ς λα�ς»). Στη συν�&εια, �ι συν�πειες τ�υ ιστ�ρικ�� γεγ�ν�τ�ς, η αιµατηρ!
καταστ�λ! της ε+�γερσης, περιγρ�#�νται σαν �να γεωλ�γικ� συµ2�ν ! και κατα-
στρ�#!: �ι ν��ι 2�υλι�)�υν µ�σα στη γη, η γη καθι)�νει µ�&ρι π�υ σ&ηµατ�)εται �να
τερ�στι� 2�ραθρ�. Τ� 2�ραθρ� αυτ� λειτ�υργε� ως �να υπ�2λητικ� µνηµε�� της
θυσ�ας, αλλ� και ως µια απ�κρ�υστικ! και διαρκ!ς υπ�µνηση τ�υ εγκλ!µατ�ς π�υ
τελ�στηκε εκε�. Η τελικ! απ�#ανση τ�υ α#ηγητ! («κανε�ς π�τ� δεν θα τ�λµ!σει να
σκ�ψει και να δει») θ�λει µ�λλ�ν να απ�δ�σει την α�σθηση τ�υ τρ�µακτικ�� δ��υς
π�υ θα πρ�καλε� τ� 2�ραθρ�-µνηµε��, εν� η α#�ριστικ! πρ�σταγ! τ�υ («κανε�ς να
µη τ�λµ!σει») εκ#ρ�)ει την �ργ! για τ� �γκληµα και τη δι�θεσ! τ�υ να αναλ�2ει
αυτ�ς την πρ�στασ�α τ�υ µνηµε��υ.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Γι�ννης Ρ�τσ�ς, ∆εκα�κτ� λιαν�τρ�γ�υδα της πικρ�ς πατρ�δας, Κ�δρ�ς 1973.

Τ� παλικ�ρι π�υ ’πεσε µ’ �ρθ� την κε!αλ� τ�υ,
δεν τ� σκεπ��ει η γης �γρ�, σκ�υλ�κι δεν τ’ αγγ��ει–

Φτερ� στη ρ�#η τ�υ � σταυρ�ς κι �λ� #ιµ�ει τ’ αψ�λ�υ
και σµ�γει τ�υς τραν��ς αϊτ��ς και τ�υς #ρυσ��ς αγγ�λ�υς.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∞∞
Η γρα#! τ�υ 'ειµων� &αρακτηρ�)εται απ� µεγ�λη α#αιρετικ�τητα, συµπ�κνωση
των ν�ηµ�των, αλλ� και π�ιητικ! τ�λµη τ�σ� στην α#!γηση �σ� και στη δηµι�υργ�α
των εικ�νων της. Επιλ�+τε µ�α απ� τις εικ�νες τ�υ κειµ�ν�υ και 2ρε�τε τις αντιστ�ι&�ες
της µε τα ιστ�ρικ� γεγ�ν�τα, �πως περιγρ�#�νται απ� την επ�σηµη ιστ�ρ�α ! τα &ρ�-
νικ� της επ�&!ς (π.&. Κωστ��λα Μητρ�π��λ�υ, Τ� #ρ�νικ� των τρι�ν ηµερ�ν,
Κ�δρ�ς 2002).

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αριστην�ς Γι�ργης, Εισαγωγ� στην πε��γρα!�α τ�υ Γ. �ειµων�, Κ�δρ�ς 1981.
Λ�λα-Κριστ ∆�σπ�ινα, Στ� καλειδ�σκ�πι� τ�υ Γι�ργ�υ �ειµων�, Καστανι�της 1984.
Μαρων�της ∆.Ν., Η πε��γρα!�α τ�υ Γι�ργ�υ �ειµων�, Λωτ�ς 1986.
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Γι�ργ�ς 'ειµων�ς (1936-2000), $ γ�µ�ς, Κ�δρ�ς 19772, σ. 35.

Ãƒπ™∆√º√ƒ√™ ª∏§πø¡∏™

«Τ
 συρµατ"πλεγµα τ
υ α�σ�
υς»

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να αντιλη#θ��ν �ι µαθητ�ς �τι τ� κυπριακ� )!τηµα παραµ�νει µια αν�ι&τ! πληγ!
τ�υ ελληνισµ��, �ι δραµατικ�ς επιπτ�σεις τ�υ �π���υ σ&ετ�)�νται µε τις πρ�σωπικ�ς
ιστ�ρ�ες π�λλ�ν ανθρ�πων π�υ στερ!θηκαν �&ι µ�ν� τη γη τ�υς, αλλ� �υσιαστικ�
τ� &�ρ� της νε�τητας και των 2ιωµ�των τ�υς.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞ ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Κυπριακ� ��τηµα
Τ�υριστικ� α�ι�π��ηση και αλλ�τρ�ωση της Κ�πρ�υ
Πρ;σινη γραµµ� – ∆ι*�τ�µηση τ�υ νησι��

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏ ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� σ�ντ�µ� α#!γηµα τ�υ Μηλι�νη καταγρ�#ει τις σκ�ψεις και τα συναισθ!µατα
απ� µια επ�σκεψη τ�υ συγγρα#�α στην Κ�πρ�. Αν και τ� α#!γηµα #α�νεται
καταρ&!ν να �&ει τ� &αρακτ!ρα µιας τα+ιδιωτικ!ς περι!γησης, η µατι� τ�υ α#η-
γητ! διεισδ�ει στ� &�ρ� και στ� &ρ�ν�, επειδ! η εµπειρ�α της τελευτα�ας αυτ!ς
επ�σκεψης στ� νησ� συγκρ�νεται µε τις παλαι�τερες εµπειρ�ες τ�υ α#ηγητ! απ�
την Κ�πρ�, �π�υ για µεγ�λ� &ρ�νικ� δι�στηµα υπηρ�τησε ως εκπαιδευτικ�ς.
Αν�µεσα στ� τ�τε και στ� τ�ρα συν�2ησαν σηµαντικ� γεγ�ν�τα, π�υ �λλα+αν
ρι)ικ� την �ψη και τις πρ��πτικ�ς τ�υ τ�π�υ. Η τ�υριστικ! α+ι�π��ηση, π�υ
αλλ��ωσε την �ψη τ�υ τ�π��υ και επηρ�ασε τ� !θ�ς των ανθρ�πων, ε�ναι µια ε+�-
#θαλµη αλλαγ!, αλλ� �ι σηµαντικ�τερες και δραµατικ�ς αλλαγ�ς �#ε�λ�νται στην
τ�υρκικ! εισ2�λ! τ�υ 1974. Fκτ�τε �λ�κληρ� τ� νησ� και κυρ�ως η πρωτε��υσ�
τ�υ, η Λευκωσ�α, διαιρ�θηκαν στα δυ�, στην ελε�θερη Κ�πρ� και στην κατε&�µε-
νη απ� τ�υς Τ��ρκ�υς )�νη. ( α#ηγητ!ς θυµ�ται την παλαι�τερη διαµ�ν! τ�υ
στ� νησ� και αναλ�γ�)εται µε λ�πη την ειρωνε�α της ιστ�ρ�ας: τ�τε µιλ��σε στ�υς
µαθητ�ς τ�υ για τ� τε�&�ς τ�υ Βερ�λ�ν�υR στ� µετα+� τ� τε�&�ς τ�υ Βερ�λ�ν�υ
�παψε να υπ�ρ&ει και τ�ρα τ� αδιαπ�ραστ� τε�&�ς της τελευτα�ας &ωρισµ�νης
στα δυ� π�λης τ�υ κ�σµ�υ 2ρ�σκεται µπρ�στ� τ�υ. Πρ�κειµ�ν�υ να δηλωθε� αυτ!
η τραγικ! ειρωνε�α της ιστ�ρ�ας, � τ�τλ�ς τ�υ κειµ�ν�υ συµπλ�κει τ� συρµατ�-
πλεγµα π�υ &ωρ�)ει στα δυ� τη Λευκωσ�α µε τ� «τε�&�ς τ�υ α�σ&�υς», την �ν�µα-
σ�α π�υ δ�θηκε στ� τε�&�ς τ�υ Βερ�λ�ν�υ. ∆υστυ&�ς τ� συρµατ�πλεγµα τ�υ
α�σ&�υς στη Λευκωσ�α παραµ�νει ακ�µα. Στην τελευτα�α παρ�γρα#� � α#ηγητ!ς
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νι�θει �τ�ιµ�ς, µε τη δ�ναµη της µν!µης και της #αντασ�ας, να +επερ�σει τ�υς
περι�ρισµ��ς τ�υ συρµατ�πλ�γµατ�ς και να 2ρεθε� στην �λλη πλευρ�, στην
επ�&! της νι�της τ�υ και της ελευθερ�ας. Ωστ�σ� η τελευτα�α #ρ�ση τ�υ α#ηγ!-
µατ�ς δηλ�νει την �δυνηρ! επ�γνωση τ�υ α#ηγητ! �τι τα &ρ�νια της νε�τητ�ς
τ�υ παραµ�ν�υν #υλακισµ�να π�σω απ� τ� συρµατ�πλεγµα. Η διδασκαλ�α αυτ��
τ�υ κειµ�ν�υ µπ�ρε� να συνδυαστε� µε τ� π��ηµα «Γλυκ� τ�υ κ�υταλι��» τ�υ
Κ�πρι�υ Κυρι�κ�υ 'αραλαµπ�δη, µε σκ�π� να συνε+εταστ��ν τ�σ� η συναισθη-
µατικ! δι�θεση �σ� και τα 2ι�µατα των δ�� πρ�σ�πων, µε �µ#αση στη λειτ�υρ-
γ�α της µν!µης.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Αντ�νης Σαµαρ�κης, «Τ� π�τ�µι», @ητε�ται ελπ�ς (1954), 198320, σ. 21-25.
2. Λευτ�ρης Π��λι�ς, «Καλ�κα�ρι τ�υ ’78», Τ� αλληγ�ρικ� σ#�λε�� (1978). Τα π�ι�-

µατα τ�υ Λευτ�ρη Π��λι�υ, επιλ�γ! 1969-1978, Κ�δρ�ς 1982, σ. 99.

Η Κ�πρ�ς µε κ�λεσε ν’ ακ��σω τη µ�υσικ� της
και να ��υλι�2ω στ� #�µα της την παρ�#�ρδη δικ� µ�υ.
Ε�δα τ�ν π�ν� π�σω απ� απελπισµ�νες �ιτρ�νες
και τη Λευκωσ�α σα #�ρδ� σπασµ�νη �ι�λι��.
=λη τη ν�#τα στ� 2εν�δ�#ε�� µ�υ µε τ�λιγαν
σα νε�ρ� �ι ψυ#�ς των σκ�τωµ�νων
και µε µετακιν��σαν τα ��µατα των αγν���µενων παλικαρι�ν.
A�ησα τη θλιµµ�νη γη και !ωτ�γρ�!ισα
στα ακρ�γι�λια της την αι�νια γ�ννηση 
της Α!ρ�δ�της.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™ ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Στ� δι!γηµα αυτ� � α#ηγητ!ς ανα#�ρεται σε περιστατικ� π�υ συν�2ησαν στην

Κ�πρ� πριν και µετ� την τ�υρκικ! εισ2�λ! τ�υ 1974. Βρε�τε τα σηµε�α στα �π��α
διακρ�ν�νται αυτ�ς �ι δ�� περ��δ�ι της )ω!ς τ�υ και καταγρ�ψτε τα δια#�ρετι-
κ� αισθ!µατα π�υ �νιωθε κ�θε #�ρ�.

2. «Τα αισθ!µατα δεν µπα�ν�υν στ� συρµατ�πλεγµα». Γρ�ψτε µια παρ�γρα#� π�υ
να τελει�νει µε αυτ!ν τη #ρ�ση.

3. Π�ια εικ�να της Κ�πρ�υ δ�νει � Λ. Π��λι�ς στ� π��ηµ� τ�υ; Κ�ντε ειδικ! ανα-
#�ρ� στις λ�+εις π�υ δε�&ν�υν τη συναισθηµατικ! στ�ση τ�υ π�ιητ!.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Ελ�τρ�#�ς [Π�τρας], τ&. 7, 1995.
Η λ�2η, τ&. 143, 1998.
Μηλι�νης �ριστ�!�ρ�ς, Π.Ε.Φ., Μετα�&µι� 2000.
Παγαν�ς Γ.∆., Τρεις µεταπ�λεµικ�� πε��γρ�!�ι, Νε#�λη 1998, σ. 50-65, 104-129.
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Παγαν�ς Γ.∆., Τρεις µεταπ	λεµικ	� πε	γρ��	ι, Νε��λη 1998, σ. 50-65, 104-129.
Τσακνι�ς Σπ�ρ�ς, «�ριστ���ρ�ς Μηλι�νης», Η µεταπ	λεµικ� πε	γρα��α, τ�µ. 5,

Σ�κ�λης 1988, σ. 254-329.

∫∫ ππ ¡¡ ∏∏ ªª ∞∞ ∆∆ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∫∫ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ππ ¡¡ ππ ∞∞   
Θ�δωρ�ς Αγγελ�π�υλ�ς, Τ	 µετ�ωρ	 ��µα τ	υ πελαργ	�, 1991.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
�ριστ���ρ�ς Μηλι�νης (1932), «“Τ� συρµατ�πλεγµα τ�υ α#σ$�υς”», Τ	 µικρ� ε�ναι
�µ	ρ�	, Κ�δρ�ς 1997, σ. 104-106.
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∂∂ ¡¡ ∞∞ §§ §§ ∞∞ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ √√ ππ   ∆∆ ƒƒ √√ ¶¶ √√ ππ   ¢¢ ππ ¢¢ ∞∞ ™™ ∫∫ ∞∞ §§ ππ ∞∞ ™™   ™™ ∆∆ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞   ∆∆ ∏∏ ™™   ∂∂ ¡¡ √√ ∆∆ ∏∏ ∆∆ ∞∞ ™™

1. Ιστ�ρικ�ς παραλληλισµ�ς – Παρ�λληλα θεµατικ� µ�τ��α
Καλ� θα ;ταν �ι µαθητ�ς να συνδ�σ�υν τ� αγωνιστικ� ;θ�ς και την αντ�$;
στις δ�κιµασ#ες µε την ιστ�ρικ; π�ρε#α τ�υ ελληνισµ��. Η καµ�νη γη και τα
λαµπρ� παλικ�ρια των Ψαρ�ν στ� σ�λωµικ� επ#γραµµα ; τ� τ�π#� της ερ;-
µωσης µετ� την κατ�ρρευση τ�υ αλ=ανικ�� µετ�π�υ στ� απ�σπασµα απ� την
π�ιητικ; σ�νθεση τ�υ Ρ#τσ�υ µπ�ρ��ν να συνε?εταστ��ν, ως παρ�λληλες
ιστ�ρικ�ς περιστ�σεις, µε τ� π�#ηµα «Θερµ�π�λες» τ�υ Κα=��η («Η =ι�π�λη
– Τ� αγωνιστικ� πνε�µα τ�υ ανθρ�π�υ»).

2. Ρεαλιστικ� λ�γ�τε�νικ� απ�τ�πωση ιστ�ρικ�ν συµ��ντων
Ε?ετ�@�ντας τ� απ�σπασµα απ� τ� µυθιστ�ρηµα της Α?ι�τη ; συσ$ετ#@�ντ�ς
τ� µε τ� δι;γηµα της Αλε?#�υ («Η =ι�π�λη – Τ� αγωνιστικ� πνε�µα τ�υ
ανθρ�π�υ»), πρ�κ�πτει µια ρεαλιστικ; απ�τ�πωση των δ�σκ�λων κατ�$ικ�ν
και µεταπ�λεµικ�ν $ρ�νων (πε#να, στερ;σεις, ε?�ρ#α), επικεντρωµ�νη στα
καθηµεριν� πρ�=λ;µατα και στις συναισθηµατικ�ς αντιδρ�σεις των απλ�ν
ανθρ�πων. Παρ�λληλα µε τ�ν ηρωισµ� π�υ επιδεικν��υν �ι στρατι�τες τ�υ
αλ=ανικ�� µετ�π�υ, � �π�#�ς πρ�=�λλεται κυρ#ως στις επετε#�υς, µπ�ρε# να
δ�θε# µια ρεαλιστικ�τερη εικ�να των πραγµ�των µ�σα απ� τ� π�#ηµα τ�υ
Ρ#τσ�υ και τα πρ�τειν�µενα παρ�λληλα κε#µενα.

3. ∆ιδασκαλ�α κειµ�νων και �ρ�ση επ�πτικ�� υλικ��
A$ει ενδια��ρ�ν να συνε?εταστ��ν κ�π�ια κε#µενα –�πως, π.$., τ� π�#ηµα τ�υ
Ρ#τσ�υ ; τ� α�;γηµα τ�υ Μηλι�νη– µε εικαστικ� υλικ� π�υ σ$ετ#@εται µε τα
ιστ�ρικ� περιστατικ� στα �π�#α ανα��ρ�νται (αλ=ανικ� µ�τωπ�, κυπριακ�
πρ�=ληµα), �στε �ι µαθητ�ς να συγκρ#ν�υν ; να πρ�=ληµατιστ��ν σ$ετικ� µε
την ιδιαιτερ�τητα της λ�γ�τε$νικ;ς απ�δ�σης της ιστ�ρικ;ς πραγµατικ�τητας
(εκ�ραστικ�# τρ�π�ι, ιδε�λ�γικ; $ρ�ι�, κ�ινωνικ�ς πρ�=ληµατισµ�ς κ.�.).
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