
Η ΝΕ�ΤΕΡΗ Λ�Γ�ΤΕ	ΝΙΑ

Μεταπ�λεµικ
 και σ�γ�ρ�νη λ�γ�τε�ν�α



ªπ§∆√™ ™∞Ã∆√Àƒ∏™

Τα δ�ρα

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να µ�ντ�ρν� µεταπ�λεµικ� π��ηµα και να �ρθ�υν σε
επα!" µε τα διακριτικ$ %αρακτηριστικ$ της µ�ρ!"ς και τ�υ περιε%�µ�ν�υ τ�υ.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Πρ�σ��ρ�-δ�ρ�
	 συµ��λισµ�ς τ�υ �υραν��
Κ�ινωνικ�ς ρ�λ�ς και ιδιαιτερ�τητα τ�υ π�ιητ�

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� π��ηµα «Τα δ&ρα» ε�ναι τ� πρ&τ� δε�γµα της π�ιητικ"ς τ�υ Σα%τ�(ρη. Αν"κει
στη δε(τερη π�ιητικ" συλλ�γ" τ�υ Παραλ�γα�ς (1948), η �π��α περι�%ει π�ικ�λ�υς
µετασ%ηµατισµ�(ς θεµ$των, αντληµ�νων απ� τα δηµ�τικ$ τραγ�(δια (παραλ�γ�ς),
τ� παραµ(θι και την ταραγµ�νη µεταπ�λεµικ" ιστ�ρ�α. Η λιτ" γλ&σσα και � αδρ�ς
%ειρισµ�ς τ�υ θ�µατ�ς συνδυ$+�νται µε την ε-πρεσι�νιστικ" τε%νικ". Στ�ν τ�τλ� και
στην πρ&τη στρ�!" τ�υ π�ι"µατ�ς κυριαρ%ε� η ευ%$ριστη δι$θεση µ�σα απ� τ�
α�σθηµα της πρ�σ!�ρ$ς των ανθρ&πων στ�ν π�ιητ". Στη δε(τερη στρ�!" � π�ιη-
τ"ς %ρησιµ�π�ιε� τα δ&ρα π�υ �λα0ε, µε τρ�π� π�υ ανατρ�πει τις συνηθισµ�νες
πρ�σδ�κ�ες τ�υ αναγν&στη: γ�νατ�+ει και καρ!&νει στ� πε+�δρ�µι� τα π�δια των
περαστικ&ν. Αυτ�� π�υ καθηλ&ν�νται δακρ(+�υν –µα δε δε�%ν�υν τρ�µαγµ�ν�ι–
και στρ�!�υν τ� 0λ�µµα τ�υς στ� !ωτισµ�ν� �υραν�, �π�υ δεσπ�+ει µια 0ασανι-
σµ�νη στη γη +ητι$να, π�υ π�υλ$ τσ�υρ�κια (εικ�να συγγενικ" µε εκε�νη τ�υ π�ι"-
µατ�ς «Τ� ψωµ�»). Μ�σα απ� τις συµ0�λικ�ς αυτ�ς εν�ργειες τ�υ π�ιητ" ανακαλε�-
ται, µε αντεστραµµ�ν�υς ρ�λ�υς (� π�ιητ"ς καρ!&νει τ�υς ανθρ&π�υς / η +ητι$να
δικαι&νεται στ�ν �υραν�), η µ�ρ!" και η στα(ρωση τ�υ 	ριστ�(. Η τρ�τη στρ�!"
εισ$γεται µε τριτ�πρ�σωπη α!"γηση, εν& στη συν�%εια ακ�λ�υθε� δι$λ�γ�ς δ(�
ανθρ&πων, µ�σα απ� τ�ν �π��� επαν�ρ%εται συµ0�λικ$ τ� θ�µα της πρ�σ!�ρ$ς,
απ� την πλευρ$, αυτ"ν τη !�ρ$, τ�υ π�ιητ". �ι $νθρωπ�ι συνειδητ�π�ι�(ν �τι �
π�ιητ"ς απευθ(νεται τελικ$ στην καρδι$ τ�υς, στ�%ε(ει δηλαδ" να α!υπν�σει τ�
συνα�σθηµα, να ευαισθητ�π�ι"σει την ψυ%" τ�υς, να παρεµ0$λει την �υρ$νια εικ�-
να αν$µεσα στις καθηµεριν�ς �γν�ιες της επ�γειας +ω"ς (�πως συµ0α�νει και στ�
π��ηµα «Τ� ψωµ�»).

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. �δυσσ�ας Ελ(της, «∆&ρ� ασηµ�νι� π��ηµα» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ��υ.

2. Τ+�νη Μαστ�ρ$κη, «Η π�ρτα», Τ� σ�ι, Κ�δρ�ς 1978, σ. 41.
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™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™
∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™
1. Παρατηρ"στε την περιγρα!"

των περαστικ&ν, µε σκ�π�
να απ�δ&σετε την ψυ%ικ"
τ�υς κατ$σταση τη στιγµ"
π�υ τ�υς καρ!&νει � π�ιη-
τ"ς. Αν πρ�τιµ$τε, +ωγρα!�-
στε τ� θ�µα.

2. Τ� π��ηµα παρ�υσι$+ει
αρκετ�ς γλωσσικ�ς και υ!�-
λ�γικ�ς επαναλ"ψεις. Γιατ�
τις %ρησιµ�π�ιε� � π�ιητ"ς;

3. ∆ια0$στε πρ�σεκτικ$ τ� π��η-
µα τ�υ Ελ(τη «∆&ρ� ασηµ�-
νι� π��ηµα». Π�ι�ν ιδια�τερ�
ρ�λ� �%ει εδ& � π�ιητ"ς και
π�ια σηµασ�α �%ει τ� δ&ρ�
τ�υ για τ�υς ανθρ&π�υς; Συ-
γκρ�νετε µε τ�ν αντ�στ�ι%�
ρ�λ� τ�υ π�ιητ" στ� σα%τ�υ-
ρικ� π��ηµα.

4. Αν �%ετε τη δυνατ�τητα,
ε�ναι π�λ( ενδια!�ρ�ν να
δε�τε τ� ντ�κιµαντ�ρ Π�ι�ς ε�ναι � τρελ�ς λαγ�ς τ�υ Λευτ�ρη >ανθ�π�υλ�υ
(1992). Επ�σης µπ�ρε�τε να ακ�(σετε τ� Σα%τ�(ρη να δια0$+ει π�ι"µατ$ τ�υ σε
κασ�τα " CD απ� τη σειρ$ «∆ι�νυσ�ς» (1977).

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Για τ�ν Σα�τ��ρη, επιµ�λεια ∆&ρα Μ�ντη, Λευκωσ�α, Αιγα��ν 1998.
∆$λλας Γι$ννης, � π�ιητ
ς Μ�λτ�ς Σα�τ��ρης, Κ�δρ�ς 1997.
∆ια���ω, τ%. 436, 2003 [α!ι�ρωµα].
Η λ!"η, τ%. 123-124, 1994.
Μαρων�της ∆.Ν., Μ�λτ�ς Σα�τ��ρης: #νθρωπ�ι-�ρ%µατα-�%α-µη�αν!ς, Γν&ση

1980.
	ατ+η0ασιλε��υ Βαγγ�λης, Μ�λτ�ς Σα�τ��ρης. Η παρ�καµψη τ�υ υπερρεαλισµ��,

Βι0λι�πωλε��ν της Εστ�ας 1992.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μ�λτ�ς Σα%τ�(ρης (1919-2005), «Τα δ&ρα», Παραλ�γα�ς (1958). Π�ι
µατα, Κ�δρ�ς
19844, σ. 44.
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	ειρ�γρα!� τ�υ π�ιητ" (αρ%ε�� ∆&ρας Μ�ντη)



ª∞¡√§∏™ ∞¡∞°¡ø™∆∞∫∏™

Στ� παιδ� µ�υ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να �λθει σε επα!" και να εκτιµ"σει � µαθητ"ς 0ασικ�ς αρ%�ς της µεταπ�λεµικ"ς
π��ησης, δια0$+�ντας �να κε�µεν� σηµαντικ�( εκπρ�σ&π�υ της.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Εµε�ς-εκε�ν�ι
Αλ�θεια-ψ!µα
Ε"ωραϊσµ!ν�ς λ�γ�ς-ρεαλιστικ� γλ�σσα
Ιστ�ρικ� µν�µη και π�ιητικ� &ρ!�ς

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Ενταγµ�ν� στην π�ιητικ" συλλ�γ" � Στ���ς, η �π��α πρωτ�δηµ�σιε(τηκε στ�
πλα�σι� της αντιστασιακ"ς συλλ�γικ"ς �κδ�σης 18 κε�µενα (1971), τ� π��ηµα τ�υ
Μαν�λη Αναγνωστ$κη απ�τελε� εµ!αν&ς µια π�λιτικ" αλληγ�ρ�α και συγ%ρ�νως
�να %αρακτηριστικ� π��ηµα π�ιητικ"ς. � �µιλητ"ς τ�υ π�ι"µατ�ς υπερασπ�+εται
τη ρεαλιστικ", " καλ(τερα κυρι�λεκτικ", ανα!�ρ$ στα πρ�σωπα και τα πρ$γµατα,
την ηθικ" και π�λιτικ" κυρι�λε-�α π�υ ακυρ&νεται απ� τ�ν ε-ωπραγµατικ� λ�γ�
των παραµυθι&ν. Στ� επ�πεδ� της π�ιητικ"ς, � Αναγνωστ$κης εκµεταλλε(εται την
καταστατικ" µετα!�ρ$ π�υ δηλ&νει � τ�τλ�ς τ�υ π�ι"µατ�ς και αναλαµ0$νει τ�
ρ�λ� τ�υ π�ιητ", π�υ γαλ�υ%ε� τ� κ�ιν� τ�υ σαν πατ�ρας π�υ µιλ$ει στ� παιδ� τ�υ.
Αν αυτ" η στ$ση ε-ηγε�ται απ� τα ιστ�ρικ$ συµ!ρα+�µενα τ�υ π�ι"µατ�ς (στ�
πλα�σι� της δικτατ�ρ�ας, � π�λιτικ�ς π�ιητ"ς �%ει κ�ιν� τ� �π��� αισθ$νεται υπ�-
%ρεωµ�ν�ς να γαλ�υ%"σει – «Τ&ρα», τ�ν�+ει � π�ιητ"ς, «τα 0ρ$δια, κ$θ�µαι και
τ�υ µιλ&»), η π�λιτικ" αι%µ" της παρα0�λ"ς δεν ε�ναι τ� �δι� σα!"ς. � κυρι�λεκτι-
κ�ς λ�γ�ς της αλ"θειας, π�υ υπ�στηρ�+ει �ργισµ�ν�ς � π�ιητ"ς ως α-�ωµα π�ιητι-
κ"ς και π�λιτικ"ς ηθικ"ς, αντιπαρα0$λλεται στ� π��ηµα µε τ�ν παραµυθιακ� λ�γ�
π�υ κ$π�ι�ι $λλ�ι απη(θυναν στ� παρελθ�ν στ� παιδ�-κ�ιν� τ�υ. Αν τ� «παιδ�»
αυτ� ταυτιστε� µε τ� σ(ν�λ� τ�υ κ�ιν�(, τ�τε η δι$κριση των δ(� λ�γων µπ�ρε� να
ανα!�ρεται στη δια!�ρ$ τ�υ αριστερ�( π�ιητ" απ� τ�υς $λλ�υς. Αν �µως τ�
«παιδ�-κ�ιν�» τ�υ π�ιητ" αναγνωριστε� ως κ�ιν� της Αριστερ$ς, �πως !α�νεται να
υπ�δεικν(ει τ� κε�µεν� («τ�υ τραγ�υδ& τ�υς νεκρ�(ς µας»), τ�τε η δι$κριση των
δ(� λ�γων παρ�υσι$+εται ως εσωτερικ" υπ�θεση της αριστερ"ς π��ησης. Απ�να-
ντι στην πειθαρ%ηµ�νη κ�µµατικ" διαν�ηση, π�υ ε-ωραJ+ει και κ�λακε(ει την επ�-
σηµη γραµµ" πρ�σ!�ρ�ντας π�ιητικ$ παραµ(θια στ�ν κ�σµ� της Αριστερ$ς (π�υ
ωστ�σ� δεν τ�υ «$ρεσαν π�τ� τα παραµ(θια»), � Αναγνωστ$κης αναλαµ0$νει τ�
µ�να%ικ� �ργ� (ας πρ�σ�-�υµε την πρ�τ�µηση στ� πρ&τ� ενικ� πρ�σωπ�) να απ�-
καταστ"σει αλ"θειες, να δε�-ει !τα�%τες, να τιµ"σει "ρωες και νεκρ�(ς.
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¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Ηλ�ας Βεν�+ης, Γαλ
νη, απ�σπασµα στα Κ.Ν.Λ. της Β’ Γυµνασ��υ.

2. Γε&ργι�ς Βι+υην�ς, [Στ� %αρ�µι] στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ��υ.

3. Ανδρ�ας Εµπειρ�κ�ς, «Ιω0ηλα��ν» [απ�σπασµα], Η σ
µερ�ν ως α�ρι�ν και ως

�θες, Kγρα 1984, σ. 84.

∆ι�τι π�ντ�τε τα παραµ�θια !��υν αλ
θεια

Ιδ�ως αυτ� π�υ ε�ναι πλεγµ!να µε κ�γ��λια

Και γ�ητε��υν τα παιδι� τ�υς ν!�υς και τ�υς γ!ρ�υς

Π�υ !��υν ευα�σθητες ψυ�!ς και ατσαλ!νια µπρ�τσα.

EE YY PP YY TT EE PP EE ™™   ¢¢ PP AA ™™ TT HH PP II OO TT HH TT EE ™™
1. Π&ς λειτ�υργ�(ν τα παραµ(θια στα κε�µενα των Bεν�+η και Bι+υην�(; Tι συν�-

πειες πιστε(ετε �τι θα ε�%ε στις δ(� περιπτ&σεις η αλ"θεια, την �π��α πρ�κρ�νει

� Aναγνωστ$κης;

2. Πρ�σπαθ"στε να ε-ηγ"σετε την απ�λυτα δια!�ρετικ" $π�ψη για τα παραµ(θια

π�υ εκ!ρ$+�υν � Eµπειρ�κ�ς και � Aναγνωστ$κης.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Αντ�, τ%. 527-528, 1993 [α!ι�ρωµα].
Η λ!"η, τ%. 11, 1982.
Για τ�ν Αναγνωστ�κη, επιµ�λεια Ν$σ�ς Βαγεν$ς, Λευκωσ�α, Αιγα��ν 1996.
Αρ$γης Γι&ργ�ς, «Εισαγωγ" στην π��ηση τ�υ Αναγνωστ$κη», Ασκ
σεις κριτικ
ς,

Σ�κ�λης 1990, σ. 149-155.
∆$λλας Γι$ννης, Πλ�γι�ς λ�γ�ς. ∆�κ�µια κριτικ
ς, Καστανι&της 1989, σ. 240-274.
Μαρων�της ∆.Ν., Π�ιητικ
 και π�λιτικ
 ηθικ
, Κ�δρ�ς 1976.
Orsina Vincenzo, � Στ���ς και η Σιωπ
: Εισαγωγ
 στην π��ηση τ�υ Μ. Αναγνω-

στ�κη, µτ!ρ. Αυγ" Καλ�γι$ννη, Νε!�λη 1995.
∆ισκ�γρα!�α: Στη σειρ$ «∆ι�νυσ�ς»: � Μαν�λης Αναγνωστ�κης δια���ει Ανα-

γνωστ�κη.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Μαν�λης Αναγνωστ$κης (1925), «Στ� παιδ� µ�υ», � Στ���ς (1970). Τα π�ι
µατα,
Πλει$ς 198010, σ. 152.

H   N E O T E P H  Λ O Γ O T E X N I A : Μ Ε Τ Α Π � Λ Ε Μ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Σ Υ Γ 	 Ρ � Ν Η  Λ � Γ � Τ Ε 	 Ν Ι Α
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∫π∫∏ ¢∏ª√À§∞

Τα πθη της �ρ���ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να καταν�"σ�υν �ι µαθητ�ς τ� συµ0ατικ� τρ�π� µε τ�ν �π��� εκ!ρ$+�νται τα
συναισθ"µατα στη σ(γ%ρ�νη π��ηση και να πρ�σεγγ�σ�υν τ� �ργ� της Κικ"ς
∆ηµ�υλ$.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η �ρ�&� ως στ�ι&ε�� υπ���λ�ς
Τ� συνα�σθηµα της µ�να"ι�ς
Η απ�υσ�α τ�υ αγαπηµ!ν�υ πρ�σ�π�υ
Η π�ιητικ� και ειρωνικ� &ρ�ση της γλ�σσας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Στ� π��ηµα αυτ� η Κικ" ∆ηµ�υλ$ δηµι�υργε� �να αριστ�τε%νικ� παι%ν�δι υπ�0�λ"ς
µ�σα απ� �να πλ�γµα κατ$λληλων λ�-εων και συµ0�λισµ&ν. Η 0ρ�%" δ�νει τ� �ναυ-
σµα για την �κ!ραση των συναισθηµ$των π�υ κυριαρ%�(ν στ� π�ιητικ� υπ�κε�µε-
ν�. Τ� µ�ν�τ�ν� $κ�υσµα της 0ρ�%"ς και τ� ασ(νδετ� σ%"µα τ�υ π�ι"µατ�ς δηµι-
�υργ�(ν µια µ�υσικ" και υπ�0λητικ" ατµ�σ!αιρα. Η παρ"%ηση τ�υ σι µετατρ�πεται
«εν µ�σω λ�γισµ&ν και παραλ�γισµ&ν» σε επαν$ληψη της λ�-ης «εσ(.» Πρ�κειται
για την «$λλη γρα!" κι $λλην αν$γνωση», η �π��α απ�καλ(πτει την �νταση τ�υ
ψυ%ικ�( $λγ�υς π�υ γενν$ η απ�υσ�α τ�υ αγαπηµ�ν�υ πρ�σ&π�υ. Τ� π�ιητικ�
υπ�κε�µεν� παρατηρε� τη 0ρ�%", αλλ$ στην �υσ�α πρ�0$λλει π$νω της τα δικ$ τ�υ
συναισθ"µατα. Τα επ�θετα «συλλ�γιστ�ς», «συν�ρηµ�ς» ("%�ς), «0ραδ(γλωσση»
(0ρ�%") απ�δ�δ�υν ιδι�τητες εµψ(%ων και συµ0$λλ�υν στη συµ0�λιστικ" �κ!ραση
των ψυ%ικ&ν καταστ$σεων π�υ 0ι&νει τ� υπ�κε�µεν� στη δι$ρκεια µιας «α-ηµ�ρω-
της ν(%τας». Παρ$ την επαν$ληψη τ�υ δε(τερ�υ ενικ�( πρ�σ&π�υ της πρ�σωπικ"ς
αντωνυµ�ας, απ�υσι$+ει τ� δε(τερ� πρ�σωπ� τ�υ ρ"µατ�ς. Στην �υσ�α �%�υµε �να
µ�ν�λ�γ�, µια ε-�µ�λ�γηση ψυ%"ς, π�υ 0ι&νει τ�σ� �ντ�να την απ�υσ�α και τη
µ�να-ι$, &στε !τ$νει στ� σ%"µα της υπερ0�λ"ς: «κ$θε σταγ�να και �να εσ(». �ι
εκ!ρ$σεις «α-ηµ�ρωτη αν$γκη», «πρ�θεση ναυαγισµ�νη» «σαν µ�ιρ�λατρ�α» δε�-
%ν�υν �τι λε�πει η ελπ�δα για επικ�ινων�α και αλλαγ" της κατ$στασης. Ωστ�σ�,
παρ$ την �κ!ραση της συναισθηµατικ"ς !�ρτισης και της αδι�-�δης επιθυµ�ας, η
π�ι"τρια δεν παραδ�δεται στ� µελ�δραµα, στην $κρατη συναισθηµατ�λ�γ�α. ∆ιατη-
ρε� απ� την αρ%" µια κριτικ" στ$ση («παραλ�γισµ�ς», «παρε-ηγηµ�ν�ς "%�ς»), εν&
η �κ!ρασ" της πα�ρνει ειρωνικ�ς απ�%ρ&σεις ιδια�τερα στ� τ�λ�ς τ�υ π�ι"µατ�ς.
Αντ� για µια δραµατικ" κ�ρ(!ωση πρ�τιµ$ την απ�στασι�π�ιηµ�νη, αλλ$ �σως
περισσ�τερ� δραστικ" λ(ση. Η 0ρ�%" εντ�λει τ� παρακ$νει µε αυτ" την ατ�ρµ�νη
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και κ�υραστικ" της επιµ�ν": «π�λ( µε +$λισε απ�ψε η 0ρ�%" / µ’ αυτ" της τη µερ�-
ληψ�α». Η Κικ" ∆ηµ�υλ$ %ρησιµ�π�ιε� και εδ& την ειρωνικ" γλ&σσα και την παρ$-
δ�-η ισ�ρρ�π�α αν$µεσα στ� π$θ�ς και τη λ�γικ", τα στ�ι%ε�α δηλαδ" π�υ δ�ν�υν
�να ιδια�τερ� (!�ς στην π��ησ" της. Η κατακλε�δα τ�υ π�ι"µατ�ς: «σαν �λα τ’ $λλα
να ε�ναι αµελητ�α / και µ�ν� εσ(, εσ(, εσ(» απ�!�ρτ�+ει τη 0αρι$ ατµ�σ!αιρα, αλλ$
διατηρε� τ� ρυθµ� και τη γ�ητε�α της π�ιητικ"ς γρα!"ς.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞
1. Ναπ�λ�ων Λαπαθι&της, «Νυ%τεριν�» στ� Κ&στας Στεργι�π�υλ�ς, Η ανανεω-

µ!νη παρ�δ�ση, Σ�κ�λης 1980, σ. 270.
2. Μ"τσ�ς Παπανικ�λ$�υ, «Τ�π��» στ� Κ&στας Στεργι�π�υλ�ς, Η ανανεωµ!νη

παρ�δ�ση, Σ�κ�λης 1980, σ. 386.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ øø ∆∆ ∏∏ ™™ ∂∂ ππ ™™
1. � !ιλ�λ�γ�ς µπ�ρε� να %ρησιµ�π�ι"σει ως παρ$δειγµα τη δι$σηµη παρ"%ηση

τ�υ ταυ απ� την τραγωδ�α τ�υ Σ�!�κλ" �ιδ�π�υς τ�ρανν�ς: «τυ!λ�ς τα τ’ &τα
τ�ν τε ν�υν τα τ’ �µµατ’ ει» (στ. 371), για να δε�-ει τη µακρ$ παρ$δ�ση τ�υ σ%"-
µατ�ς. Εδ& η παρ"%ηση δ�νει �µ!αση στ�ν τ�ν� της �ργ"ς τ�υ �ιδ�π�δα απ�-
ναντι στα λ�για τ�υ Τειρεσ�α. Στη συν�%εια µπ�ρε� να +ητ"σει απ� τ�υς µαθητ�ς
να ανα+ητ"σ�υν $λλες παρη%"σεις σε λ�γ�τε%νικ$ κε�µενα και να ε-ετ$σ�υν
την εντ(πωση π�υ αυτ�ς δηµι�υργ�(ν.

2. Εντ�π�στε και σ%�λι$στε τις πρ�σωπ�π�ι"σεις π�υ υπ$ρ%�υν στ� π��ηµα.
3. Βρε�τε τις ειρωνικ�ς απ�%ρ&σεις της γλ&σσας και ε-ετ$στε τ� µη%ανισµ� της

απ�στασι�π��ησης, µ�σα απ� τ�ν �π��� η π�ι"τρια απ�!ε(γει την $µεση �κθε-
ση των 0ιωµ$των και των συναισθηµ$των της.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Η λ!"η, τ%. 84, 1989.
∆"µ�υ Ν�κ�ς, «Στην τετρ�γωνη ν��τα της 0ωτ�γρα0�ας». Σηµει%σεις σε π�ι
µατα

της Κικ
ς ∆ηµ�υλ�, Στιγµ" 1991.
Μαρκ�δης Μ$ρι�ς, Ε�ναι και π�τ!. Ερµηνευτικ
 πρ�σ�αση στα π�ι
µατα της Κικ
ς

∆ηµ�υλ�, Qρασµ�ς 1989.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κικ" ∆ηµ�υλ$, «Τα π$θη της 0ρ�%"ς», Τ� λ�γ� τ�υ κ�σµ�υ, Στιγµ" 1971, σ. 58-59.
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∆∑∂¡∏ ª∞™∆√ƒ∞∫∏

�ι µεγλ�ι

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να �ρθ�υν �ι µαθητ�ς σε επα!" µε �να αντιπρ�σωπευτικ� δε�γµα π��ησης της µετα-
π�λιτευτικ"ς περι�δ�υ και να πρ�0ληµατιστ�(ν γ(ρω απ� τις ιστ�ρικ�ς και π�ιητικ�ς
α-�ες π�υ τ� π��ηµα αναδεικν(ει.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Ιστ�ρικ�τητα – Συλλ�γικ�� µ�θ�ι
Η σ&!ση των γενε�ν και η συν!&εια
Η π�ιητικ� γλ�σσα της γενι�ς τ�υ ’70

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Η πρ&τη π�ιητικ" συλλ�γ" της Τ+�νης Μαστ�ρ$κη ∆ι�δια (1972) µε τα σ(ντ�µα
π�ι"µατ$ της απη%ε� τ� γενικ� πνε(µα αµ!ισ0"τησης π�υ %αρακτ"ρι+ε τ�υς πρω-
τ�εµ!ανι+�µεν�υς εκε�νη την επ�%" π�ιητ�ς της γενι$ς τ�υ ’70, τ� �π��� αντιµετ&-
πι+ε κριτικ$ τ�υς συλλ�γικ�(ς µ(θ�υς και τις συµ0$σεις της µεταπ�λεµικ"ς κ�ινω-
ν�ας. Στ� π��ηµα π�υ ανθ�λ�γε�ται, η π�ι"τρια ισ�ρρ�πε� αν$µεσα σε �να συνα�-
σθηµα τρυ!ερ�τητας και σε µια ειρωνικ" απ�σταση απ� τ�υς «µεγ$λ�υς» και τα
0ι&µατ$ τ�υς. Αυτ$ τα 0ι&µατα �%�υν τις ρ�+ες τ�υς σε µια επ�%" δ(σκ�λη, αλλ$
και π�λλαπλ&ς µυθ�π�ιηµ�νη. Εδ& �µως δεν πρ�0$λλ�νται �ι ηρωικ�ς πρ$-εις "
τα τραγικ$ γεγ�ν�τα της Κατ�%"ς �πως τα 0λ�π�υµε στ�ν κινηµατ�γρ$!� " τα δια-
0$+�υµε στα 0ι0λ�α. Η π�ι"τρια επιλ�γει τ� µ�σ� $νθρωπ� και την καθηµεριν�τη-
τ$ τ�υ: η γλ&σσα της δεν �%ει υψηλ�(ς τ�ν�υς " συναισθηµατικ�ς ε-$ρσεις, αλλ$
πρ�σγει&νεται ρεαλιστικ$ στην καθηµεριν�τητα. Υπαινικτικ$ δηλ&νεται τ� κληρ�-
ν�µηµ�ν� 0�ωµα: η +ω" στη !τω%ικ" συν�ικ�α και �ι δυσκ�λ�ες της επι0�ωσης, �ι
ανεκπλ"ρωτες επιθυµ�ες της ε!η0ε�ας και η π��ηση τ�υ Κα0$!η, υπ�δεικν(�υν
�µµεσα και τη δικ" της γενεαλ�γ�α. Τ� πρ�σωπικ� στ�ι%ε�� κρ(0εται π�σω απ� �ναν
�υδ�τερ� και απ�στασι�π�ιηµ�ν� λ�γ�, π�υ απ�!ε(γει την $µεση ε-�µ�λ�γηση. Τ�
π�ιητικ� εγ& υπ�τ$σσεται στ�ν πληθυντικ� αριθµ� τ�υ εµε�ς. Ε�ναι η επ�%" της
δικτατ�ρ�ας και η ανα+"τηση συλλ�γικ�τητας απ� την πλευρ$ της ν�ας γενι$ς. �
Αλ�-ης R"ρας παρατηρε� �τι η Μαστ�ρ$κη «στα ∆ι�δια ε�%ε εµ!ανιστε� περισσ�-
τερ� “στρατευµ�νη”, σε µια µ�ρ!" κ�ινωνικ"ς π��ησης, η κριτικ" π�υ ασκ�(σε
απ�ναντι σε κ�ινωνικ�ς α-�ες, θεσµ�(ς και καθιερωµ�νες α-�ες "ταν π�λ( �-(τερη,
η γλ&σσα της πι� ακατ�ργαστη και $µεση και ευθ(0�λη».

Γενικ$ για τη γλ&σσα των ν�ων π�ιητ&ν της δεκαετ�ας τ�υ ’70 γρ$!ει � Β. Στε-
ρι$δης:

«∆ια0$+�ντας τ�υς στ�%�υς των ν�ων �%εις την α�σθηση �τι 0ρ�σκεσαι σε µια
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συνε%" πρ�κληση. � ν��ς πρ�καλε� τη γ(ρω τ�υ κ�ινων�α –τ� κατεστηµ�ν� και
�σ�υς επαναπα(�νται σε �σα αυτ� τ�υς πρ�σ!�ρει– µε τη γρα!" και τη γλ&σσα
τ�υ, �πως τ�υς πρ�καλε� και µε την εµ!$νισ" τ�υ: τα µακρι$ µαλλι$, τα παρδαλ$
και �σα τ�ν δια!�ρ�π�ι�(ν απ� τ� πλ"θ�ς. Και αυτ" ακρι0&ς η αν$γκη της δια-
!�ρ�π��ησης απ�τελε� την πρ&τη µ�ρ!" αντικ�µ!�ρµισµ�(. Γιατ� σε �λ�κληρη την
π��ηση π�υ µας απασ%�λε� µ$ταια θα ανα+ητ"σεις µια κατ$!αση, π�υ να ανα!�-
ρεται στ� 	θες " τ� Σ"µερα […] Η αλ"θεια ε�ναι �τι στην π��ηση αυτ", εκτ�ς απ�
ε-αιρ�σεις, δεν δηλ&νεται ρητ$ τ� γεγ�ν�ς �τι �%�υµε δικτατ�ρ�α. Πρ�κ(πτει �µως
-εκ$θαρα απ� την εµ!αν" πρ�σπ$θεια να τρυπηθε� τ� κ�λυ!�ς κ$π�ιας επι0ε0λη-
µ�νης σιωπ"ς. Sσως και αυτ� να συντ�λεσε στη διαµ�ρ!ωση τ�υ ιδι&µατ�ς. Sσως
και �τσι να λειτ�(ργησε η στ�ι%ει&δης $µυνα» («Τ� γλωσσικ� ιδ�ωµα της γενι$ς τ�υ
’70», Νεωτερικ
 π��ηση 4 και 5 Ν�εµ0ρ��υ 1993, 1994).

Για τ� �δι� θ�µα, επ�σης, γρ$!ει η Ν�ρα Αναγνωστ$κη:
«Η διακωµ&δηση �%ι µ�ν� σ�0αρ&ν πραγµ$των αλλ$ και της �διας της σ�0αρ�-

τητας, µ’ αυτ� τ� ε�δ�ς της ελα!ρι$ς σατιρικ"ς και %ι�υµ�ριστικ"ς γλ&σσας, π�υ τη
%ρησιµ�π�ι�(ν τ�σ� συ%ν$ σε µια ασυν"θιστη �κταση και µε �ναν τρ�π� εµ!ατικ�,
σ%εδ�ν επιδεικτικ�, �ι περισσ�τερ�ι απ� τ�υς ν��υς π�ιητ�ς µας. 	ρησιµ�π�ι�(ν
τ�σ� σ�0αρ$ την ασ�0$ρευτη γλ&σσα τ�υς, π�υ αναιρ�(ν την ελα!ρ�τητ$ της».

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Karen Van Dyck, «�ι ιστ�ρ�ες για τα 0αθι$ της Τ+�νης Μαστ�ρ$κη και τ� κλεµµ�ν�
γρ$µµα», Η Κασσ�νδρα και �ι λ�γ�κριτ!ς στην ελληνικ
 π��ηση 1967-1990, µτ!ρ.
Παλµ(ρα Ισµυρ�δ�υ, Kγρα 2002.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
N�ρα Aναγνωστ$κη, «Τ� στ�ι%ε�� της σ$τιρας και τ�υ %ι�(µ�ρ στη νε�τερη π�ιητι-
κ" γενι$», Η κριτικ
 της παντ�µ�µας, K�δρ�ς 1977.
Μι%$λης Γκαν$ς, «	ριστ�υγεννι$τικη ιστ�ρ�α», Γυ�λινα Γι�ννενα, Καστανι&της
1989.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Τ+�νη Μαστ�ρ$κη, «�ι µεγ$λ�ι», ∆ι�δια, Κ�δρ�ς 1972, σ. 27.
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¢∏ª∏∆ƒ∏™ Ã∞∆∑∏™

Η τελευτα�α αρκ��δα τ�υ Π�νδ�υ

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να σηµαντικ� µεταπ�λεµικ� συγγρα!�α και να ευαι-
σθητ�π�ιηθ�(ν σ%ετικ$ µε �ρισµ�να πρ�0λ"µατα της ελληνικ"ς κ�ινων�ας π�υ
πραγµατε(εται τ� κε�µεν�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Η :ω� τ�υ ;λληνα µεταν�στη
Τ� �νειρ� της επιστρ���ς στην πατρ�δα
	 ν�στ�ς και η συνα�σθηση της δι�ψευσης (παρακµ� τ�υ παραδ�σιακ�� τρ�-

π�υ :ω�ς, καταναλωτισµ�ς, κ�ινωνικ� απ�"!νωση κ.�.)
Η πρ�σωπικ� αντ�σταση τ�υ Σκ�υρ�γι�ννη και η επανασ�νδεσ� τ�υ µε τ�ν
τ�π� τ�υ

EE NN ¢¢ EE II KK TT II KK HH   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Η διδασκαλ�α αυτ�( τ�υ κειµ�ν�υ µπ�ρε� να συνδεθε� µε �να πρ�ηγ�(µεν� απ�-
σπασµα απ� Τ� διπλ� �ι�λ�� τ�υ 	ατ+", π�υ περιλαµ0$νεται στα Κ.Ν.Λ. της Β'

Γυµνασ��υ, ανα!�ρεται στις δ(σκ�λες συνθ"κες +ω"ς των Ελλ"νων µεταναστ&ν
και πρ��ρ%εται απ� τ� κε!$λαι� «� Κ$σπαρ 	$�υ+ερ στην Qρηµη %&ρα». Αρκε-
τ�ς %ρ"σιµες πληρ�!�ρ�ες σ%ετικ$ µε τη δ�µ" και την α!ηγηµατικ" �ργ$νωση τ�υ
0ι0λ��υ δ�ν�νται στ� 0ι0λ�� τ�υ καθηγητ" της Β' Γυµνασ��υ.

Τ� παρ�ν απ�σπασµα, µ�σα απ� τ� ν�στ� τ�υ Σκ�υρ�γι$ννη, θ�γει 0ασικ$ τ�
θ�µα της κ�ινωνικ"ς αλλ�τρ�ωσης µε τρ�π� καταν�ητ� στ�υς µαθητ�ς της Γ'

Γυµνασ��υ. Π�λλ�� µαθητ�ς διαθ�τ�υν αν$λ�γες παραστ$σεις απ� την ιδι$+�υσα
κατ$σταση π�υ 0ι&ν�υν την περ��δ� των καλ�καιριν&ν διακ�π&ν στα %ωρι$
τ�υς, �π�υ συ%ν$ επανακ$µπτ�υν για τ�υς θεριν�(ς µ"νες ε-ωτερικ�� και εσωτε-
ρικ�� µεταν$στες, γι’ αυτ�ν τ� λ�γ� αντιλαµ0$ν�νται ε(κ�λα π&ς εκδηλ&νεται
πρακτικ$ η, δυσε-"γητη θεωρητικ$, �νν�ια της αλλ�τρ�ωσης. Μπ�ρ�(ν επ�µ�νως
να παρακ�λ�υθ"σ�υν τη συναισθηµατικ" κατ$σταση τ�υ κεντρικ�( πρ�σ&π�υ
τ�υ διηγ"µατ�ς και να εντ�π�σ�υν τ�υς λ�γ�υς π�υ επηρε$+�υν καταλυτικ$ την
ψυ%�σ(νθεσ" τ�υ. � Σκ�υρ�γι$ννης +�(σε στη Γερµαν�α µε τη ν�σταλγ�α της
παλι$ς +ω"ς τ�υ %ωρι�( τ�υ, �µως η εικ�να π�υ αντ�κρισε στην επιστρ�!" τ�υ
απ� τη µια τ�ν πληγ&νει και απ� την $λλη τ�ν κ$νει απαθ". Εκε�ν�ς, αν και �λει-
ψε %ρ�νια απ� τ�ν τ�π� τ�υ, επιµ�νει να συντηρε� µ�σα τ�υ τις α-�ες τ�υ παραδ�-
σιακ�( τρ�π�υ +ω"ς, νι&θει �µως τ&ρα την ψυ%ικ" απ�-�νωση και, κατ$ κ$π�ι�
τρ�π�, τ� �νειρ� της επιστρ�!"ς τ�υ διαψε(δεται. � θεληµατικ�ς, αλλ$ και µ�ν�-
%νωτ�ς, %αρακτ"ρας τ�υ γρ"γ�ρα π$ντως τ�ν ωθε� να �ικειωθε� για µ�α ακ�µα
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!�ρ$ τη µ�να-ι$ τ�υ. Α!�( τακτ�π�ι"σει τις πρακτικ�ς υπ�θ�σεις τ�υ, πλησι$+ει
τ� !υσικ� τ�π�� τ�υ %ωρι�( τ�υ, π�υ �µεινε αν�πα!�, συναρτηµ�ν� µε τις συνηθι-
σµ�νες ανθρ&πινες επεµ0$σεις των ανθρ&πων π�υ +�υν και εργ$+�νται στ�
0�υν�. Η ψυ%" τ�υ ηρεµε� και νι&θει επιτ�λ�υς τη %αρ$ της επιστρ�!"ς π�υ τ�σ�
�νειρε(τηκε. Νι&θει �τι αν"κει στ�υς τελευτα��υς µιας ν��τρ�π�ας και µιας επ�-
%"ς, µ�να%ικ" !(ση π�υ µετ$ τη δ�κιµασ�α επ�στρεψε και επιθυµε� να +"σει πια
στ�ν αν�ικτ� α�ρα της πατρ�δας, �πως �ι αρκ�(δες π�υ σπ$νια πια συναντ$
κανε�ς στην �ρ�σειρ$ τ�υ Π�νδ�υ.

¶¶ AA PP AA §§ §§ HH §§ OO   KK EE II MM EE NN OO
K.Π. Kα0$!ης, «Iθ$κη», Π�ι
µατα, τ�µ. 1, Sκαρ�ς 1983, σ. 23.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° AA ™™ II EE ™™
1. Γιατ� και πρ�ς π�ιες περι�%�ς �ι Ντ�µπριν�0�τες -ενιτε(�νται; Π&ς επιδρ$ στ�ν

τ�π� τ�υς η µεταν$στευσ" τ�υς;
2. Π&ς νι&θει � Σκ�υρ�γι$ννης µετ$ την επιστρ�!" τ�υ στην πατρ�δα και γιατ�

αναπ�λε� τ�υς !�λ�υς τ�υ στ� ελληνικ� κα!ενε�� της Γερµαν�ας;
3. Π&ς δια!�ρ�π�ιε�ται � Σκ�υρ�γι$ννης απ� τ�υς υπ�λ�ιπ�υς συγ%ωριαν�(ς τ�υ

και γιατ�; Σηµει&στε ενδεικτικ�ς εκ!ρ$σεις τ�υ κειµ�ν�υ π�υ δηλ&ν�υν αυτ"ν
τη δια!�ρ�π��ηση.

4. Συγκρ�νετε τη σηµασ�α π�υ �%ει η Iθ$κη για τ�ν �µιλητ" τ�υ κα0α!ικ�( π�ι"-
µατ�ς και τ� ηπειρ&τικ� %ωρι� Nτ�µπρ�ν�0� για τ� ∆ηµ"τρι� Σκ�υρ�γι$ννη
στ� απ�σπασµα τ�υ ∆. Xατ+".

5. ∆ε�τε την κινηµατ�γρα!ικ" ταιν�α H τελευτα�α αρκ��δα τ�υ Π�νδ�υ π�υ σκην�-
θ�τησε η M�µη Σπυρ$τ�υ, η �π��α 0ασ�+εται στ� �µ&νυµ� δι"γηµα τ�υ Xατ+".

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Απ�στ�λ�δ�υ Βενετ�α, Λ�γ�τε�ν�α και ιστ�ρ�α στη µεταπ�λεµικ
 αριστερ�. Η

παρ!µ�αση τ�υ ∆ηµ
τρη 5ατ�
, Π�λις 2003.
Η λ!"η, τ%. 144, 1998 [α!ι�ρωµα].
Μηλι&νης 	ριστ�!�ρ�ς, «∆. 	ατ+"ς: Τ� διπλ� �ι�λ��», Με τ� ν
µα της Αρι�δνης,

Σ�κ�λης 1991, σ. 91-102.
Παγαν�ς Γι&ργ�ς, Η µεταπ�λεµικ
 πε��γρα0�α, τ�µ. 8, Σ�κ�λης 1988, σ. 172-205.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
∆ηµ"τρης 	ατ+"ς (1913-1981), «Η τελευτα�α αρκ�(δα τ�υ Π�νδ�υ», Τ� διπλ�
�ι�λ��, Καστανι&της 19772, σ. 125-132.
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∞¡∆ø¡∏™ ™∞ª∞ƒ∞∫∏™

�ητε�ται ελπ�ς

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να αντιπρ�σωπευτικ� µεταπ�λεµικ� δι"γηµα τ�υ Αντ&-
νη Σαµαρ$κη.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Τ� γενικ� α�σθηµα ����υ και ανασ��λειας στη δεκαετ�α τ�υ ’50
Η διαταραγµ!νη ανθρ�πινη ψυ&�λ�γ�α και η ιδε�λ�γικ� σ�γ&υση της επ�&�ς
Η ανα:�τηση ελπ�δας

∂∂ ¡¡ ¢¢ ∂∂ ππ ∫∫ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� δι"γηµα απ�δ�δει µε απλ� και $µεσ� τρ�π� την ψυ%ρ�π�λεµικ" ατµ�σ!αιρα και
την α0ε0αι�τητα π�υ �+ησαν �ι $νθρωπ�ι της µεταπ�λεµικ"ς επ�%"ς. Απ�τελε� αντι-
πρ�σωπευτικ� δε�γµα γρα!"ς τ�υ Αντ&νη Σαµαρ$κη, � �π���ς επιλ�γει τα θ�µατ$
τ�υ απ� τ�ν καθηµεριν� κ�ινωνικ� περ�γυρ� και τα παρ�υσι$+ει µε ανθρωπιστικ"
δι$θεση, µε στ�%� να ανακαλ(ψει µ�σα στις αρνητικ�ς ιστ�ρικ�ς συνθ"κες αισι�δ�-
-α και ελπιδ�!�ρα µην(µατα για τ�ν π$σ%�ντα $νθρωπ�. � τριτ�πρ�σωπ�ς α!η-
γητ"ς στ� δι"γηµα µπ�ρε� να ταυτιστε� µε τ� συγγρα!�α. Η ψυ%�λ�γ�α τ�υ ε�ναι
παθητικ", δε στηρ�+εται πια σε καµι$ ιδε�λ�γικ" π�στη, και 0ασαν�+εται απ� αισθ"-
µατα συλλ�γικ"ς ανασ!$λειας και πρ�σωπικ"ς δι$ψευσης. Η απ�γ�"τευσ" τ�υ
µεγαλ&νει µες στη µ�υντ" ειδησε�γρα!�α των ε!ηµερ�δων, �π�υ απ� τη µια παρε-
λα(νει η κ�ινωνικ" δυστυ%�α και απ� την $λλη δια!α�νεται η ισ�πεδωτικ" κ�ινωνι-
κ" αλλ�τρ�ωση της επ�%"ς. Απ�!ασ�+ει λ�ιπ�ν να εκ!ρ$σει την �ντ�νη υπαρ-ιακ"
τ�υ αν$γκη µ�σα απ� τις «Μικρ�ς Αγγελ�ες», +ητ&ντας απελπισµ�να µια ελπ�δα…
Παρ$ τη !�ρτισµ�νη ατµ�σ!αιρα της ιδε�λ�γικ"ς κρ�σης και τ�υ υπαρ-ιακ�(
$γ%�υς στ� δι"γηµα, διασ&+εται µια %αραµ$δα ελπ�δας µ�σα στη σκληρ" και απρ�-
σωπη κ�ινωνικ" πραγµατικ�τητα: η π�στη στ�ν $νθρωπ�.

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Μ�νης Κ�υµανταρ�ας, απ�σπασµα απ� Τα µη�αν�κια (1962) στα Κ.Ν.Λ. της Β’

Γυµνασ��υ.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
∆ασκαλ�π�υλ�ς ∆ηµ"τρης, Η µεταπ�λεµικ
 πε��γρα0�α, τ�µ. 7, Σ�κ�λης 1988, σ. 54-72.
Η λ!"η, τ%. 109, 1992 [α!ι�ρωµα].
Κ�τ+ι$ς Αλ�-ανδρ�ς, Μεταπ�λεµικ�� πε��γρ�0�ι, Κ�δρ�ς 1982, σ. 136-143.
Παππ$ς Κ&στας, Αντ%νης Σαµαρ�κης. Τ� !ργ� τ�υ, Σµ�λη 1988.
Σα%�νης Απ�στ�λ�ς, Ν!�ι πε��γρ�0�ι, Βι0λι�πωλε��ν της Εστ�ας 1965, σ. 163-204.
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Αντ&νης Σαµαρ$κης (1919-2002), «Rητε�ται ελπ�ς», ;ητε�ται ελπ�ς (1962), Ελευθε-
ρ�υδ$κης %.%.20, σ. 67-71.

∫ø™∆∞™ ∆∞Ã∆™∏™

Κι ���υµε π!λεµ�!

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ππ
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να δε�γµα απ� τ� σηµαντικ� πε+�γρ$!ηµα Τ� τρ�τ� στε-
0�νι τ�υ Κ. Τα%τσ". Να καλλιεργηθε� � πρ�0ληµατισµ�ς τ�υς γ(ρω απ� τις ιδιωτι-
κ�ς και ανθρ&πινες �ψεις µιας κρ�σιµης ιστ�ρικ"ς στιγµ"ς, �ψεις π�υ ε�ναι αθ�ατες
για τ�υς µεταγεν�στερ�υς, καθ&ς καλ(πτ�νται απ� τη δηµ�σια δι$σταση και την
κατ�πιν" ε-�λι-η των ιστ�ρικ&ν γεγ�ν�των.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Πρ�σωπικ!ς και συλλ�γικ!ς αντιδρ�σεις µπρ�στ� σε !να σηµαντικ� συµ��ν
Μικρ�σκ�πικ� αν�&νευση τ�υ πατριωτικ�� αισθ�µατ�ς 
Πρ���ρικ�τητα, µαρτυρ�α

EE NN ¢¢ EE II KK TT II KK HH   ∂∂ ƒƒ ªª ∏∏ ¡¡ ∂∂ ÀÀ ∆∆ ππ ∫∫ ∏∏   ¶¶ ƒƒ √√ ™™ ∂∂ °° °° ππ ™™ ∏∏
Τ� απ�σπασµα απ� Τ� τρ�τ� στε0�νι τ�υ Κ&στα Τα%τσ" σκιαγρα!ε� τις αντιδρ$-
σεις των µελ&ν µιας µικρ�αστικ"ς αθηναϊκ"ς �ικ�γ�νειας, καθ&ς και πρ�σ&πων
τ�υ κ�ινωνικ�( τ�υς περ�γυρ�υ, την κρ�σιµη στιγµ" της �κρη-ης τ�υ π�λ�µ�υ τ�υ
1940. Τη στιγµ" αυτ"ν, ιδε�λ�γικ�ς στ$σεις, πρ�σωπικ$ συναισθ"µατα και ανθρ&-
πινες σ%�σεις, π�υ παραπ�µπ�υν στ� πεδ�� της ιδιωτικ"ς καθηµεριν�τητας, πα�ρ-
ν�υν $λλες διαστ$σεις ε-αιτ�ας της τρ�µακτικ"ς αναγγελ�ας τ�υ π�λ�µ�υ. �ι
ειρωνικ�ς περιστ$σεις π�υ πρ�κ(πτ�υν -α!νικ$ δηµι�υργ�(ν αν$µεικτα αισθ"-
µατα (!�0�, ταρα%", αλλ$ και %ι�υµ�ριστικ" δι$θεση) στ�υς σαστισµ�ν�υς πρω-
ταγωνιστ�ς τ�υ κειµ�ν�υ. Η υπηρ�τρια κλα�ει αναλ�γι+�µενη τη µ��ρα των στρα-
τευµ�νων αδερ!&ν της, εν& την �δια στιγµ" ανα!�ρεται στη Μαρ�α ως «�υ Μπ�(-
!�υς». � Θ�δωρ�ς επιστρ�!ει στ� σπ�τι τ�υ κ�υρασµ�ν�ς και, �%�ντας "δη πλη-
ρ�!�ρηθε� την ε�δηση τ�υ π�λ�µ�υ, λ�ει: «Μαµ$κα, µη µε -υπν"σετε ακ�µα και να
π�!τ�υν µπ�µπες». � τ�µε$ρ%ης της µετα-ικ"ς νε�λα�ας πρ�ετ�ιµ$+ει τα παιδι$
για τ�ν π�λεµ�, 0$+�ντ$ς τα να στ�λ�σ�υν την α�θ�υσα «µε %$ρτινες σηµα�ες κι
εικ�νες των ηρ&ων τ�υ ’21».

�ι πρωταγωνιστ�ς τ�υ κειµ�ν�υ διαισθ$ν�νται τη 0αρ(τητα της ιστ�ρικ"ς στιγ-
µ"ς π�υ +�υν, αλλ$ δεν �%�υν ακ�µη πρ�!τ$σει να την επε-εργαστ�(ν και να
συνειδητ�π�ι"σ�υν πλ"ρως τη σηµασ�α της. Η συγκε%υµ�νη τ�υς ψυ%�λ�γ�α µετα-
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!�ρεται στ�ν αναγν&στη αν�θευτη, καθ&ς � συγγρα!�ας απ�!ε(γει να παρεµ0$-
λει στην α!"γηση πρ�0�λ�ς στ� µ�λλ�ν – δηλαδ" στην πραγµατικ" εµπειρ�α τ�υ
π�λ�µ�υ και της Κατ�%"ς. � �ριακ�ς %αρακτ"ρας των περιστ$σεων, ε-$λλ�υ, τ�ν�-
+εται µε τη συγκλ�νιστικ$ !υσικ" και $µεση εκδ"λωση της ιδε�λ�γικ"ς µεταστρ�-
!"ς τ�υ Αντ&νη. � σ(+υγ�ς της Ν�νας, π�υ ως τ� πρ�ηγ�(µεν� 0ρ$δυ !λυαρ�(σε
υπερθεµατ�+�ντας για τ� !ιλελληνισµ� των %ιτλερικ&ν, �ρ%εται -α!νικ$ σε επα!"
µε την πραγµατικ�τητα και «µεταµ�ρ!&νεται» σε συγκινηµ�ν� πατρι&τη. Πρ�κει-
ται ασ!αλ&ς για τ� ισ%υρ�τερ� θεµατικ� κ�ντρ� τ�υ κειµ�ν�υ, απ� τ� �π��� ε-α-
κτιν&ν�νται �ι �µ�λ�γες αλλ$ "σσ�νες διακυµ$νσεις των $λλων %αρακτ"ρων τ�υ.
� %ειµαρρ&δης και εµ!ατικ$ πρ�!�ρικ�ς λ�γ�ς της α!"γησης, λ�γ�ς π�υ παρα-
κ�λ�υθε� ανελλιπ&ς τις συναισθηµατικ�ς ταλαντε(σεις της Ν�νας και εστι$+ει µε
δειν" παρατηρητικ�τητα στις πι� µικρ�σκ�πικ�ς λεπτ�µ�ρειες, πε�θει για την αλ"-
θεια τ�υ περισσ�τερ� µε τ�υς �ρ�υς της πρ�!�ρικ"ς µαρτυρ�ας παρ$ µε εκε�ν�υς
της πε+�γρα!ικ"ς αληθ�!$νειας. Αυτ" η αρετ", ε-$λλ�υ, απ�τελε� τ� κ�ρυ!α��
επ�τευγµα τ�υ µ�ναδικ�( µυθιστ�ρ"µατ�ς τ�υ Κ&στα Τα%τσ".

¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ ∞∞

1. «Ε-ιστ�ρε� µια ηπειρ&τισσα ν�ικ�κυρ$», � κ�ιν�ς λ�γ�ς, τ�µ. 1, επιµ�λεια Qλλη
Παπαδηµητρ��υ, Ερµ"ς 1984, σ. 93-97.

2. ∆ηµ"τρι�ς Βικ�λας, Λ�υκ
ς Λ�ρας, επιµ�λεια Μαρι$ννα ∆"τσα, Ερµ"ς 1991, σ.
1-10.

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° ∞∞ ™™ ππ ∂∂ ™™

1. Σ(µ!ωνα µε µια $π�ψη, η εµπειρ�α τ�υ π�λ�µ�υ ενισ%(ει τ� α�σθηµα της κ�ιν�-
τητας και της αλληλεγγ(ης, !�ρνει τ�υς ανθρ&π�υς πι� κ�ντ$. Π�ια σηµε�α τ�υ
κειµ�ν�υ δε�%ν�υν αυτ"ν τη λειτ�υργ�α;

2. Π&ς αντιµετωπ�+�υν τ� παιδ� (Kκης) και η εν"λικη α!ηγ"τρια (Ν�να) τ� στ�λι-
σµ� τ�υ υπ�τ�µ�α της Ε�Ν;

3. Συγκρ�νετε π&ς εκ!ρ$+εται � πατριωτισµ�ς στ� κε�µεν� τ�υ Τα%τσ" και στ�ν
πρ�!�ρικ�, καταγραµµ�ν� λ�γ� της Ηπειρ&τισσας ν�ικ�κυρ$ς.

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Βαρ�κας Β$σ�ς, Συγγρα0ε�ς και κε�µενα, τ�µ. 1, Ερµ"ς 1975, σ. 149-151.
Κ�τ+ι$ς Αλ�-ανδρ�ς, Μεταπ�λεµικ�� πε��γρ�0�ι, Κ�δρ�ς 1982, σ. 154-157.
Παπαγεωργ��υ Κ&στας, Η µεταπ�λεµικ
 πε��γρα0�α, τ�µ. 7, Σ�κ�λης 1992, σ. 250-

289.
Σα%�νης Απ�στ�λ�ς, Μεσ�π�λεµικ�� και µεταπ�λεµικ�� πε��γρ�0�ι, Κωνσταντιν�-

δης, Θεσσαλ�ν�κη 1979, σ. 197-200.
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¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Κ&στας Τα%τσ"ς (1927-1988), Τ� τρ�τ� στε0�νι (1963), Ε-$ντας 1987, σ. 183-187.

ƒ∂∞ °∞§∞¡∞∫∏

Η µεταµ#�εση

™™ ∆∆ √√ ÃÃ √√ ™™
Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς �να δε�γµα γρα!"ς µιας σηµαντικ"ς και π�λυ0ρα0ευµ�-
νης πε+�γρ$!�υ της σ(γ%ρ�νης ελληνικ"ς λ�γ�τε%ν�ας, η �π��α α-ι�π�ιε� ιστ�ρικ�
υλικ�.

££ ∂∂ ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∞∞   ∫∫ ∂∂ ¡¡ ∆∆ ƒƒ ∞∞
Γυναικε��ι και αντρικ�� ρ�λ�ι
	 «!ρωτας της λευτερι�ς» και � «!ρωτας της τ!&νης»
Η ατµ�σ�αιρα των πατριωτικ�ν και επαναστατικ�ν κινηµ�των

EE NN ¢¢ EE II KK TT II KK HH   EE PP MM HH NN EE YY TT II KK HH   ¶¶ PP OO ™™ EE °° °° II ™™ HH
Η Ελ�νη Αλταµ�(ρα (1821-1900) "ταν κ�ρη τ�υ καπετ$νι�υ των Σπετσ&ν Ιω$ννη
Μπ�(κ�υρη, � �π���ς π"ρε ενεργ� µ�ρ�ς στην ελληνικ" επαν$σταση και µετ$ την
ανε-αρτησ�α �δρυσε τ� πρ&τ� θ�ατρ� της Αθ"νας, µ�λις η π�λη �γινε πρωτε(�υ-
σα τ�υ ελληνικ�( κρ$τ�υς. Η Ελ�νη, πρ�ικισµ�νη µε τ� ταλ�ντ� της +ωγρα!ικ"ς,
π"ρε τη µεγ$λη απ�!αση, (στερα απ� τη µαθητε�α της στην Αθ"να κ�ντ$ στ�
+ωγρ$!� Ρα!α�λ� Τσ�κ�λι, να σπ�υδ$σει +ωγρα!ικ" στην Ιταλ�α. � πατ�ρας της,
υπ�%ωρ&ντας µπρ�στ$ στ� πε�σµα και στ�ν ισ%υρ� %αρακτ"ρα της κ�ρης τ�υ,
δ�νει τη συγκατ$θεσ" τ�υ σε αυτ� τ� τ�λµηρ� εγ%ε�ρηµα και τη συν�δε(ει ως τη
Ρ&µη τ� 1848, τη %ρ�νι$ των µεγ$λων ευρωπαϊκ&ν επαναστ$σεων. Η Ελ�νη, �%�-
ντας µ$θει την τ�%νη της µεταµ!�εσης κ�ντ$ στ�υς ηθ�π�ι�(ς τ�υ πατ�ρα της, ντ(-
νεται $ντρας, για να γ�νει δεκτ" στη Σ%�λ" των Να+αρην&ν, �π�υ απαγ�ρευ�ταν
η !��τηση γυναικ&ν. Με αυτ"ν τη µεταµ!�εση θα +"σει στη Ρ&µη και στη Φλωρε-
ντ�α. Με αυτ"ν τη µεταµ!�εση θα γνωρ�σει και θα ερωτευτε� τ� +ωγρ$!� Σα0�ρι�
Αλταµ�(ρα, µε τ�ν �π��� θα απ�κτ"σει τρ�α παιδι$. Aργ�τερα, για να ν�µιµ�π�ι"-
σει τη σ%�ση τ�υς, ασπ$+εται τ�ν καθ�λικισµ�. \ταν � Σα0�ρι� την εγκαταλε�πει
πα�ρν�ντας µα+� τ�υ τ� µικρ�τερ� γι� τ�υς, η Ελ�νη επιστρ�!ει στην Ελλ$δα µε τα
δ(� µεγαλ(τερα παιδι$ της, τα �π��α πεθα�ν�υν σε νεαρ" ηλικ�α απ� !υµατ�ωση.
Τ�τε η Ελ�νη πα(ει πια να +ωγρα!�+ει και απ�σ(ρεται στις Σπ�τσες, �π�υ +ει ως
τ� τ�λ�ς της +ω"ς της µ�σα στ� π�νθ�ς, εν&, καθ&ς !ηµ�λ�γε�ται, ανα+ητ$ µ�σα
απ� τη µαγε�α και τη σ�λ�µωνικ" τρ�π�υς, για να επικ�ινων"σει µε τα πεθαµ�να
παιδι$ της.
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Τ� µυθιστ�ρηµα Ελ!νη, 
 � Καν!νας %ωρ�+εται σε τρ�α $νισα µ�ρη και σε ε�κ�σι
τ�σσερα κε!$λαια, τα �π��α !�ρ�υν αρ�θµηση απ� τ� Α ως τ� Ω, �τσι &στε να θυµ�-
+�υν �µηρικ� �π�ς. Τ� Καν!νας τ�υ τ�τλ�υ παραπ�µπει 0ε0α�ως και στην �δ�σσεια,
%ωρ�ς !υσικ$ να ε-αντλε�ται εκε� η σηµασ�α τ�υ για τ� µυθιστ�ρηµα. Τ� πρ&τ� και
τ� τελευτα�� µ�ρ�ς τ�υ 0ι0λ��υ ε�ναι γραµµ�να σε τριτ�πρ�σωπη α!"γηση και η
!ων" τ�υ α!ηγητ" ακ�(γεται !αιν�µενικ$ �υδ�τερη, %ωρ�ς ιδια�τερ�υς συναισθη-
µατικ�(ς λυρικ�(ς τ�ν�υς. Στα µ�ρη αυτ$ η α!"γηση ε�ναι γραµµικ", τα γεγ�ν�τα
τ�υ παρελθ�ντ�ς εµ!αν�+�νται µε ευτα-�α. Αντ�θετα, στ� µεσα�� και µεγαλ(τερ� σε
�κταση µ�ρ�ς τ�υ 0ι0λ��υ η α!"γηση κυριαρ%ε�ται απ� �ναν πρωτ�πρ�σωπ� ε-�-
µ�λ�γητικ� λ�γ�, π�υ µ�ιρ$+εται σε εναλλασσ�µενες εν�τητες µε �ρθ$ και πλ$για
γρ$µµατα. Στα �ρθ$ α!ηγε�ται τη +ω" της και στα πλ$για συν�µιλε� µε τ�υς
νεκρ�(ς της. Τ� απ�σπασµα π�υ �%ει επιλεγε� πρ��ρ%εται απ� τ� πρ&τ� µ�ρ�ς τ�υ
0ι0λ��υ. Στ� πρ&τ� µ�ρ�ς τ�υ 0ι0λ��υ ανα!�ρεται τ� παρακ$τω κριτικ� απ�σπα-
σµα της Μα�ρης Μικ� (0λ. 0ι0λι�γρα!�α):

«Σε �λ�κληρ� αυτ� τ� πρ&τ� µ�ρ�ς υπ$ρ%�υν πλ"θ�ς σηµ$των π�υ πρ��ικ�-
ν�µ�(ν τ�σ� την απ�!αση της ηρω�δας να ντυθε� $ντρας, �σ� και τις συν�πειες
π�υ θα �%ει αυτ" η µεταµ!�εση στη µετ�πειτα +ω" της. Kλλωστε στ� τµ"µα αυτ�
πλανι�ται ως !$σµα η µ�ρ!" της Λασκαρ�νας Μπ�υµπ�υλ�νας, της κυρ$ς των
Σπετσ&ν, π�υ αναλαµ0$νει αντρικ$ καθ"κ�ντα και !�ρ$ αντρικ$ ρ�(%α την &ρα
της δρ$σης (�πως και τ�σες $λλες µυθ�πλαστικ�ς ηρω�δες ιστ�ρικ&ν µυθιστ�ρη-
µ$των) και π�υ µπ�ρε� να λειτ�υργε� δυν$µει ως πρ�τυπ� τ�υ 0��υ της Ελ�νης: �
�ρωτας της λευτερι$ς στη µ�α και � �ρωτας της τ�%νης στην $λλη �δηγ�(ν στ� �δι�
εγ%ε�ρηµα, της παρενδυσ�ας.

Στ� δε(τερ� τµ"µα, �π�υ κυριαρ%ε� η !ων" της ηρω�δας, µπ�ρε� να παρακ�λ�υ-
θ"σει κανε�ς τη στ$ση της �διας απ�ναντι στη µεταµ!�εσ" της (δια!�ρετικ�� ε�ναι �ι
λ�γ�ι π�υ πρ�0$λλ�νται στ�ν πατ�ρα για τ� εγ%ε�ρηµα της παρενδυσ�ας, λ�γ�ι
ασ!$λειας σε µια περ��δ� π�λιτικ$ ταραγµ�νη), να διαπιστ&σει τις αλλεπ$λληλες
εναλλαγ�ς των εγ&, τις κατασκευ�ς ν�ων ταυτ�τ"των, τις �ρι�θετ"σεις ν�ων περι�-
%&ν, τ�ν ευν�υ%ισµ� τ�υ (ερωτικ�() σ&µατ�ς �σ�ν καιρ� διαρκε� η απ�κλειστικ�-
τητα τ�υ �ρωτα της τ�%νης. “Qπρεπε να -ε%$σω τ� δικ� µ�υ σ&µα και τ� κρυµµ�ν�
θηλυκ� και τ� ψευδεπ�γρα!� αρσενικ�, αν "θελα να λ�γ�µαι +ωγρ$!�ς.” 

Ακ�µα, µπ�ρε� κανε�ς να διαπιστ&σει σε αυτ� τ� κεντρικ� τµ"µα της α!"γησης
την ανακ�π" τ�υ τα-ιδι�( της γν&σης απ� την �ρµητικ" εισ0�λ" τ�υ �ρωτα για τ�
Σα0�ρι�.

Για µ�α ακ�µα !�ρ$, �πως συµ0α�νει, τηρ�υµ�νων των αναλ�γι&ν, και στην
Π�πισσα Ιω�ννα, � �ρωτας απ�δεικν(εται καταστρ�!ικ�ς και ανασταλτικ�ς σε
γυνα�κες π�υ τ�λµ�(ν να διεκδικ"σ�υν αντρικ$ πρ�ν�µια (εκε� ε-�υσ�ας, εδ&
γν&σης)».

[ 1 6 0 ]

Β Ι Β Λ Ι 	  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ 	 Υ



¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ §§ §§ ∏∏ §§ √√   ∫∫ ∂∂ ππ ªª ∂∂ ¡¡ √√
Claude Fauriel, «O -ενιτευµ�ς», Ελληνικ� ∆ηµ�τικ� Τραγ��δια, τ�µ. 1, επιµ�λεια
Αλ�-ης Π�λ�της, Πανεπιστηµιακ�ς Εκδ�σεις Κρ"της, Ηρ$κλει� 1999, σ. 255.

Τ%ρα µαϊ�, δρ�σι�, τ%ρα τ� καλ�κα�ρι,
τ%ρα κι � "!ν�ς ���λεται να π�γει στα δικ� τ�υ.
Ν��τα σελ%νει τ�ν µα�ρ�ν τ�υ, ν��τα τ�ν καλιγ%νει,
��νει τα π!ταλ’ αργυρ�, καρ0ι� µαλαγµατ!νια,
και �αλιν�ρι �µ�ρ0�, �λ� µαργαριτ�ρια.
Η κ�ρη �π�� τ�ν αγαπ�, η κ�ρη �π�� τ�ν θ!λει,
κηρ� κρατε� και 0!γγει τ�υ, π�τ
ρι και κερν� τ�ν,
κι �σα π�τ
ρια τ�ν κερν�, τ�σες 0�ρ!ς τ�ν λ!γει=
«Για π�ρ’ µε, π�ρ’ µ’, α0!ντη µ�υ, κι εµ!να µετ’ εσ!να,
να µαγειρε�ω να δειπν�ς, να στρ%νω να πλαγι��εις,
να στρ%νω και την κλ�νη µ�υ κ�ντ� ’π� τη δικ
 σ�υ».
«Εκε� π�υ π�νω, κ�ρη µ�υ, κ�ρ�σι� δεν παγα�νει,
µ�ν’ �λ� �νδρες π�µ’ εκε�, ν!�ι και παλικ�ρια».
«Για στ�λισ! µε 0ρ�γκικα, δ%σ’ µ�υ κι ανδρικ� ρ���α,
δ%σ’ µ�υ και �λ�γ� γ�ργ�, µε σ!λα �ρυσωµ!νη,
και να τρα�
"ω σαν εσ�, σαν παλικ�ρι να τρ!"ω.
Μ�ν, π�ρ’ µε, π�ρ’ µ’, α0!ντη µ�υ, κι εµ!να µετ’ εσ!να».

™™ ÀÀ ªª ¶¶ §§ ∏∏ ƒƒ øø ªª ∞∞ ∆∆ ππ ∫∫ ∂∂ ™™   ∂∂ ƒƒ °° AA ™™ II EE ™™
1. Βασικ� κ�ιν� στ�ι%ε�� αν$µεσα στην Ελ�νη και στην Μπ�υµπ�υλ�να ε�ναι τ�

αντρικ� !�ρσιµ�. Για π�ι�υς λ�γ�υς %ρησιµ�π�ιε� η καθεµι$ τη µεταµ!�εση;
2. Με 0$ση τ� κε�µεν�, αλλ$ και τις δικ�ς σας πρ�σωπικ�ς εκτιµ"σεις για την

Ελ�νη, περιγρ$ψτε τ� %αρακτ"ρα της.
3. Π&ς και γιατ� συνταιρι$+�νται «στ�ν �δι� κ(κλ�» τα �ν�µατα «Ελ�νη» και

«Καν�νας»;

µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº ππ ∞∞
Μικ� Μα�ρη, Μεταµ0ι!σεις στη νε�ελληνικ
 πε��γρα0�α (19�ς-20�ς αι%νας), Κ�δρ�ς

2001, σ. 326-347.
Μπερλ"ς Kρης, «� περ�κλειστ�ς κ�σµ�ς των γυναικ&ν», Η Καθηµεριν
, 7.7.1998.
Π�λ�τη Τ+�να, «Τ� π�νθ�ς της ιστ�ρ�ας», Η ανε"ακρ��ωτη σκην
, Kγρα 2001.
Σηµε��-Φυλλ�δι� 1, Λευκωσ�α 2000.
Tσιριµ&κ�υ Λ�+υ, «Aσκ"σεις µν"µης», Eσωτερικ
 τα��τητα, Kγρα 2000, σ. 353-361.

¶¶ ∏∏ °° ∏∏
Ρ�α Γαλαν$κη (1974), Ελ!νη, 
 � Καν!νας, Kγρα 1998, σ. 69-74.
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°° ∂∂ ¡¡ ππ ∫∫ HH   µµ ππ µµ §§ ππ √√ °° ƒƒ ∞∞ ºº II ∞∞   

∆$λλας Γι$ννης, Πλ�γι�ς λ�γ�ς, Καστανι&της 1990.
Η µεταπ�λεµικ
 πε��γρα0�α, Ανθ�λ�γ�α, Σ�κ�λης.
Ιστ�ρικ
 πραγµατικ�τητα και νε�ελληνικ
 πε��γρα0�α (1945-1955), επιστηµ�-

νικ� συµπ�σι�, Εταιρε�α Σπ�υδ&ν Νε�ελληνικ�( Π�λιτισµ�( και Γενικ"ς
Παιδε�ας 1997.

Μαρων�της ∆.Ν., Π�ιητικ
 και π�λιτικ
 ηθικ
, Κ�δρ�ς 1976.
Μ�υλλ$ς Παν., Για τη µεταπ�λεµικ
 µας πε��γρα0�α, Στιγµ" 1989.
Πρακτικ� τ�υ Πρ%τ�υ Συµπ�σ��υ Νε�ελληνικ
ς Π��ησης, τ�µ. 1, 2, Γν&ση 1982.
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