H NEA AΘHNAΪKH ΣXOΛH (1880-1922)

° ∂øƒ°π√™ µ π∑À∏¡√™
Στο χαρµι
™∆OÃ√™
Nα γνωρ σουν οι µαθητς το φος, τη θεµατικ και την τεχνοτροπ α ενς απ τους
σηµαντικτερους εκπροσπους της νεοελληνικς πεζογραφ ας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Πραγµατικτητα – M θος
Aλθεια – Aυταπτη – Ψευδασθηση – Ψµα
Φαντασισεις της παιδικς ηλικας
Aυτοβιογραφικς τ πος αφγησης
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
H αριστοτεχνικ αφγηση του Bιζυηνο παρουσιζει παραστατικ και πειστικ τη
σγχυση ενς µικρο παιδιο, µαθητευµενου ρφτη στην Kωνσταντινοπολη του
19ου αινα, ανµεσα στην πραγµατικτητα και το παραµθι. Oι µυθικς ιστορ ες που
χει ακοσει απ τον παππο του, για την αλθεια των οπο ων το παιδ ε ναι ακρδαντα πεπεισµνο, µοιζει να επαληθεονται, καθς η πρσβαση του παιδιο στο
µυστηριακ και απατηλ κσµο του σουλτανικο χαρεµιο χρωµατ ζει την πραγµατικτητα και την εµπειρικ αλθεια µε εξ σου µυθικ χαρακτηριστικ. O ταπεινς
και πεζς κσµος του ραφτδικου, στον οπο ο το παιδ ε ναι γκλειστο («η αηδς και
ανιαρ µονοτον α του πρακτικο β ου»), αντισταθµ ζεται τσι µε την πλρη απελευθρωση της παιδικς φαντασ ας, που ακροβατε αδικοπα ανµεσα στην επιθυµ α
και το φβο. Aυτ ακριβς η φαντασιακ β ωση της πραγµατικτητας αποτελε τη
γοητε α του κειµνου, συγχρνως µως συνιστ και την ολοκληρωτικ αποµνωση
του παιδιο απ τον περ γυρ του, αφο το οδηγε σε σγκρουση µε τους προσγειωµνους και «ρεαλιστς» συνοµηλ κους του. Στον αφηγηµατικ κσµο του διηγµατος,
που καθετ ε ναι συγχρνως και το αντ θετ του, η φαντασ α ε ναι απελευθερωτικ
και συνµα καταπιεστικ, αφο καταλγει να λειτουργε σαν σχατο καταφγιο για
το παιδ (αλλ, υποψιαζµαστε, και για τον ενλικο αφηγητ), που οχυρωµνο σ’
αυτν πασκ ζει να αντιµετωπ σει την απειλητικ ισχ του πραγµατικο κσµου.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Iσακ Mπµπελ, «Στο υπγειο», Στο υπγειο και

λλες ιστορες, µτφρ. Σπρος

Tσακνις, Στιγµ 1988.
Tο διγηµα βρ σκεται επ σης στο ανθολγιο Nετερη ευρωπαϊκ λογοτεχνα (B’ Eνια ου
Λυκε ου – επιλογς), ΟΕ∆Β 1998, σ. 283-293, εν ε ναι διαθσιµο και στον Hλεκτρονικ Kµβο
του Kντρου Eλληνικς Γλσσας.

2. Μανλης Αναγνωστκης, «Στο παιδ µου» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ ου.
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Πς περιγρφει ο πρωταγωνιστς του διηγµατος την ατµσφαιρα του χαρεµιο;
2. Σε ποιο βαθµ συµβλλουν οι εικνες της πραγµατικτητας, που χει ο µικρς
πρωταγωνιστς απ το σουλτανικ παλτι, στη διατρηση της π στης του στα
παραµθια;
3. Γιατ ο Μανλης Αναγνωστκης υποστηρ ζει τι «πρπει να λµε την αλθεια στα
παιδι»; Τι θα κρδιζε ο µικρς ρωας του Βιζυηνο, αν γνριζε την αλθεια;
3. ∆ιαβστε ολκληρο το διγηµα, µε σκοπ να εντοπ σετε και λλα πλασµατικ
στοιχε α που αποκαλπτονται εκ των υστρων στο παιδ .
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αθανασπουλος Βαγγλης, Οι µθοι της ζως και του ργου του Γ.Μ. Βιζυηνο,
Καρδαµ τσα 1991.
Γκτση Ζτα, «Η οργνωση της χρονικς αναπαρστασης στο “Το µνον της ζως
του ταξε διον”, Τετρ δια Ευθνης, τχ. 29, 1988, σ. 151-158.
∆ιαβ ζω, τχ. 278, 1992 [αφιρωµα].
Λευκµατα για την Κωνσταντινοπολη:
Κωνσταντινοπολη, Αναζητ(ντας τη βασιλεουσα, εκδ. Λ. Μπρατζιτη 1990.
Κωνσταντινοπολη, Η πλη των πλεων, επιµλεια Γ. Γιαννακπουλος, Cφεσος
χ.χ.
Μουλλς Παν., «Το νεοελληνικ διγηµα και ο Γ.Μ. Βιζυηνς», στο Γ.Μ. Βιζυηνς,
Νεοελληνικ διηγµατα, Ερµς 1980.
Παγανς Γιργος, «Γεργιος Βιζυηνς, Το µνον της ζως του ταξδιον», Η νεοελληνικ πεζογραφα, Κδικας, Θεσσαλον κη 1983, σ. 159-163.
Πρι Μσσιµο, «Το πρβληµα της αφηγηµατικς προοπτικς στα διηγµατα του
Βιζυηνο», ∆οκµια αφηγηµατολογας, επιµλεια Σ. Ν. Φιλιππ δης, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρτης, Ηρκλειο 1994, σ. 1-44.
Στεργιπουλος Κστας, «Ο Βιζυηνς και το διγηµα», Περιδιαβ ζοντας, τµ. 2,
Κδρος 1986, σ. 36-51.
Τετρ δια Ευθνης, τχ. 278, 1992.
Χρυσανθπουλος Μιχλης, Γε(ργιος Βιζυηνς, Μεταξ φαντασας και µνµης,
Βιβλιοπωλε ον της Εστ ας 1994.

¶∏°∏
Γεργιος Βιζυηνς (1849-1896), «Το µνον της ζως του ταξε διον», Νεοελληνικ
διηγµατα, επιµλεια Παν. Μουλλς, Eρµς 1986, σ. 168-174.
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∞ §∂•∞¡¢ƒ√™ ¶ ∞¶∞¢π∞ª∞¡∆∏™
Τ’ αγν ντεµα
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ ηθογραφικ διγηµα του Παπαδιαµντη.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η εθιµοτυπα της αγροτικς κοινωνας, η οργνωση, οι παραδσεις και η θρησκευτικ ζω
Η ζω των ναυτικν, µσα απ τη σκην της αναχρησης και του αποχωρισµο απ τα σπτια και τις οικογνεις τους
Ο δεσπζων ρλος και το θος των γυναικν
Ηθοπλαστικ παρηγορητικ διγηση για τη δ ναµη της συζυγικς πστης και
αγπης
∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ – ¶ƒ√∆∞™∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞™
Στο διγηµα αυτ οι µαθητς χουν την ευκαιρ α να παρακολουθσουν χαρακτηριστικς ψεις της Σκιθου του Παπαδιαµντη: τον κκλο ζως της φσης και τη
στεν εξρτηση των ανθρπων απ αυτν (εργασ α, κοινωνικς δραστηριτητες,
συναισθηµατικ διθεση και θος). Το διγηµα συγκεντρνει πολλ ηθογραφικ
γνωρ σµατα (χωροχρνος, λογοτεχνικο ρωες και λειτουργ ες, ιδεολογικ χαρακτηριστικ) και αποτελε αντιπροσωπευτικ δε γµα γραφς του Παπαδιαµντη, καθς
συνδυζει τη γλαφυρ ανθρωπογεωγραφ α του µε βασικ γνωρ σµατα της αφηγηµατικς του τεχνικς (διρθρωση και αφηγηµατικ µρη, κυκλικ αφγηση, παντογνστης αφηγητς, χαρακτηρολογικ περιγραφ, ελεθερος πλγιος λγος, µ µηση,
παρδειγµα, παραµυθιακ διγηση). Cχει ενδιαφρον, λ.χ., να παρατηρσουµε την
οπτικ γων α του παντογνστη αφηγητ, ο οπο ος απ τη µια καταγρφει τη συλλογικ ψυχολογ α των ναυτικν την ηµρα της αναχρησης και απ την λλη ερµηνεει την εθιµοτυπ α, τα αισθµατα και τις σκψεις των γυναικν, που την ηµρα
εκε νη, πως και τις επµενες µρες της Lνοιξης, συγκεντρνονται στο ξωκλσι της
Παναγ ας της Κατευοδτρας µε το διπλ στχο, του αγναντµατος αλλ και της χριστιανικς δησης για την προστασ α των ναυτικν και για την παρηγορι των οικογενειν τους. Μσα σε αυτν το γυναικε ο περ γυρο ο αφηγητς βρ σκει την ευκαιρ α να εµπλουτ σει ηθογραφικ και ηθοπλαστικ τη διγηση µε την εµφνιση της
γρις καπετνισσας Συρραχ νας. Πετυχα νει τσι να ανανεσει το ενδιαφρον του
αναγνστη, ο οπο ος τρα παρακολουθε τα πθη της Φλανδρς. Η ιστορ α της
Φλανδρς, αν και αναφρεται στην εκδικητικτητα της θλασσας, χει συγκεκριµνη πρακτικ σκοπιµτητα και απευθνεται ως παρδειγµα και παραµυθ α στις
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γυνα κες, καθς ακµα και το νοµα της αρχα ας ηρω δας δε χνει τη συζυγικ
αγπη και αφοσ ωση. Το ηθικ επιµθιο της γερντισσας, τι δηλαδ ο θες απ τα
αρχα α ως τα χριστιανικ και τα νετερα χρνια προστατεει αυτ τα ανθρπινα
αισθµατα, ενδυναµνει τις γυνα κες, οι οπο ες, ησυχασµνες, επιστρφουν στα σπ τια τους, για να συνεχ σουν τη ζω και να επιτελσουν τους κοινωνικος τους
ρλους. Τα δο παρλληλα κε µενα πραγµατεονται αντ στοιχες σκηνς απ τη ζω
των ναυτικν και απ την καθηµεριντητα µιας νησιωτικς πολιτε ας, η ζω και η
οικονοµ α της οπο ας στηρ ζεται στα ταξ δια των ναυτικν.
¶∞ƒ∞§§∏§A ∫∂πª∂¡A
1. Ανδρας Καρκαβ τσας, «Οι φρεγδες», Τα λγια της πλ(ρης (1899), Νεφλη

1991, σ. 27-34.
2. Εα Βλµη, Γαλαξεδι. Η µορα µιας ναυτικς πολιτεας, Βιβλιοπωλε ον της
Εστ ας 19994, σ. 18-22.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫E™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Τι συνηθ ζουν να κνουν οι γυνα κες στην αρχ της Lνοιξης; Για ποιους λγους
πιστεετε τι χουν οργανσει τη ζω τους µε αυτ τον τρπο;
2. Επισηµνετε τα ηθογραφικ στοιχε α του διηγµατος και εντοπ στε ποια χουν
σηµαντικτερο ρλο στην αφγηση. Αιτιολογστε την απντησ σας.
3. Ποια ε ναι η γρι Συρραχ να και ποιο ρλο επιτελε µε την εµφνισ της;
4. Ο αφηγητς αναφρεται τσο στις πρξεις σο και στους λογισµος των γυναικν.
∆ε τε µε ποιους τρπους επιχειρε να ερµηνεσει τις σκψεις και τα αισθµατα
των γυναικν και σχολιστε την επιτυχ α  µη του εγχειρµατς του.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Συχν στα διηγµατα του Παπαδιαµντη παρεµβλλονται παραµυθιακς διη-

γσεις, που εξηγον διφορα φυσικ  υπερφυσικ φαινµενα. ∆ιαβστε το
διγηµα «Το νθος του γιαλο» και συγκρ νετε τη διγηση του Λ µπου µε τη
διγηση της γρις Συρραχ νας.
2. Εξετστε συγκριτικ τις µεταµορφσεις της Φλανδρς και της Μαυροµαντηλος στο οµνυµο διγηµα του Παπαδιαµντη.
3. Ε ναι ενδιαφρον να δε τε πς αποτυπνεται το αντ στοιχο θµα της αναχρησης των ναυτικν απ την Εα Βλµη, µε σκοπ να συγκρ νετε τον τρπο που
οι δο συγγραφε ς αποδ δουν τσο τη γυναικε α ψυχολογ α σο και την κοινωνικ οργνωση στον τπο των (απντων) ναυτικν.
4. Μπορε τε να παρακολουθσετε στην τξη το τηλεοπτικ αφιρωµα για τον
Παπαδιαµντη, που κυκλοφρησε (σε µορφ β ντεο) η ∆ιεθυνση Εκπαιδευτικς Τηλερασης (2001).
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µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αντ, τχ. 463, 1991 [αφιρωµα].
∆αιµνιο µεσηµβριν: 1ντεκα κεµενα για τον Παπαδιαµ ντη, επιµλεια Ν.∆. Τριανταφυλλπουλος, Γρηγρης 1978.
∆ιαβ ζω, τχ. 165, 1987.
Ελτης Οδυσσας, «Η µαγε α του Παπαδιαµντη», Εν λευκ(, Pκαρος 1992, σ. 57-106.
Μουλλς Παν., «Το διγηµα, αυτοβιογραφ α του Παπαδιαµντη», Α. Παπαδιαµ ντης αυτοβιογραφοµενος, Ερµς 1974, σ. ιε’-ξε’.
Να Εστα, τχ. 355, Χριστογεννα 1941 και τχ. 568, 1951.
Παπαδιαµ ντης Αλξανδρος. Εκοσι κεµενα για τη ζω και το ργο του, επιµλεια
Ν.∆. Τριανταφυλλπουλος, Οι εκδσεις των φ λων 1979.
Παπαδιαµαντικ τετρ δια, τχ. 1, 2, 3, (1992, 1993, 1994).
Περνθης Μιχ., Ο κοσµοκαλγερος [Μυθιστορηµατικ βιογραφ α], 1948.
Πολ του-Μαρµαρινο Ελνη, Η παλαιτερη πεζογραφα µας, τµ. 6, Σοκλης
1997, σ. 114-209.
Τετρ δια Ευθνης, τχ. 15, 1981.
Φαρ νου-Μαλαµατρη Γεωργ α, Αφηγηµατικς τεχνικς στον Παπαδιαµ ντη,
Κδρος 1987.
Φ(τα ολφωτα, επιµλεια Ν.∆. Τριανταφυλλπουλος, Ε.Λ.Ι.Α. 1981.
¶∏°∏
Αλξανδρος Παπαδιαµντης (1851-1911), «Τ’ αγνντεµα» (1899), 3παντα, τµ. 3,
κριτικ κδοση Ν.∆. Τριανταφυλλπουλος, ∆µος 1984, σ. 199-205.

∞ ¡∆√¡ ∆ ™∂Ãøº
O Παχς και ο Aδνατος
™TOÃ√™
Nα εκτιµσουν οι µαθητς τις δυναττητες του ρεαλιστικο διηγµατος µσα απ
να αντιπροσωπευτικ δε γµα απ την παραγωγ του L. Tσχωφ.
£∂ª∞∆πKA ∫E¡∆ƒ∞
Αλλοτρωση
Γραφειοκρατα
∆ουλοπρπεια
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Tο σντοµο διγηµα του Tσχωφ παρουσιζει την αλλοτρ ωση των ανθρπινων
χαρακτρων και σχσεων στο πλα σιο της γραφειοκρατ ας της τσαρικς Pωσ ας.
∆ο παλιο συµµαθητς συναντιονται στο σιδηροδροµικ σταθµ. Πριν ακµη αναγνωριστον, η περιγραφ της εικνας και της µυρωδις τους απ τον αφηγητ αποκαλπτει τσο τα σηµδια της ταξικς τους διαφορς σο και την κοιν τους µιζρια. Sστερα απ την αρχικ συγκ νηση, η αππειρα του Aδνατου να εκθσει τα
τεκµρια της αξιοπρεπος κοινωνικς του θσης συγκροεται µε την καταλυτικ
οµολογ α του Παχ για την πολ αντερη θση, που ο διος χει κατορθσει να
κατακτσει. H τραγελαφικ συνχεια, µε την κωµικ δουλοπρπεια που εκδηλνει
ο παλις συµµαθητς προς τον αυτρεσκο σηµεριν αντερ του, δηλνει µε σαφνεια τα στεν ρια της αξιοπρπειας στο ασφυκτικ περιβλλον της γραφειοκρατικς δηµοσιοϋπαλληλ ας. H ηθικ κατπτωση του Aδνατου γ νεται ακµα εντοντερη καθς διαδραµατ ζεται µπροστ στην οικογνει του, µεταµορφνοντας τη
στιγµια α συνντηση σε αποκαλυπτικ στιγµ, που φα νεται να σφραγ ζει στα µτια
της γυνα κας και του παιδιο του την πλρη προσωπικ του αποτυχ α. Vπως συχν
συµβα νει στον Tσχωφ, ο τνος του σντοµου διηγµατος ε ναι γλυκπικρος,
καθς το επεισδιο (και η περιγραφ του απ τον αφηγητ) εκφρζουν συγχρνως
χιοµορ για την κωµικ αλληλεπ δραση των δο χαρακτρων και θλ ψη για την
υποχρηση της αξιοπρπειας µπροστ στην ελχιστη κοινωνικ διαφορ. O γραφειοκρατικς µικρκοσµος παρουσιζεται τσο ισχυρς, στε να παρχει το µε ζον
κριτριο για την αυτοαξιολγηση των µελν του. Mια λεπτοµρεια, εξλλου, που
εµφαν ζεται ως µακριν και χαριτωµνη ανµνηση, φα νεται να δηλνει µε χιοµορ
την προδιαγεγραµµνη πορε α των δο χαρακτρων: ο Hρστρατος και ο Eφιλτης
των σχολικν χρνων δε χνουν να χουν επαληθεσει τα παιδικ τους παρατσοκλια στην εξλιξ τους σε ενλικες γραφειοκρτες.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Kοσµς Πολ της, «Cνα διπλ», H κοροµηλι και λλα διηγµατα, Eρµς 1990.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Tι εννει και τι χωρ ζει τους δο παλιος συµµαθητς;
2. Tι υποδηλνουν για τους δο χαρακτρες του διηγµατος οι αναφορς του Tσχωφ στον Hρστρατο και τον Eφιλτη;
Bπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αιολικ Γρ µµατα, τχ. 56-57, 1980 [αφιρωµα].
∆ιαβ ζω, τχ. 169, 1987.
Να Εστα, τχ. 785, 1960.
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/pezography/Thsexof/Kritika.htm
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http://mockingbird.creighton.edu/NCW/chekhov.htm
http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/lit-med-db/webdocs/webauthors/chekhov68au-.html
¶∏°∏
Lντον Τσχωφ (1860-1904), «Ο Παχς και ο Αδνατος», Η αγ πη και 32 λλα διηγµατα, µτφρ. Β. Ντινπουλος, Βιβλιοπωλε ον της Εστ ας 2001, σ. 15-17.

∞ ¡¢ƒ∂∞™ ∫ ∞ƒ∫∞µπ∆™∞™
Ο Ζητι νος
™∆√Ã√™
Nα ρθουν οι µαθητς σε επαφ µε να κορυφα ο παρδειγµα νατουραλιστικς
πεζογραφ ας του ελληνικο 19ου αινα, να γνωρ σουν το φος και τη θεµατικ του
A. Kαρκαβ τσα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Φιλανθρωπα – Ηθικς εξευτελισµς
Οικογενειακ παρδοση
Ειρωνεα και παρωδα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Tο απσπασµα απ το Zητι νο του Kαρκαβ τσα περιγρφει αναλυτικ τις µυητικς πρακτικς, τις οπο ες χρησιµοποιε η κοιντητα των ζητινων για να µεταφρει
στους νους τη γνση, τις µεθδους και τις τεχνικς που αφορον την επαιτε α,
µσω των οπο ων η κοιντητα διαιων ζεται. Παρωδντας µοτ βα του πους, ο Kαρκαβ τσας παρουσιζει τους νους του χωριο να γυµνζονται ασκοµενοι στην
τχνη των προγνων τους, εν νας βρδος (παρωδιακ εικνα του επικο ποιητ)
τους µαθα νει την ιστορ α του κσµου, πως αυτ γ νεται αντιληπτ απ την οπτικ γων α της ιδιτυπης κοιντητας, και τους µυε στις αρετς και τα οφλη της επαιτε ας. H µυητικ τελετουργ α µεταφρεται στη συνχεια στο µικρκοσµο της οικογενειακς ιστορ ας, καθς ο Tζιριτγιωργας ανταµε βει τις υψηλς επιδσεις του
γιου του επιδεικνοντς του τα µπαστονια των παλαιτερων ζητινων-µελν της
οικογνειας, που φυλσσονται στο θλιο σπ τι ως ιερ κειµλια. Περιγρφοντας µε
ειρωνε α αλλ και ακρ βεια το χωρι των ζητινων ως αρχαϊκ κοιντητα που διπεται απ ισχυρς παραδοσιακς αρχς και διατηρε πανρχαιες µυητικς τελετουργ ες, ο Kαρκαβ τσας επιτυγχνει να διπλ αποτλεσµα. Aφενς η αναντιστοιχ α των «υψηλν» τρπων µε τη συγκεκριµνη ταπειν θεµατικ παργει αβ αστο
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χιοµορ και καταλγει σε µια ιδια τερα διασκεδαστικ αφγηση. Aφετρου η ψευδοηρωικ περιγραφ αντισταθµ ζει τον σχατο πραγµατικ εξευτελισµ της κοιντητας περιβλλοντς την µε µια ψευδα σθηση «αξιοπρπειας», στοιχε ο που θα επιτρψει στο συγγραφα να χειριστε τη νατουραλιστικ του θεµατικ σαν αγνα επικν διαστσεων ανµεσα στο καλ και το κακ.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Kρολος Nτ κενς, 6λιβερ Tουστ, µτφρ. Π. Aναγνωστπουλος, Γκοβστης 1985,
κεφ. 9.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Γιατ ολκληρο το χωρι επλεξε να ασκε τη ζητιανι ως επγγελµα και τχνη;

Πς εξηγε ται αυτ η επιλογ στο κε µενο;
2. Tι επιδικει ο συγγραφας µε την ανδειξη της ζητιανις σε τχνη που ασκε ται

παραδοσιακ απ µια ολκληρη κοιντητα;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 306, 1993 [αφιρωµα].
Mαστροδηµτρης Π.∆., O Zητι νος του Kαρκαβτσα, Kαρδαµ τσα 1980.
Παγανς Γ.∆., Μαθµατα νεοελληνικς πεζογραφας, Α’, Το διγηµα, 1980, σ. 63-67.
Πλκας ∆ηµτρης, «Ο Ζητι νος του Ανδρα Καρκαβ τσα – Cνα αυτοφυς νατουραλιστικ µυθιστρηµα», ∆ιαβ ζω, τχ. 250, 1990, σ. 62-69.
Σαχ νης Απστολος, Το σγχρονο ελληνικ µυθιστρηµα, 1958, σ. 152-165.
¶∏°∏
Aνδρας Kαρκαβ τσας (1866-1922), O Zητι νος (1896), Bιβλιοπωλε ον της Eστ ας
1984, σ. 38-45.

∫ ø™∆∏™ ¶ ∞§∞ª∞™
αµβοι και αν παιστοι
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς την πο ηση (θεµατικ, στιχουργικ, γλσσα, φος) του
βασικτερου εκπροσπου της Νας Αθηναϊκς Σχολς.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η σ γκρουση Επιστµης και Ειδλου
Η δ ναµη της αρχαιοελληνικς παρδοσης
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Πρκειται για δο αυτοτελ ποιµατα τα οπο α πρπει να εξεταστον ως τµµα της
ευρτερης ποιητικς σνθεσης 8αµβοι και αν παιστοι (1897). Τα στοιχε α που αξ ζει να προσεχτον περισστερο ε ναι η µορφ και η συµβολικ γλσσα των ποιηµτων. H µορφ των ποιηµτων µε το συνδυασµ δο µετρικν ειδν αναδεικνει τη
µετρικ σοφ α του Παλαµ. Τα ποιµατ του, πως παρατηρε ο Μ. Μερακλς,
«µικρ  µεγλα, τραγοδια  πλατις επικολυρικς συνθσεις, ε ναι απ τα πιο στρεα, τα πιο ρτια χτισµνα µνηµε α µµετρου νεοελληνικο λγου». Πρπει να τονιστε ιδια τερα η συµβολικ γλσσα του ποιητ, η οπο α γ νεται καταφανς µσα απ
τη χρση των συµβλων της Επιστµης και του Ειδλου, συµβλων που µσα στο κε µενο γρφονται, χι τυχα α, µε κεφαλα α γρµµατα.
Α. Στο πρτο πο ηµα κυριαρχον τα σµβολα της Επιστµης και του Ειδλου και ο
ποιητς περιγρφει τη σγκρουση µεταξ τους. Η Επιστµη, υπρµαχος της λογικς και της αλθειας, ρχεται σε σγκρουση , ακµα καλτερα, ε ναι αυτ που
υποτσσει την παγανιστικ και πιο ενστικτδη σλληψη του Ειδλου. Vµως, η
κυριαρχ α της πρτης πνω στο -λογο του Ειδλου δηµιουργε µια να κατσταση πραγµτων, δ νει λσεις αλλ φρνει και να προβλµατα. Ο κριτικς
Αντρας Καραντνης γρφει χαρακτηριστικ για το πο ηµα αυτ: «Με εναλλασσµενα ε δωλα ζει µυστικ ο νθρωπος – σ’ αυτ στηρ ζει την κρυφ του ελπ δα,
κι ε ναι σε θση και τη Λογικ ακµη να την κνει θρησκε α του, πως την κανε
ο Σπινζα. Κι αυτ την πρτη “θεοπο ηση” της Επιστµης, την ε δε ο Παλαµς,
νησε το βαθτερο νηµ της, το µεταφυσικ, και το απεικνισε ντονα κι επιγραµµατικ σ’ να απ τα πιο χαρακτηριστικ τραγοδια των Ι µβων και αναπαστων του. Η θση που γ νεται τολµηρ πο ηση στους στ χους αυτος µε το επιβλητικ κοφτ και περιεκτικ αποφθεγµατικ φος τους ε ναι, νοµ ζουµε, αµετβλητη. Επικυρνεται απ τη να θση που πει να πρει η Επιστµη στην εποχ
µας – θση θρησκε ας δ χως θε, µε αντικε µενο τη Γνση και λειτουργ τον
νθρωπο». Και ο Αιµ λιος Χουρµοζιος επισηµα νει: «Αυτ η ψυχρ µορφ της
Επιστµης ε ναι αντιπαθητικ για την παλαµικ σκψη. ∆εν της αρκε ο τετργωνος θετικισµς. Αναζητε κτι πρ’ απ τα πορ σµατα της επιστµης, αναζητε το
µεταφυσικ νειρο… Κτι ανλογο µας ε πε ο Παλαµς, ε κοσι χρνια αργτερα
µε τους Χαιρετισµος της Ηλιογννητης: Ξρω πως η θετικ επιστµη µπορε
κ πως να µε µυσει σ’ αυτ που λµε αλθεια, ταν µε τα λγια δε θλουµε να
παζουµε. Και π λι ρχεται τ’ νειρο το µεταφυσικ µε την αξωση να µου βαθνει απειροστ τους ορζοντες. Η φαντασα µου ταυτχρονα και αρ δ’ αρ δα θερµανεται και απ τα υλιστικ και απ τα υπερβατικ φιλοσοφµατα».
Β. Το δετερο πο ηµα κινε ται σε διαφορετικ κλ µα και φος και αναδεικνει τη
σχση του Παλαµ µε τα σµβολα και τη φιλοσοφ α της αρχαιτητας, µια σχση
δηµιουργικ και χι στατικ. Για το πο ηµα αυτ και τα σµβολ του γρφει ο
Ν κος Βης: «Την επιβ ωση της αρχα ας ειδωλολατρικς ψυχς µσα στο χριστιανικ νεοελληνικ κσµο και την αθνατη λατρε α του παντοτινο ωρα ου
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τραγοδησε ο Ποιητς πνω σ’ Απολλνια και Πανικ µοτ βα. Ο Αρκαδικς
θες Παν, η λατρε α του οπο ου απ’ το στρατηγ Μιλτιδη, πειτα απ τη ν κη
του Μαραθνα, καθιερθηκε και στην Αττικ, για να ταυτιστε βραδτερα
στους Ελληνιστικος χρνους µε το Παν. Ο Παν δεν ε ναι πλον –καθς θλει ο
Ποιητς– θες των ποιµνων και των ποιµν ων, αλλ φωτογννητη και φωτειν
θε α παρξη. […] V,τι λε ψανα της συµβολικς λατρε ας του Lδωνη και σµερα
σζονται στην Yπειρο, τα ’ξερε καλ ο Ποιητς απ µιλµατα µε τον Ν. Γ. Πολ τη και τη µελτη του ∆. Σρρου (∆ελτον της Ιστορικς και Εθνολογικς Εταιρεας της Ελλ δος, τ. ΛZ, 1987, σ. 348-351). Ο Lδωνης ταν προσωποποι α της
βλστησης που χνεται και πλι ξαναγεννιται\ […] Λνε µερικο µελετητς πως
οι θλιβερς µρες των γιορτν του Lδωνη κρατοσαν ολκληρη βδοµδα και
µας θυµ ζουν τη Μεγλη Βδοµδα τη δικ µας, των χριστιανν! Μα σαν περνοσε το ταχτ πνθος για το θνατο του Lδωνη, ρχιζαν χαρς και πανηγρια
για την ανσταση του Πανριου θεο (κτι σαν τη δικ µας Λαµπρ)». Για τη
σχση του Lδωνη και του Εσταυρωµνου Χριστο µπορε ο φιλλογος να χρησιµοποισει παρλληλα και τις δο πρτες στροφς απ το πο ηµα του Lγγελου
Σικελιανο «Στου Vσιου Λουκ το µοναστρι». Επ σης για το στ χο «Ο Μγας
Παν δεν πθανε!» µπορε να ανατρξει στον Πλοταρχο: «Περ των εκλελοιπτων χρηστηρ ων» 17 [=Ηθικ 419.Α-Ε].
Ο Παλαµς, µσα απ µια σνθεση των χριστιανικν µε τα αρχα α στοιχε α,
αναδεικνει τη διαχρονικτητα των ιδεν και της ελληνικς παρδοσης, που
µετουσινονται σε συστατικ στοιχε α της ελληνικς ψυχς. Αυτ η συνχεια
µσα στους αινες προσδ δει στο ποιητικ φος πανηγυρικ διθεση, πνεµα
αισιοδοξ ας και σιγουρις. Cχει ενδιαφρον, µετ την ολοκλρωση της διδασκαλ ας, οι µαθητς να διαβσουν το «Ιωνικν» του Καβφη και να επισηµνουν την
επιβ ωση της ελληνικς αρχαιτητας ως βασικ ννοια στην οπο α εστιζει ο
Καβφης.
¶APA§§H§O KEIMENO
Κ.Π. Καβφης, «Ιωνικν», Ποιµατα, τµ. 1, Pκαρος 1983, σ. 53.
Γιατ τα σπ σαµε τ’ αγ λµατ των,
γιατ τους δι(ξαµεν απ’ τους ναος των,
διλου δεν πθαναν γι’ αυτ οι θεο.
Ω γη της Ιωνας, σνα αγαπον ακµη,
σνα οι ψυχς των ενθυµονται ακµη.
Σαν ξηµερ(νει επ νω σου πρω αυγουστι τικο
την ατµοσφαρα σου περν σφργος απ’ την ζω των?
και κ ποτ’ αιθρια εφηβικ µορφ,
αριστη, µε δι βα γργορο,
επ νω απ τους λφους σου να περν .
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µνος στον Παρθεννα
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ απσπασµα απ το µεγαλπνοο
ργο του Κωστ Παλαµ, που υµνε την αθηναϊκ δηµοκρατ α και τη διαχρονικ
οµορφι.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η υψηλ τχνη και η αρµονα της κλασικς αρχαιτητας
Η δυναµικ ενς συµβλου για τον ελληνισµ και για την ανθρωπτητα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η φλογρα του βασιλι , που εκδθηκε το 1910, ε ναι να απ τα σηµαντικτερα
ργα του Κωστ Παλαµ και χαρακτηρ ζει µια εποχ ελπ δων για την αναγννηση
της Ελλδας, η οπο α διακρ νεται για το µεγαλοϊδεατισµ της. Χωρισµνη σε
«∆δεκα Λγους» αποτελε µια µεγλη επικολυρικ σνθεση, µε κεντρικ µορφ το
Βυζαντιν αυτοκρτορα Βασ λειο ΒZ Βουλγαροκτνο, το λε ψανο του οπο ου βρθηκε σµφωνα µε το θρλο σε να ερειπωµνο µοναστρι την εποχ της Φραγκοκρατ ας µε µια φλογρα στο στµα του, βαλµνη προφανς απ αυτος που σλησαν τον τφο του. Ο Παλαµς εµπνεστηκε απ το θρλο και δηµιοργησε τη Φλογρα του βασιλι , της οπο ας το τραγοδι εκφρζει ταυτχρονα την ψυχ του νδοξου αυτοκρτορα και την πνο του ποιητ. Στο τελευτα ο µρος του «Τρ του
Λγου» ο Παλαµς συνδει τη βυζαντιν παρδοση µε την αρχα α, αφο ο Βασ λειος ερχµενος να προσκυνσει την Παναγ α την Αθηνιτισσα πνω στον ιερ
βρχο αντικρ ζει τον Παρθεννα. Στα αποσπσµατα που ανθολογονται µε βση
τη θεµατικ τους εντητα, ο νας της Αθηνς προβλλει ως σµβολο της ακµς του
ελληνικο πνεµατος, το οπο ο υµνε ται ως αντερο κθε λλου ανθρπινου επιτεγµατος.
Στο πρτο απσπασµα ο Παρθεννας αναδεικνεται ως η θαυµαστ ισορροπ α
ρυθµο, σχεδ ου και ιδας, ως η απλυτη οµορφι που υψνεται πνω απ τους
λαος και τις θρησκε ες. Στο δετερο απσπασµα τον ζεται η σχση ανµεσα σε εκε νους που συνλαβαν και πραγµατοπο ησαν αυτ το ργο τχνης και στην καλλιτεχνικ υπσταση του ργου. Ο Παρθεννας ε ναι δηµιοργηµα µιας ελεθερης χρας
που διαθτει α σθηση του µτρου. Εδ χουµε µια ενδιαφρουσα αντ θεση ανµεσα
στο να της Αθηνς και στις πυραµ δες της Αιγπτου, οι οπο ες εντυπωσιζουν µε
τον γκο αλλ χι µε τη χρη τους. Ο Παρθεννας εκφρζει τη ∆ηµοκρατ α και το
Νµο της Πολιτε ας, ο οπο ος ταν πρωτοδηµιουργθηκε «ταν κι αυτς τραγοδι».
Εδ ο Παλαµς αναφρεται στην παρδοση, σµφωνα µε την οπο α ο Σλωνας
γραψε τους νµους του σε ποιητικ µορφ. Στο τρ το απσπασµα ο ποιητς αναφρεται στην υπερβατικ δναµη αυτο του µνηµε ου της απλυτης οµορφις. Κθε
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νθρωπος, και χι µνο ο Cλληνας, απ τον Παρθεννα πρπει να ξεκινει και,
αφο γνωρ σει και λλα ργα της ανθρπινης δηµιουργ ας, εκε πρπει να επιστρφει
για να νισει ολοκληρωµνος.
Η γλσσα του Παλαµ ε ναι η επλαστη δηµοτικ, στην οπο α ο ποιητς χει
αφιερσει τις δυνµεις του, µε σκοπ να χαρ σει στο ελληνικ θνος χι µνο να
σηµαντικ ποιητικ ργο αλλ και ναν πλοσιο γλωσσικ οδηγ. Στιχουργικ εδ
χρησιµοποιε τον ιαµβικ ανοµοιοκατληκτο δεκαπεντασλλαβο που συναντµε
και στο δηµοτικ τραγοδι, χωρ ς µως να ακολουθε σταθερ την παρδοση της
τοµς, πργµα που σπει τη µονοτον α του ρυθµο. Η αρχαιογνωσ α του Παλαµ
µετουσινεται εδ ποιητικ, πως φα νεται απ τη λειτουργικ χρση ιστορικν
και µυθικν στοιχε ων. Το φος του ε ναι υψηλ, πως το απαιτε το θµα του, εν
η επανληψη της αποστροφς «εσ, εσ και εσνα» δηµιουργε την α σθηση ενς
σταθερο ξονα αναφορς και µιας αναης κλιµκωσης ρυθµο και ιδας.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γιργος Ιωννου, «Ακρπολη, 1982», Εφβων και µη, Κδρος 1982, σ. 102-104.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Επισκεφθε τε το Κντρο Μελετν Ακροπλεως (Μακρυγιννη 2-4, Ακρπολη, τηλ.
210 9239186), που µπορε τε να δε τε προπλσµατα που απεικον ζουν τη µορφ και
τις χρσεις του ιερο βρχου, απ την προϊστορικ εποχ ως το 18ο αινα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 334, 1994 [αφιρωµα].
Εκηβλος, τχ. 14, 1986.
Η λξη, τχ. 114, 1993.
Καραντνης Αντρας, Γρω στον Παλαµ , τµ. 1, 2, Γκοβστης χ.χ.
Κασ νης Κ.Γ., Η ελληνικ λογοτεχνικ παρ δοση στη «Φλογρα του βασιλι »,
Pδρυµα Κωστ Παλαµ 1980.
Μερακλς Μ.Γ., Η ελληνικ ποηση, τµ. 2, Σοκλης 1983.
Να Εστα, τχ. 397, 1943.
Πολ της Λ νος, «Η µετρικ του Παλαµ», Μετρικ , Κωνσταντιν δης, Θεσσαλον κη
χ.χ., σ. 9-126.
Φιλολογικ, τχ. 45, τχ. 46, 1993, 1994.
Χουρµοζιος Αιµ λιος, Ο Παλαµ ς και η εποχ του, τµ. 1, Πγασος 1944.
¶∏°∏
Κωστς Παλαµς (1859-1943), 8αµβοι και αν παιστοι, 28, 37 (1897). 3παντα,
τµ. 1, Μπ ρης 1972, σ. 363, 368. Απσπασµα απ τον «Τρ το Λγο», Η φλογρα
του βασιλι (1910). 3παντα, τµ. 5, Μπ ρης 1972, σ. 55-56.
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∫.¶. ∫ ∞µ∞º∏™
Φωνς
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να λυρικ πο ηµα του Κ.Π. Καβφη, που αναφρεται
στη λειτουργ α και στην επιλεκτικτητα της µνµης.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Απλεια αγαπηµνων προσπων
Μνηµονικ ανκληση
Ο ρλος των εσωτερικν συναισθηµτων
Ο παραλληλισµς µε τη µουσικ
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το πο ηµα γρφτηκε το 1904 και ανκει στην πρτη ποιητικ φση του καβαφικο
ργου. Ε ναι λυρικ πο ηµα µε συναισθηµατικ περιεχµενο, συµβολιστικς επιδρσεις και µουσικ υποβολ. Cχει ενδιαφρον εξαρχς να παρατηρσουµε τη
χρση του πρτου πληθυντικο προσπου, το οπο ο αναφρεται απ τη µια σε
κοινς ιδιτητες της ανθρπινης µνµης (νοσταλγ α για χαµνα αγαπηµνα πρσωπα, εξιδαν κευση του παρελθντος, νειρα, φευγαλες σκψεις) και απ την
λλη διευρνει τα προσωπικ αισθµατα του ποιητ. Το περιεχµεν του συνδεται στεν µε την ννοια της µνηµονικς ανκλησης και σχετ ζεται εξολοκλρου µε
νοητικς, συνειδητς (σκψη, µυαλ) και ασυνε δητες (νειρα) λειτουργ ες του
ανθρπου. Οι µνµες που ανακαλονται συχντερα στο µυαλ του ποιητ προρχονται απ ευχριστες στιγµς και αγαπηµνα πρσωπα της παιδικς και νεανικς
ηλικ ας («πρτη πο ηση της ζως»). Τα ευχριστα περιστατικ του περασµνου
χρνου ε ναι ελογο τι ανκουν οριστικ στο παρελθν, εν τα αγαπηµνα πρσωπα αποµακρνονται ολονα απ κοντ µας εξαιτ ας του θαντου  της γεωγραφικς και ψυχικς απστασης. ∆εν ε ναι τυχα ο τι ο ενλικος ποιητς επαναφρει τη µνµη τους συνδυζοντς τη µε τον χο και παροµοιζοντς τη µε τη µουσικ\ µε αυτ τον τρπο η θµησ τους µοιζει να µεταµορφνεται σε χο, που
ανακαλε αρχτυπα συναισθµατα και προκαλε πνευµατικ τρψη και ψυχικ
αγαλλ αση. Το καβαφικ πο ηµα µπορε να διδαχτε συνδυαστικ µε το σοντο
«Λθη» του Μαβ λη, στε οι µαθητς να αντιπαραβλουν τα κοιν θεµατικ χαρακτηριστικ µε τη διαφορετικ λειτουργ α της µνµης αλλ και της οπτικς γων ας
κθε ποιητ.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Λορντζος Μαβ λης, «Λθη» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ ου.
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2. Ζακ Πρεβρ, «Α µα και φτερ», Θαµα και Ιστορες, µτφρ. Γ. Βαρβρης, Νεφ-

λη 1982, σ. 78.
Κορυδαλλ της θµησης
Το αµα σου εναι που κυλ
Κι χι το αµα µου
Κορυδαλλ της θµησης
1σφιξα τη γροθι µου
Κορυδαλλ της θµησης
Ωραο νεκρ πουλ
∆εν πρεπε να ’ρθεις
Απ το χρι µου να φας
Σπρους της λθης.
™ÀM¶§HPøMATIKE™ EP°A™IE™
1. Συγκρ νετε: α) τον τρπο µε τον οπο ο αντιµετωπ ζει το θµα του θαντου ο

Καβφης και ο Μαβ λης\ β) τον τρπο που αντιµετωπ ζουν το θµα της µνµης
ο Καβφης και ο Πρεβρ.
2. Ολκληρο το πο ηµα σχετ ζεται µε τη νοητικ λειτουργ α των αναµνσεων.
Απευθυνθε τε σε πρσωπα του οικογενειακο  φιλικο σας περιβλλοντος και
ρωτστε τα ποια πρσωπα  γεγοντα απ το παρελθν θυµονται περισστερο.
Ζητστε ακµα να σας διηγηθον µια ζωηρ ανµνηση απ την παιδικ ηλικ α
 απ τη σχολικ τους ζω. Προσπαθστε να διακρ νετε ποια αισθµατα νιθουν γι’ αυτν, αλλ και να εξηγσετε αυτν τη συναισθηµατικ τους διθεση.

σο µπορε!ς
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να καβαφικ παραινετικ πο ηµα, που αφορ τσο τη
διαµρφωση βιοθεωρητικς στσης σο και τη διαφλαξη της ξεχωριστς φυσιογνωµ ας του ατµου απ την απειλ της µαζοπο ησης.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Aναφορ στην ννοια «>σο µπορες»
H προσωπικ στση ζως
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Οι παραινσεις που απευθνει ο ποιητς στοχεουν να προφυλξουν τον νθρωπο
απ εκδηλσεις µαζοπο ησης και ρηχο εντυπωσιασµο, και επιδικουν τη διαφ[77]
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λαξη της αξιοπρπειας και της ατοµικς ελευθερ ας. Καθς το περιεχµενο του ποιµατος ε ναι εξαιρετικ επ καιρο στην εποχ µας, εκολα ο διδσκων µπορε να µεταδσει στους µαθητς τον προβληµατισµ και τις απψεις του ποιητ, µε σκοπ απ
τη µια να τους ευαισθητοποισει για να θµα που, συνειδητ  ασυνε δητα, τους
απασχολε , και απ την λλη να τους βοηθσει να αντιληφθον τη διαχρονικ
σηµασ α του διλµµατος που αντιµετωπ ζουν ιδια τερα οι νοι, σχετικ µε κρ σιµες
επιλογς της ζως και των κοινωνικν τους συναναστροφν. Η πνευµατικ καλλιργεια, η αυτογνωσ α και τα ποικ λα προσωπικ ενδιαφροντα στη ζω κθε ατµου προασπ ζουν µε τον καλτερο τρπο τις ατοµικς ελευθερ ες, τα κοινωνικ
δικαιµατα αλλ και την ψυχικ του υγε α, προγοντας την πνευµατικ ολοκλρωση, την αυτοεκτ µηση και την κοινωνικοπο ησ του. Ο σηµερινς νος κατακλζεται απ εξωτερικ ερεθ σµατα, τα οπο α, αν αφεθε να τον παρασρουν, µπορον
να επιδρσουν αρνητικ στη διαµρφωση του χαρακτρα και στις επιλογς του. O
νθρωπος θτει στχους και προτεραιτητες στη ζω του, καθορ ζει την προσωπικ του στση και επανεξετζει τις ιδες του, αντιδρντας στη µαζικ ψυχολογ α
και τη συµβατικτητα των κοινωνικν εκδηλσεων. Με αυτς του τις επιλογς ανκει στα σκεπτµενα τοµα και προφυλσσει τη ζω του απ ανοσιες συναναστροφς, οι οπο ες προσωριν ε ναι ευχριστες, αλλ πολ γργορα εξαντλονται
και καταντον ανιαρς.
¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O
Οδυσσας Ελτης, «Το παρπονο», Τα ρω του ρωτα (1972). Ποηση, Pκαρος 2002,
σ. 298.
Εδ( στου δρµου τα µισ
φτασε η (ρα να το πω
3λλα εν’ εκενα που αγαπ(
γι’ αλλο γι’ αλλο ξεκνησα

6σο κι αν κανες προσχει
σο κι αν τα κυνηγ
Π ντα π ντα θα ’ναι αργ
δετερη ζω δεν χει.

Στ’ αληθιν στα ψετικα
το λω και τ’ οµολογ(
Σαν να ’µουν λλος κι χι εγ(
µες στη ζω πορετηκα

Στα 200 π.Χ.
™∆√Ã√π
Προσγγιση της ειδικς ποιητικς σχσης που ανπτυξε ο Καβφης µε την ιστορ α.
Ανδειξη της ιστορικς και πολιτισµικς ακµς του ελληνισµο, χρη στην πανελ[78]
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λνια εκστρατε α του Μ. Αλεξνδρου. Αξιολγηση της στσης που κρτησαν οι
Λακεδαιµνιοι και αναφορ στους ιστορικοπολιτικος και λλους λγους που
αποτρπουν ορισµνες κοινωνικς οµδες  λαος απ τη συµµετοχ τους σε συλλογικος αγνες.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η στεν σχση των ποιηµτων του Καβφη µε την ιστορα
Η δηµιουργα, η ακµ και η παρακµ των ελληνιστικν βασιλεων
Η ταυττητα του οµιλητ: η οπτικ γωνα της αφγησης και ο ειρωνικς σχολιασµς της στσης των Λακεδαιµονων
Η αξιολγηση της εκστρατεας: διδοση της ελληνικς γλσσας και του πολιτισµο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο εισαγωγικ σηµε ωµα του ποιµατος δ νονται οι απαρα τητες ερµηνευτικς
πληροφορ ες και επισηµα νεται η ποιητικ αφρµηση της επιγραφς, µεσα στην
αρχ και µµεσα στο τλος του ποιµατος. Το πο ηµα ε ναι γραµµνο σε πρτο πληθυντικ πρσωπο και αποτελε αντιπροσωπευτικ δε γµα της διαλεκτικς σχσης
που ανπτυξε ο Καβφης µε την ιστορ α. Ο φανταστικς οµιλητς του ποιµατος,
εκπροσωπντας τον ελληνικ πληθυσµ των ελληνιστικν βασιλε ων, µοιζει να
αξιολογε τα γεγοντα του παρελθντος (νικηφρα εκστρατε α του Μ. Αλεξνδρου) µε την πε ρα της δικς του παρακµασµνης εποχς (200 π.Χ., δκα χρνια
πριν απ την καταλυτικ µχη της Μαγνησ ας που σµανε την οριστικ επικρτηση
των Ρωµα ων) αλλ και τη λανθνουσα ιστορικ εµπειρ α του Καβφη, ο οπο ος
γρφει αυτ το πο ηµα στα 1931 (εννι χρνια µετ τη Μικρασιατικ καταστροφ
και τη δραµατικ συρρ κνωση του ελληνισµο). Το πο ηµα συνθτει µε αριστοτεχνικ τρπο την αρνητικ µε τη θετικ πλευρ της ιστορ ας: απ την ειρωνικ οπτικ (για τη στση των Λακεδαιµον ων) ως την εξµνηση των κορυφα ων επιτευγµτων που δηµιοργησε η πανελλνια εκστρατε α\ απ την κρ σιµη καµπ της ελληνιστικς εποχς (200 π.Χ.) ως τη σηµαντικ θετικ επενργεια που ε χαν οι κατακτσεις του Αλεξνδρου για τον ελληνισµ. Στα δο κειµενικ χρονικ επ πεδα της
αφγησης πολλο µελετητς της καβαφικς πο ησης (Γ.Π. Σαββ δης, Γ. Σεφρης
κ..) προσθτουν και να τρ το: το 1931, χρνο γραφς του ποιµατος, στοιχε ο που
εµπλκει εµµσως και τον διο τον ποιητ σε ταυτχρονη αποτ µηση της σγχρονς
του ιστορικς πραγµατικτητας.
Μετ τη σντοµη αυτ αναφορ στην ιστορικ ποιητικ και την προοπτικ της
πο ησης του Καβφη, ο καθηγητς µπορε να στρψει το ενδιαφρον των µαθητν
στη µορφ και στο περιεχµενο του ποιµατος. Σχετικ µε τη µορφ αξ ζει να σχολιαστον ειδικτερα η λγια και σε αρκετ σηµε α ρητορικ και ειρωνικ γλσσα
και τα εκφραστικ στοιχε α του ποιµατος (θριαµβικς τνος, µακρ παρθεση
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εµφατικν επιθτων, καταλογογρφηση των ελληνιστικν βασιλε ων). Σχετικ µε το
περιεχµενο, ιδια τερο σχολιασµ απαιτε η διαφοροπο ηση των Λακεδαιµον ων
απ τους υπλοιπους Cλληνες, η οπο α κυριαρχε στο εισαγωγικ µρος. Αυτ η
διαφοροπο ηση λειτουργε ως συνδετικς κρ κος µε το κριο µρος και επανρχεται
στην κατακλε δα του ποιµατος. Τσο η γενικτερη οπτικ του οµιλητ απναντι
στους Λακεδαιµον ους, σο και ο καταληκτικς στ χος του ποιµατος, χουν σχολιαστε αναλυτικ απ πολλος µελετητς της καβαφικς πο ησης. Στη συνχεια
παραθτουµε αποσπσµατα απ το σχετικ προβληµατισµ του Edmund Keeley στη
µελτη του «Η οικουµενικ προοπτικ» (Εισαγωγ στην ποηση του Καβ φη, σ.
335-336, βλ. βιβλιογραφ α): «Ο στ χος µπορε να διαβαστε απλ σαν τελευτα ος σαρκασµς του οµιλητ στους Σπαρτιτες που τρα, στα 200 π.Χ., δεν αξ ζουν οτε να
µιλον γι’ αυτος, µ’ λη την αλαζονικ ανωτερτητα που δειξαν ταν αρνθηκαν
να ακολουθσουν την εκστρατε α του Αλξανδρου, 130 χρνια νωρ τερα\ µε δεδοµνο µως το ευρτερο πλα σιο του ποιµατος ο Καβφης θα µποροσε ν’ απαντσει στον οµιλητ του: “Πς να µη µιλοµε για Λακεδαιµον ους τρα!” […] Η προοπτικ ανκει σ’ ναν ποιητ-ιστορικ, που βλπει το οικουµενικτερο, κι αναγκαστικ πιο τραγικ, σχµα π σω ακµα κι απ τις περιδους του ιστορικο µεγαλε ου,
που εκφρζουν καλτερα τις πολιτικς και πολιτιστικς αξ ες στις οπο ες πιστεει:
τις εκτεταµνες επικρτειες, την “ποικ λη δρση των στοχαστικν προσαρµογν”
και “την Κοινν Ελληνικ Λαλι” […] Ε ναι νδειξη της µαεστρ ας του ποιητ σ’
αυτ το προτελευτα ο πο ηµα, το τι µπορε να κρατει “και την π τα γερ και το
σκλο χορττο”: µπορε ν’ αντιµετωπ ζει µε ειρωνε α µια στση, κι ωστσο να καταφρνει να πε σει τον αναγνστη για τις αλθειες που κλε νει µσα της».
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κ.Π. Καβφης, «Ποσειδωνιται» (1906), Ανκδοτα ποιµατα, Pκαρος 1982, σ. 145.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. ∆ιαβστε συγκριτικ τα ποιµατα «Στα 200 π.Χ.» και «Ποσειδωνιται», και
σχολιστε ειδικτερα το στοιχε ο της ανατροπς που περιχουν τα δο ποιµατα: στο πρτο ακµα και η Περσ α εξελλην ζεται, εν στο δετερο οι Ιταλιτες
Cλληνες βαθµια α εκβαρβαρ ζονται.
2. Βρε τε και λλα λογοτεχνικ κε µενα που αξιοποιον δηµιουργικ την ιστορ α,
ερευνντας στα Κ.Ν.Λ. των τριν γυµνασιακν τξεων.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Lγρας Τλλος, Κριτικ , τµ. 1, φιλολογικ επιµλεια Κ. Στεργιπουλος, Ερµς 1981.
∆ιαβ ζω, τχ. 78, 1983 [αφιρωµα].
Εισαγωγ στην ποηση του Καβ φη, επιλογ κριτικν κειµνων, επιµλεια Μιχλης Πιερς, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρτης, Ηρκλειο 1999.
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Η λξη, τχ. 23, 1983.
Ιλ νσκαγια Σνια, Κ.Π. Καβ φης. Οι δρµοι προς το ρεαλισµ στην ποηση του
20ο αι(να, Κδρος 1983.
Keeley Edmund, Η καβαφικ Αλεξ νδρεια, Pκαρος 1979, σ. 61-65.
Κουλουφκος Κστας, Κεµενα και αναλσεις, τµ. 1, ∆ιογνης 19804, σ. 306-310.
Κκλος Καβ φη, Εταιρε α Σπουδν Νεοελληνικο Πολιτισµο και Γενικς Παιδε ας 1983.
Μηλινης Χριστφορος, Κεµενα Νεοελληνικς Λογοτεχνας Γυµνασου – Λυκεου. Ποηση – Βιβλο του καθηγητ, ΟΕ∆Β 19862, σ. 26-32.
Να Εστα, τµ. 74, 1963.
Σαββ δης Γ.Π., «∆ιαβζοντας τρ α «σχολικ» ποιµατα του Κ.Π. Καβφη», Φιλλογος, τχ. 11-12, 1983, σ. 173-196.
Σεφρης Γιργος, ∆οκιµς, τµ. 1, Pκαρος 19743, σ. 428-434.
Τσιτσικας Θησας, Ο σχολικς Καβ φης, ∆ελφο 19942.
Φιλλογος, τχ. 11-12, 1983.
Χ ρτης, τχ. 5-6, 1983.
http://www.snhell.gr/
http://users.hol.gr/~barbanis/cavafy/
¶∏°∏
Κ.Π. Καβφης (1863-1933), «Φωνς» (1904)\ «Vσο µπορε ς» (1913), Ποιµατα, τµ.
1, φιλολογικ επιµλεια Γ.Π. Σαββ δης, Pκαρος 1983, σ. 95, 23. «Στα 200 π.Χ.», Ποιµατα, τµ. 2, .π., σ. 88-89.

° ƒ∏°√ƒπ√™ • ∂¡√¶√À§√™
Ο τπος και η ουσ!α
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να απολαυστικ διγηµα του πολυγραφτατου Ζακυνθινο συγγραφα Γρ. Ξενπουλου. Να παρακολουθσουν µια σειρ απ ιστορικς,
κοινωνικς και ιδεολογικς αντιπαραθσεις, πολλς απ τις οπο ες χουν ειρωνικ
δισταση, που ρχονται στο προσκνιο µετ την Cνωση των Επτανσων µε την
Ελλδα. Να αντιδιαστε λουν τον τπο απ την ουσ α και να βρουν πιθανς προεκτσεις στην εποχ µας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Σ γκριση του ανεπτυγµνου βιοτικο και πολιτισµικο επιπδου των Επτανη-
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σων µε τον τρπο ζως και τις αντιλψεις που σχυαν στο νεοσ στατο ελληνικ κρτος
Τι σηµανουν και τι αντανακλο ν οι τ ποι για κθε πρσωπο του διηγµατος
Η σκιαγρφηση του ∆αρζη ως γραφικο τ που
H ειρωνεα των καταστσεων και το αριστοκρατικ θος του ∆αρζη
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Μσα απ τη στση και την ψυχολογ α του πρωταγωνιστ του διηγµατος σκιαγραφε ται νας αντιπροσωπευτικς τπος της επτανησιακς αριστοκρατ ας, η οπο α
ε χε ενταχθε πλρως στην αγγλικ νοοτροπ α, τηροσε τους τπους και απολµβανε αντερο κοινωνικ και πολιτισµικ επ πεδο ζως. Ο αδιαµφισβτητος πατριωτισµς του ∆αρζη και η επιθυµ α του να υπηρετσει την Ελλδα τον ωθον να εγκαταλε ψει τον αξιοσβαστο ρλο που επιτελοσε στην Κρκυρα και να επιδιξει
δηµσιο αξ ωµα στο ανοργνωτο ακµη ελληνικ κρτος. Στο διγηµα µας ενδιαφρει να αναδε ξουµε τη δισταση ανµεσα στις ασστατες υψηλς προσδοκ ες του
Επτανσιου µε τη µ ζερη απ τη µια, ανεξρτητη µως απ την λλη ελληνικ πραγµατικτητα της εποχς. Η δισταση αυτ δε χνει µεσα τις ιστορικς διαφορς ανµεσα στις ιδεαλιστικς αντιλψεις των Επτανησ ων και το ρεαλισµ των νεκοπων
ελεθερων Ελλνων, οι οπο οι υπολε πονται µεν σε παιδε α και πολιτισµ, επιθυµον µως να αντιµετωπ σουν µεσα, µακρι απ τυπολατρικς εκδηλσεις, τις
διφορες εθνικς και κοινωνικς τους προτεραιτητες. Μολοντι ο ∆αρζης µε την
αρχικ επιλογ του πφτει θµα της ιστορικς συγκυρ ας και της πολιτισµικς διαφορς, µε αποτλεσµα να λειτουργε ως γραφικ πρσωπο και να αντιµετωπ ζεται
πολλς φορς ειρωνικ και γελοιογραφικ στο διγηµα, αποκαθ σταται στο τλος
τσο ως προς τις ιδεολογικς επιλογς σο και ως προς τις σταθερς αξ ες του. Η
τελικ επιλογ της παρα τησης απ το αξ ωµα του επρχου και η ιδιτευση µαρτυρον την παρξη δο ασµβατων αλλ αξιοσβαστων κσµων και αντιλψεων, η
δισταση των οπο ων δεν περιορ ζεται στη βασικ αντιπαρθεση τπου και ουσ ας,
αλλ αντιπροσωπεει γενικτερα την κοινωνικ πολυµορφ α και υποστηρ ζει το
σεβασµ στη διαφορετικτητα. Στο διγηµα µας δ νεται ακµα η δυναττητα να
σχολισουµε τη γλσσα, τις αφηγηµατικς τεχνικς και την οπτικ γων α του Ξενπουλου, ο οπο ος µε ανλαφρο τρπο πραγµατεεται µια υπαρκτ ιστορικ αντ φαση (εντοπ ζεται κυρ ως απ το 1864 ως το πρτο µισ του εικοστο αινα) ανµεσα
στο κοινωνικ σστηµα αξιν της επτανησιακς και της ελληνικς κοινων ας. Ο ετεροδιηγητικς αφηγητς εµφαν ζεται να εξιστορε , µε αληθοφνεια και χιουµοριστικ πνεµα, τα διατρξαντα γρω απ την ανληψη του δηµσιου αξιµατος απ το
∆αρζη. Σκιαγραφε πειστικ τον ανθρπινο τπο και, µσα απ τον εσωτερικ του
µονλογο, προσπαθε να ερµηνεσει τις φιλοδοξ ες του, αποδ δοντας εντλει την
αγπη του για τους τπους σε βιοθεωρητικς του επιλογς. Η διευρυµνη χρση διαλγων δ νει παραστατικτητα στη διγηση και προβλλει τις ειρωνικς πτυχς του
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ργου. Πολ αντιπροσωπευτικ ε ναι και η χυµδης γλσσα του διηγµατος µε τη
χρση επτανησιακν ιδιωµατισµν και την ντονη προφορικτητα των διαλγων.
Χρη σε αυτ τα αισθητικ του γνωρ σµατα το διγηµα µπορε να κινητοποισει
δηµιουργικ τους µαθητς και να µεταπλαστε εκολα σε θεατρικ δρµενο.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ζαχαρ ας Παπαντων ου, «Το παραστρτηµα του προδρου», ∆ιηγµατα,
Βιβλιοπωλε ον της Εστ ας 1954, σ. 227-232.
2. Κ.Γ. Καρυωτκης, «Πρβεζα», Ποιµατα και πεζ , Ερµς 19847, σ. 141-142.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Ο ∆αρζης ρχεται αντιµτωπος µε µια σειρ απ διαψεσεις µετ την Cνωση

2.
3.

4.

5.

των Επτανσων µε την Ελλδα. Αφο τις καταγρψετε, επιλξτε εκε νη που τον
απογοτευσε περισστερο και σχολιστε την αντ δρασ του.
Στο διγηµα αναµειγνονται διφορες γλωσσικς εκφρσεις. Βρε τε την προλευσ τους και εξηγστε γιατ τις αναµειγνει ο συγγραφας.
Σε ποια σηµε α του διηγµατος εκτυλ σσονται ειρωνικς σκηνς; Εντοπ στε τα
και εξηγστε για ποιους λγους ο συγγραφας προβλλει τον ειρωνικ χαρακτρα της αφγησης.
Ο ∆αρζης ζητ απ τον καπετνιο να αναρτσει σηµα α στο πλο ο, προκειµνου να γ νει αισθητ η µεταφορ του επ σηµου προσπου του. Cνα παρµοιο
σηµαιοστολισµνο πλο ο µεταφρει στην Πρβεζα τον κ. Νοµρχη στο πο ηµα
του Καρυωτκη. Συγκρ νετε τα δο λογοτεχνικ περιστατικ και εξηγστε πς
αντιµετωπ ζει τους τπους ο Καρυωτκης.
Συγκρ νετε πς λειτουργον οι τποι για το ∆αρζη και πς για τον πρεδρο
του δικαστηρ ου στο διγηµα του Παπαντων ου.

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 265, 1991 [αφιρωµα].
Καραντνης Ανδρας, «Γρηγριος Ξενπουλος», Φυσιογνωµες, τµ. 1, 2, Παπαδµας 19773, σ. 185-194, 414-428.
Κρκυρα. Εγχειρδιο τοπικς ιστορας, επιµλεια Θ.Γ. Παππς, Αθνα 2000.
Μητσκης Κ., «Ο Γρηγριος Ξενπουλος και η νεοελληνικ κριτικ», Πορεα µσα
στο χρνο, Φιλιππτης 1982, σ. 125-139.
Να Εστα, τχ. 587, Χριστογεννα 1951.
Νιρβνας Παλος, 3παντα, τµ. 4, Γιοβνης 1968, σ. 182-188.
Περπλους, τχ. 30-31, 1991.
Φαρ νου-Μαλαµατρη Γεωργ α, Η παλαιτερη πεζογραφα µας, τµ. 10, Σοκλης
1997, σ. 288-377.
Χρης Πτρος, 1λληνες πεζογρ φοι, Βιβλιοπωλε ον της Εστ ας 19793, σ. 119-135.
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http://www.greekbooks.gr/tonos/specials/xenopoulos.asp
http://www.zakynthos-net.gr/xenopoulos.asp
¶∏°∏
Γρηγριος Ξενπουλος (1867-1951), «Ο τπος και η ουσ α» (1944), Ο ποπολ ρος
και λλα διηγµατα, Αδελφο Βλσση 1984, σ. 193-198.

∫ ø¡™∆∞¡∆π¡√™ £ ∂√∆√∫∏™
Η τχνη του αγιογρ φου
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να διγηµα του Κ. Θεοτκη, το οπο ο, αν και ηµιτελς,
σκιαγραφε ολοκληρωµνους ανθρπινους χαρακτρες και αποτελε αντιπροσωπευτικ δε γµα για τη θεµατικ και τον κοινωνικ προβληµατισµ των διηγηµτων
του. Να αντιληφθον τη λειτουργ α του κλειστο κοινωνικο συστµατος της εποχς και τη σηµασ α της µεταβ βασης της πατροπαρδοτης τχνης απ τον πατρα
στο γιο, σµφωνα µε την οικογενειακ παρδοση.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο πατρας: η επιθυµα δισωσης της πατροπαρδοτης τχνης του αγιογρφου
και η ψυχολογικ πεση του παιδιο
Το παιδ: η αδυναµα του παιδιο να ανταποκριθε στις προσδοκες του πατρα
Η λλειψη καλλιτεχνικς κλσης και η αγπη της ελε θερης κοινωνικς ζως
κοντ στη φ ση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το διγηµα επικεντρνεται στην λλειψη επικοινων ας ανµεσα στον πατρα και
στο γιο, σχετικ µε την τχη της πατροπαρδοτης τχνης του αγιογρφου: ο πατρας αρνε ται να δεχτε το ενδεχµενο ο γιος να µη συνεχ σει την αγιογραφ α, εν ο
νος υφ σταται, παθητικ, τη µεγλη ψυχολογικ π εση που του ασκε ο πατρας,
χοντας µως λλους στχους για το µλλον του. Καλ θα ταν να σχολιαστε η
προβληµατικ κατσταση που βινουν, µε διαφορετικ τρπο, ο πατρας και ο
γιος, και να γ νει ειδικ αναφορ στην αδυναµ α κληρονοµικς διαδοχς της
τχνης. Ο αφηγητς απ τη µια µερι απεικον ζει να στιγµιτυπο της κοινς ζως
και εργασ ας τους, σµφωνα µε την οπτικ του πατρα, και απ την λλη αποδ δει
τις εσωτερικς σκψεις του γιου, σκιαγραφντας δυο διαφορετικος κσµους, επιθυµ ες και αντιλψεις. Μεγαλτερη κταση καταλαµβνει η µορφ του πατρα, ο
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οπο ος στο λιτ τους δωµτιο ασχολε ται µε την τχνη του. Ο γιος, ως βοηθς του,
δυσκολεεται να παρακολουθσει τις οδηγ ες του πατρα και ανταποκρ νεται
µηχανικ και ανρεκτα στην εργασ α του. Αν και βασικ γνοια του πατρα ε ναι
να µυσει, θλοντας και µη, το γιο του στην πατροπαρδοτη τχνη, δοκιµζοντας
λους τους τρπους για να τον προσεγγ σει (φοβρα, ψυχολογικ π εση, φιλοτιµ α,
συνα σθηµα, λογικ, ενθρρυνση, υποσχσεις), φα νεται τι µαταιοπονε . Ο γιος δεν
χει καµι καλλιτεχνικ κλ ση οτε συµµερ ζεται τις ιδες του πατρα του. Ασχολε ται µε αυτ απρθυµα εκτελντας εντολς, δεν πε θεται απ τα επιχειρµατα 
τις απειλς του µονοδιστατου πατρα, αλλ αναζητ διαφυγς στον ανοιχτ αρα
και τις κοινωνικς συναναστροφς των οµηλ κων του. Μοναδικ του επιθυµ α ε ναι
να ενταχθε στο υπλοιπο κοινωνικ σνολο και να εξοµοιωθε µε τους κοινος
ανθρπους, αρνε ται τσι να συνεχ σει την παρδοση και τη διαφορετικτητα της
γενις του, που ταν αξιοσβαστοι αγιογρφοι στον τπο τους. Καθς ο γιος θα
πρπει να ε ναι υποτακτικς και να σβεται τον πατρα, δεν εκδηλνει µπρακτα
την αντ δρασ του, η οπο α περιορ ζεται ε τε στη νοερ φυγ του απ την κλειστ
ατµσφαιρα του εργαστηρ ου ε τε στη χαρ που νιθει ταν ο πατρας το αναθτει εξωτερικς εργασ ες. Καθς ο Θεοτκης εγκατλειψε αυτ την πρτη µορφ
του διηγµατος και επεξεργστηκε εκ νου το υλικ του στο διγηµα «Οι δο αγπες», δε θα µθουµε ποτ απ το συγγραφα οτε τις επιλογς του νου οτε την
τχη της οικογενειακς παρδοσης των αγιογρφων στην Κρκυρα. Σ γουρα µως
αυτ η λλειψη θα λειτουργσει ερεθιστικ για τους µαθητς, οι οπο οι θα κληθον
να ολοκληρσουν την ιστορ α, και χει ενδιαφρον να δοµε πς θα το πρξουν…
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Ανδρας Καρκαβ τσας, «Η θλασσα», Λγια της πλ(ρης (1899), Νεφλη 1991, σ.
7-26.
™À°∫ƒπ™∏
Σε αντ θεση µε τον αγιογρφο πατρα στο διγηµα του Θεοτκη, ο οπο ος επιθυµε
να συνεχ σει ο γιος του την τχνη του, ο ναυτικς πατρας στο διγηµα του Καρκαβ τσα συµβουλεει το γιο του να µε νει µακρι απ τη θλασσα. Συγκρ νετε τη
σχση που χει ο πατρας µε το γιο στα δυο διηγµατα, ελγχοντας την επ δραση
που χει ο κθε πατρας στο γιο του σχετικ µε το επγγελµα που πρκειται να
ακολουθσει.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆λλας Γιννης, Η παλαιτερη πεζογραφα µας, τµ. 10, Σοκλης 1997, σ. 182-257.
——, Κωνσταντνος Θεοτκης, Σοκλης 2001.
∆ιαβ ζω, τχ. 92, 1984 [αφιρωµα].
Μπαλσκας Κστας, Κωνσταντνος Θεοτκης, Ειρµς 1993.
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Πρφυρας [Κρκυρας], τχ. 57-58, 1991.
Φιλιππ δης Σ.Ν., «Παρατηρσεις για το φος και την αφηγηµατικ τεχνικ των διηγηµτων του Κωνσταντ νου Θεοτκη», Πρφυρας, τχ. 80, 1997, σ. 335-351.
http://www.mathisis.com./author/bio-htx?A7686
¶∏°∏
Κωνσταντ νος Θεοτκης (1872-1923), προσχδιο απ το διγηµα «Οι δο αγπες»
(1910), Κορφι τικες ιστορες, εισαγωγ – φιλολογικ επιµλεια Γιννης ∆λλας,
Κε µενα 1982, σ. 229-232.

¶ ∏¡∂§√¶∏ ¢ ∂§∆∞
Πρτες ενθυµ&σεις
™∆√Ã√π
Nα γνωρ σουν οι µαθητς να σηµαντικ αυτοβιογραφικ κε µενο και να προβληµατιστον γρω απ τις συµβσεις του αυτοβιογραφικο λγου.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Σχσεις γονιν-παιδιν
Εικνα του πατρα – Φβος και γοητεα
Συνεδηση της ανγκης του λλου
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Oι αναµνσεις απ την παιδικ ηλικ α χουν ειδικ σηµασ α στο πλα σιο του αυτοβιογραφικο εγχειρµατος. Σµφωνα µε την εστοχη διατπωση του Παν. Mουλλ,
αυτοβιογραφοµαι σηµα νει «υπακοω στο παιδ που ζει µσα µου και που δε λει
να µεγαλσει» («Aπ το ηµερολγιο της αυτοβιογραφ ας: Θµα και παραλλαγς»,
Eντευκτριο τχ. 28-29, 1994, σ. 99). Tο σντοµο απσπασµα απ τις Πρ(τες Eνθυµσεις της Πηνελπης ∆λτα περιγρφει αναδροµικ την εικνα της πατρικς µορφς, πως αυτ χαρχτηκε στη συνε δηση και τη µνµη της µικρς κρης. H εικνα του πατρα περικλε ει δο αντιθετικς ψεις: απ τη µια µερι το φβο και την
τυραννικ παρουσ α του αυταρχικο και απρσιτου ντρα, που διατζει και επιβλλεται στους γρω του, και απ την λλη το θαυµασµ, τη γοητε α και την υπερηφνεια που προκαλε η οµορφι, η ευγνεια και η ακεραιτητ του. Tο ενδιαφρον στοιχε ο εδ ε ναι πως η αυτοβιογραφικ αφγηση δεν επιλγει τελικ µ α απ
τις δο ψεις ως επικρατστερη. Aντιθτως, οι δο αντ ρροπες οπτικς αναπτσσονται παρλληλα, για να συνθσουν την εικνα µιας µυθικς µορφς, που λατρεε-
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ται σαν θετητα και υποχρενει την αφηγτρια να παραδεχτε πως µεινε «η τελευτα α µεγλη αγπη της ζως µου». Vπως συµβα νει συχν, ο αυτοβιογραφικς
µονλογος της ∆λτα φανερνει περισστερα για το δικ της τραυµατισµνο ψυχισµ παρ για την προσωπικτητα και τη συµπεριφορ των προσπων για τα οπο α
γ νεται λγος. Tο περιστατικ µε τα στρε δια, εξλλου, δε χνει τη σηµασ α που χει
για την αυτοβιογραφικ σκψη µια καθηµεριν λεπτοµρεια, που αποκτ στα µτια
του παιδιο –αλλ και στη συνε δηση του ριµου αυτοβιογρφου– το κρος και τη
σηµασ α ενς κοµβικο σηµε ου στη ζω του.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. W. B. Yeats, Autobiographies (αποσπσµατα), µτφρ. Μαρ α Μουµτζ.
2. Leo Tolstoy, Childhood, Boyhood, Youth (απσπασµα), µτφρ. Μαρ α Μουµτζ.

Tα παραπνω κε µενα ανθολογονται στον Hλεκτρονικ Kµβο του Kντρου
Eλληνικς Γλσσας (http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/MetafrasmeniPezografia.htm).
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 300, 1992 [αφιρωµα].
∆ιαδροµς, τχ. 16, 1989.
Zννας Π. A., «Eισαγωγ» στο Πηνελπη ∆λτα, Πρ(τες ενθυµσεις, επιµλεια Π.
Α. Ζννας, Ερµς 1989.
Θρλος Lλκης, Μορφς της ελληνικς πεζογραφας, τµ. 3, Βιβλιοπωλε ον της
Εστ ας χ.χ., σ. 50-80.
Kαγιαλς Tκης, «Η παιδικ ηλικ α στην αυτοβιογραφ α», στον τµο Παιδικ Ηλικα/Τοπικ δ’, επιµλεια ∆µητρα Μακρυνιτη, Εταιρε α Μελτης των Επιστηµν του Ανθρπου 2003.
Καλαφτης Στρτος, Ευθµιος Σουλογιννης, Αντ(νης Εµµ. Μπεν κης 1873-1954,
Καστανιτης / Μουσε ο Μπενκη 2004.
Να Εστα, τχ. 1562, 1992.
O ηλεκτρονικς φκελος http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/LOG_EIDI/Aftobiografia/
Aftobiografia.htm περιχει συναφ κριτικ κε µενα των John Sturrock, Stephen
Spender, Richard N. Coe, ∆ηµτρη ∆ασκαλπουλου, Τκη Καγιαλ και Γρηγρη
Πασχαλ δη. Συναφς ε ναι επ σης το κε µενο του Gaston Bachelard στν ιστοσελ δα
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/pezography/Leiris/Leiris_13.htm.
¶∏°∏
Πηνελπη ∆λτα (1874-1941), Πρ(τες ενθυµσεις, επιµλεια Π.Α. Ζννας, Ερµς
1989, σ. 20-22.
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∞ °°∂§√™ ™ π∫∂§π∞¡√™
Γιατ! βαθι

µου δ(ξασα

™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ ποιητικ δε γµα του Σικελιανο,
το οπο ο συµπυκννει βασικς εκφρσεις της ιδεολογ ας και της ποιητικς του
(υψηλ τνο και αισιοδοξ α, ποιητικ εγ, λυρισµ και µυστικοπθεια).
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η στεν σχση του ποιητ µε τη γη και οι προεκτσεις της στην πνευµατικ
δηµιουργα
Tο µυστικ βωµα της ποιητικς δηµιουργας εξυψνει τον νθρωπο, εξευγενζει τα αισθµατα και τον οδηγε στην υπρβαση της εφµερης και φθαρτς του λης
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η προσπθει µας να προσεγγ σουν οι µαθητς την πο ηση του Σικελιανο θα πρπει εκ των προτρων να ενισχυθε µε επαρκε ς πληροφορ ες για την κυρ αρχη στο
ργο του εικνα του εµπνευσµνου ποιητ. Η εικνα αυτ συν σταται σε να προβεβληµνο και πανεποπτικ ποιητικ εγ, το οπο ο αφενς διακατχεται απ ποιητικ ο στρο, αφετρου φιλοδοξε να χει ρλο συλλογικο εκφραστ, και δηλνεται
συνθως µε τη χρση πρτου πληθυντικο προσπου και λλων ρητορικν τρπων, µε σκοπ τη διακεκριµνη εκφορ του ποιητικο του µηνµατος. Σε λλες
περιπτσεις, πως και εδ, ο ποιητς αντιµετωπ ζει τον εαυτ του εξατοµικευµνα,
εξυψνοντας την εκλεκτ του φση, το πνεµα, την ηθικ στση και τις ενργεις
του.
Τα βασικ θµατα που προκπτουν απ την πρτη ανγνωση του ποιµατος
ε ναι η τατιση του αφηγητ µε τον ποιητ, οι στενο δεσµο µε τη φση και η πλρης µυστικ του µθεξη σε ποικ λες ψεις της ζως, µε µφαση στην προβολ της
ευφρσυνης και ζωογνας ποιητικς του διθεσης. Σε δετερο επ πεδο παρατηροµε τη γλωσσικ εκφορ του ποιµατος, µε αφετηρ α το δεσπζον πρτο ενικ
πρσωπο, τις ευθυτενε ς υψηλς εξαγγελ ες, τη συχν παρουσ α στ ξης κ.. Αξ ζει
επ σης να σχολιαστον οι επαναλψεις της προσωπικς αιτιολγησης του ποιητ,
σχετικ µε την α σθησ του τι ξεπρασε τα ανθρπινα µτρα και ρια και κατφερε να συµφιλιωθε µε το «µγα Θνατο». Καθς µως ε ναι εξαιρετικ δσκολο
τσο να οριστε , σο και να ερµηνευτε στους µαθητς το περιεχµενο της συµφιλ ωσης µε τον υπαρξιακ φβο του θαντου, καλ ε ναι να συνδσουµε το λο θµα
µε τον ενθουσιδη χαρακτρα του ποιµατος, ο οπο ος ανταποκρ νεται τσο στην
ευρε α κοσµολογικ µθεξη του ποιητ, σο και στο διαχρονικ πθο του ανθρ[88]
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που για καταν κηση του θαντου. Αν και ο πθος αυτς ταυτ ζεται στο βθος µε το
ανφικτο της ανθρπινης παρξης, σταθερ παρηγορι του πσχοντος ανθρπου
αποτελε η αποδοχ του βιολογικο του τλους µε την ολοκλρωση του κκλου της
ζως.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κ.Γ. Καρυωτκης, «Επιστροφ», Ελεγεα και σ τιρες (1927). Ποιµατα και πεζ ,
Ερµς 1984, σ. 68.
Εγ( δεν επλανθηκα σε δ ση απ ρθενα, βουερ ,
Μηδ η ριπ µ’ εχτπησε του ωκεανεου ανµου.
Σκλ βο πουλ, τ’ αν(φελα πηγανω σρνοντας φτερ
Και δε θα ιδ( τους ουρανος που νοσταλγ(, ποτ µου.
Μα π ντα, ω φση, αλµονο! Πσο η ψυχ µου ταπειν
Λ τρισσα στο παραµικρ γνεται µ ντεµ σου,
Και πσο, τ(ρα που η βραδι θα πσει φθινοπωριν,
Το καθετ περσστερο µου λει την οµορφι σου!
Με µιαν ακρολα σννεφου ταξιδεµνου µε καλες,
Με το χρυσ χαµγελο του µαραµνου βρου,
Μ’ να χορτ ρι αν µεσα στις πλ κες λες της αυλς,
Που το σαλεει µοναχ η πνο του Σεπτεµβρου.
Και τη φων σου ακογοντας, τη µυστικι , τη δυνατ,
Ω φση, θα ’ρθω κ ποτε φρνοντας το σταυρ µου.
Θα ’ναι το χ(µα σου ελαφρ, και θα ’ναι π ντα ονειρευτ
Η (ρα µε τ’ ανεπ ντεχο τλος του µ ταιου δρµου!
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. ∆ιαβστε το παρλληλο κε µενο και εξετστε πς αντιµετωπ ζει ο Σικελιανς

και πς ο Kαρυωτκης τη φση, τη ζω, το θνατο.
2. Η ∆ιεθυνση Εκπαιδευτικς Τηλερασης χει κυκλοφορσει εκπαιδευτικ

β ντεο για τη ζω και το ργο του Σικελιανο, το οπο ο χει σταλε στις σχολικς
βιβλιοθκες και µπορε τε να το προβλετε στην τξη.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αυγρης Μρκος, «Lγγελος Σικελιανς», 1λληνες λογοτχνες, Pκαρος 19713, σ.
133.
∆ιαβ ζω, τχ. 46, 1981 [αφιρωµα].
Keeley Edmund, «Ο Σικελιανς και η ελληνικ µυθολογ α», Μθος και φων στη
σγχρονη ελληνικ ποηση, Στιγµ 1987.
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Να Εστα, τχ. 611, 1952 και 1740, 2001.
Ξδης Θεδωρος, 3γγελος Σικελιανς, Pκαρος 19782.
Παπανοτσος Ε.Π., Παλαµ ς – Καβ φης – Σικελιανς, Pκαρος 19713.
Πρεβελκης Παντελς, 3γγελος Σικελιανς. Τρα κεφ λαια βιογραφας κ’ νας πρλογος, Μ.Ι.Ε.Τ. 1984.
Στεργιπουλος Κστας, «Lγγελος Σικελιανς», Η ελληνικ ποηση, τµ. 3, Σοκλης
1980, σ. 80-113.
Τετρ δια Ευθνης, τχ. 11, 1980.
¶∏°∏
Lγγελος Σικελιανς (1884-1951), «Γιατ βαθι µου δξασα» (1938), Λυρικς βος,
τµ. 2, φιλολογικ επιµλεια Γ.Π. Σαββ δης, Pκαρος 1978, σ. 149.

∫ ø™∆∞™ µ ∞ƒ¡∞§∏™
Ορστης
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να αρχαιθεµο σοντο του Βρναλη µε κδηλη επ δραση απ τη λογοτεχνικ τεχνοτροπ α του παρνασσισµο. Να προσεγγ σουν στην
ννοια του λογοτεχνικο µθου, εξετζοντας πς τον αντιµετωπ ζει ο Βρναλης.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Το χρος του Ορστη. Η επιβεβληµνη µητροκτονα ως εκδκηση για το φνο
του πατρα
Το δικαωµα της προσωπικς επιλογς και διαφοροποησης απ τις νωθεν
επιταγς
Η επαναδιαπραγµτευση του µ θου και η προσαρµογ του σε κοινωνικς
πεποιθσεις και αξες της νετερης εποχς
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο καθηγητς θα πρπει αρχικ να καθοδηγσει τους µαθητς να αναλογιστον τη
δσκολη θση και το βαρ χρος του Ορστη, σε συνδυασµ µε τις τραγικς συνπειες που ε χε στη ζω του η µητροκτον α που διπραξε. Ο Βρναλης εκκινε απ
τον αρχα ο µθο του Ορστη, ακολουθντας εν µρει τη δραµατικ εκδοχ του
Αισχλου και του Ευριπ δη για τον αναπροσδιορισµ της µο ρας του λογοτεχνικο
του ρωα. Σµφωνα µε τα πρτυπα του παρνασσισµο ενσωµατνει στο πο ηµα
ποικ λες αρχαιοελληνικς απηχσεις, πως το στεφνι απ σλινα, και συνθτει µια
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λιτ, αρχαιοπρεπ εικνα του λογοτεχνικο ρω του, η οπο α συνδυζει τα ανακρεντεια (θµατα, διθεση, γλσσα) µε τα διονυσιακ (οµορφι, ανεµελι) χαρακτηριστικ, πως παρατηρε ο Γιατροµανωλκης. Η πλοκ του σοντου ακολουθε
σµφωνα µε το µελετητ τη χρονικ εξλιξη της αρχα ας τραγωδ ας. Αρχ ζει απ
την ρα που ο Ορστης µαθα νει το οδυνηρ περιεχµενο του χρησµο, και, παρ
το γεγονς τι η µο ρα του εµφαν ζεται σε µεγλο βαθµ προδιαγεγραµµνη
(«τρπο δεν χεις λλονε»), στις δο τελευτα ες στροφς του σοντου η µοιρα α
πορε α του β ου του φα νεται τι θα ανατραπε απ τον ποιητ. Το δ ληµµα που
αντιµετωπ ζει ο Ορστης ανµεσα στο καθορισµνο χρος και τη δυναµικ του διθεση για ζω θα µποροσε να τον φρει αντιµτωπο µε αναπντητα υπαρξιακ
ερωτµατα, σε «σταυροδρµια», την κρ σιµη ρα της εκλογς. Ο Βρναλης ωστσο δεν επιθυµε τον υπαρξιακ προβληµατισµ του ρωα, καθς ο Oρστης ε ναι
αδνατον να απεµπλακε απ τα τραγικ αδιξοδα που του επβαλε ο µθος. Ο
αφανς στο πο ηµα ποιητς απευθνεται µεσα στο λογοτεχνικ του ρωα, παροτρνοντς τον να λβει τη σωστ απφαση για τη ζω του. Για το σκοπ αυτν ο
ποιητς δεν περιορ ζεται στον παραινετικ του ρλο και στις συµβουλς. Αφο
µνηµε ωσε αρχικ την οµορφι του Ορστη, τον καλε τρα να χαρε τη ζω µε
τρπο που αρµζει στην ηλικ α του, αλλ και στις ηθικς αξ ες που αντιστοιχον
στην εποχ και στην πο ηση του Βρναλη, τον ζοντας τον φευκτο χαρακτρα της
µο ρας του: ,τι κι αν κνει, θα βρ σκεται παγιδευµνος, καθς η µο ρα του δεν µπορε να αποσυνδεθε τσο απ το δυσφηµισµνο νοµα του πατρα, σο και απ το
αποτρπαιο γκληµα της µητροκτον ας και την καταστροφικ επενργεια που αυτ
πρκειται να χει στη ζω του.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Τ τος Πατρ κιος, «Ιστορ α του λαβρινθου» στα Κ.Ν.Λ. της Β’ Γυµνασ ου.

2. Γιργος Σεφρης, «Οι σντροφοι στον Lδη», Στροφ (1931), Pκαρος 198113, σ.

14.
Αφο µας µναν παξιµ δια
τι κακοκεφαλι
να φ µε στην ακρογιαλι
του Pλιου τ’ αργ γελ δια
Που το καθνα κι να κ στρο
για να το πολεµ ς
σαρ ντα χρνους και να πας
να γνεις ρωας κι στρο!
Πεινοσαµε στης γης την πλ τη,
σα φ γαµε καλ
πσαµε εδ( στα χαµηλ
ανδεοι και χορτ τοι.
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™À°∫ƒπ™∏
∆ιαβστε τα δο παρλληλα κε µενα, του Σεφρη και του Πατρ κιου, και εξετστε
πς αντιµετωπ ζουν αυτ την αρχα α εκδοχ του µθου οι ποιητς. Η αντιµετπισ τους αυτ συµπ πτει  διαφρει απ τον προβληµατισµ του Βρναλη σχετικ
µε τη µο ρα του Ορστη; Αιτιολογστε την απντησ σας.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βαρ κας Βσος, Κ. Β ρναλης – Κ. Καρυωτ κης, Πλθρον 19782.
Γιατροµανωλκης Γιργης, «“Ορστης”: να σοντο του Κ. Βρναλη», ∆ιαβ ζω,
τχ. 88, 1984 [αφιρωµα], σ. 40-47.
∆λλας Γιννης, Η δηµιουργικ δεκαετα στην ποηση του Β ρναλη, Κδρος 1988.
∆ιαβ ζω, τχ. 88, 1984 [αφιρωµα].
Hριδανς, τχ. 1, 1975.
Να Εστα, τχ. 1163, 1975.
Στεργιπουλος Κστας, «Κστας Βρναλης», Η ελληνικ ποηση, τµ. 3, Σοκλης
1980, σ. 114-139.
¶∏°∏
Κστας Βρναλης (1884-1974), «Ορστης», Ποιητικ , Κδρος 1956, σ. 163.

¡ ∞¶√§∂ø¡ § ∞¶∞£πø∆∏™
Νυχτεριν(
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να µικρ δε γµα γραφς του N. Λαπαθιτη, το οπο ο
συνδυζει τη µελαγχολικ διθεση και τις λυρικς υποβλητικς εικνες µε δυο αγαπηµνα ποιητικ θµατα: το φεγγρι και τη µοναξι του ποιητ.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η µελαγχολικ διθεση και η µοναξι του ποιητικο υποκειµνου
H λυρικ υποβλητικτητα του ποιµατος
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το πο ηµα συνδυζει λυρικς υποβλητικς εικνες µε ροµαντικ, µελαγχολικ διθεση απ την πλευρ του ποιητικο υποκειµνου. Αντιπροσωπεει χαρακτηριστικ την ατµσφαιρα και την τεχνοτροπ α πολλν µεσοπολεµικν ποιητν, τα ποιµατα των οπο ων µοιζουν, στην πλειοντητ τους, σαν να ε ναι σκηνοθετηµνα
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µσα στο διο φντο (θαµπ τοπ α, δση, νχτα, φεγγρι, να καρβι µακρι στον
ορ ζοντα), αποτυπνουν κοινς  παραπλσιες συναισθηµατικς καταστσεις
(ερωτικ απογοτευση, ψυχικ πνο, µοναξι κ..) και αποδ δουν µε σχεδν πανοµοιτυπο τρπο την ψυχολογ α του ποιητικο υποκειµνου τους, το οπο ο, τις
περισστερες φορς, ταυτ ζεται µε το εγ τους. Ο Ν. Λαπαθιτης ε ναι νας απ
τους πιο αναγνωρισµνους και σηµαντικος ελσσονες ποιητς, µε κδηλη ποιητικ
συγγνεια τσο µε τους παλιτερους συµβολιστς ποιητς (Κ. Χατζπουλο, Λ. Πορφρα κ..) σο και τους ποιητς της νετερης γενις (Κ.Γ. Καρυωτκη, Μ. Πολυδορη, Κ. Ουρνη κ..). Ακµα µερικ ποιµατ του αποτελον οικε α µας ακοσµατα χρη σε πρσφατες µελοποισεις, προς τις οπο ες κε νται γενικτερα ευµενς οι µαθητς µας (Γιργος Νταλρας «Cνα φεγγρι», Ελευθερ α Αρβανιτκη
«Καηµς αλθεια να περν»).
Το πο ηµα που εξετζουµε χει µορφολογικ ενδιαφρον: πρκειται για δ στιχες στροφς, οι οπο ες καταλγουν στην δια πντα οµοιοκατληκτη επωδ
«τ ποτ’ λλο». Η εµφατικ χρση της επωδο υπενθυµ ζει διαρκς τη δραµατικ
λλειψη του αγαπηµνου προσπου. Vλη η περιρρουσα ατµσφαιρα του ποιµατος διαδραµατ ζεται γρω απ την ερωτικ µελαγχολ α και τη µοναξι του ποιητικο υποκειµνου, οι οπο ες διαπερνον κθε του α σθηµα και του αφνουν µια
πικρ γεση νοσταλγ ας και θλ ψης απ τον οριστικ αποχωρισµ του αγαπηµνου προσπου (φων, πλο ο που χνεται, παρπονο κ..). Μια λλη ψη του διου
νοµ σµατος µπορε τε να δε τε στο πο ηµα του Ζ. Λαφργκ, που η αγαπηµνη του
αφηγητ παντρεεται και φεγει για γαµλιο ταξ δι. O πρην αγαπηµνος της
ποιητς µεταµφιζει τη λπη του σε αυτοειρωνε α.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ζυλ Λαφργκ, «Μοιρολι φεγγαριο στην επαρχ α» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ ου.
2. Κ.Γ. Καρυωτκης, «Τελευτα ο ταξ δι», Ελεγεα και σ τιρες (1927). Ποιµατα
και πεζ , Ερµς 1984, σ. 65.
Καλ ταξδι, αλαργιν καρ βι µου, στου απερου
και στης νυχτς την αγκαλι , µε τα χρυσ σου φ(τα!
Να ’µουν στην πλ(ρη σου θελα, για να κοιτ ζω γρου
σε λιτανεα να περνον τα ονερατα τα πρ(τα.
Η τρικυµα στο πλαγος και στη ζω να παει,
µακρι µαζ σου φεγοντας πτρα να ρχνω πσω,
να µου λικνζεις την αι(νια θλψη µου, καρ βι,
δχως να ξρω πο µε πας και δχως να γυρσω!
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 95, 1984 [αφιρωµα].
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Η λξη, τχ. 33, 1944.
Κρφης Τσος, Ναπολων Λαπαθι(της, Πρσπερος 1985.
Λαπαθιτης Ναπολων, Η ζω µου. Αππειρα συνοπτικς αυτοβιογραφας, φιλολογικ επιµλεια Γ. Παπακστας, Στιγµ 1986.
Στεργιπουλος Κστας, «Ναπολων Λαπαθιτης», Η ελληνικ ποηση, τµ. 3,
Σοκλης 1980, σ. 264-275.
¶∏°∏
Ναπολων Λαπαθιτης (1888-1943), «Νυχτεριν, ΙΙ», Τα ποιµατα (1939). Ναπολων Λαπαθι(της. Μια παρουσαση απ τον Σωτρη Τριβιζ , Γαβριηλ δης 2000, σ. 28.

°∂¡π∫H µπµ§π√°ƒ∞ºI∞
Αθανασπουλος Βαγγλης, Οι µ σκες του ρεαλισµο – Εκδοχς του νεοελληνικο αφηγηµατικο λγου, τµ. 1-3, Καστανιτης 2003.
Β ττι Μριο, Ιδεολογικ λειτουργα της ελληνικς ηθογραφας, Κδρος 19802.
Η παλαιτερη πεζογραφα µας, ανθολογ α, Σοκλης.
Ιστορα της Ελλ δας του 20ο αι(να: 1900-1922. Οι απαρχς, επιστηµονικ επιµλεια Χρστος Χατζηιωσφ, Βιβλιραµα 2002.
Ιστορα της ελληνικς γλ(σσας, επιστηµονικ επιµλεια Μ.Ζ. Κοπιδκης,
Ε.Λ.Ι.Α. 1999.
Μουλλς Παν., «Η λογοτεχν α απ το 1880 ως τον Α' Παγκσµιο Πλεµο», Ιστορα του ελληνικο θνους, τµ. 14, Εκδοτικ Αθηνν 1977, σ. 413-416.
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∫. °. ∫ ∞ƒÀø∆∞∫∏™
Σαν δσµη απ( τριαντ φυλλα
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ πο ηµα του Καρυωτκη. Να
παρατηρσουν την αλλαγ της στιχουργικς µορφς ανµεσα σε δυο ποιµατα που
ανκουν στην δια ποιητικ συλλογ. Να εξετσουν τις διαφοροποισεις που επιφρει κθε στιχουργικ µορφ στο περιεχµενο και να αντιληφθον τι αυτ το
πο ηµα µπορε να θεωρηθε ως νεωτερικ –για την εποχ του– δηµιοργηµα.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ερωτικ ατµσφαιρα που δηµιουργε να µορφο καλοκαιριν βρδυ και
η δυσκολα του ποιητικο υποκειµνου να ανταποκριθε θετικ σε αυτν
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Κατ τη διδασκαλ α του ποιµατος ο καθηγητς θα πρπει να προσξει ιδια τερα τα
παρακτω σηµε α: Ο ελεθερος στ χος σε αρκετ σηµε α παρουσιζει οµοιοκαταληξ ες («αυτ» / «παλτ» / «περιττ», «αυτ» / «ονειρευτ»), που δ νουν ρυθµ στο πο ηµα. Οι εικνες στνονται µε µεγλη δεξιοτεχν α απ τον ποιητ, εν ενδιαφρον
παρουσιζει και το στοιχε ο της συναισθησ ας («κποια χρυσ λεπττατη / στους
δρµους ευωδι»), που οι αισθσεις της ρασης και της σφρησης συναιρονται. Το
φαινµενο της συναισθησ ας εισγει στην πο ηση µε τις Ανταποκρσεις (βλ. παρλληλο κε µενο) ο Μποντλρ, ο Γλλος ποιητς απ τον οπο ο επηρεστηκε σε µεγλο
βαθµ ο Καρυωτκης. Απ εκφραστικ ποψη θα πρπει να προσεχτε η παροµο ωση µε την οπο α ξεκινει το πο ηµα και η οπο α στοιχειοθετε και τον τ τλο του. Η
ανθοδσµη απ τριαντφυλλα συµβολ ζει µε τον πιο εγλωττο τρπο το ερωτικ
κλεσµα και την ερωτικ επιθυµ α, τα στοιχε α ακριβς που ακυρνονται στην
τελευτα α στροφ. Θα πρπει επ σης να σχολιαστον οι τρεις τελευτα οι στ χοι του
ποιµατος, που συσσωρεονται ερωτηµατικς αντωνυµ ες και ερωτµατα που τ θενται απ τον ποιητ και µνουν αναπντητα. Οι δυο στροφς του ποιµατος χουν
διαφορετικ φος. Στην πρτη υποβσκει κποια ειρωνικ διθεση του Καρυωτκη, µε την κφραση µιας αµφιθυµ ας απναντι στο µορφο βρδυ. Αυτ η διθεση
δηλνεται κυρ ως µε τη φρση «αιφν δια καλοσνη», µε το παρενθετικ «θα ’λεγες»
και φυσικ µε την τελευτα α πρταση «Η σκψις, τα ποιµατα,/ βρος περιττ». Η
τελευτα α αυτ αναφορ πρπει να προσεχτε ιδια τερα, γιατ δε χνει τη δισταση
ανµεσα στην πο ηση και τη ζω, που φα νεται τι απασχολε γενικτερα τον
Καρυωτκη στην πο ησ του. Η δετερη στροφ αρχ ζει µε µια πολ δυνατ µεταφορ, που δ νει το στ γµα της ψυχικς του διθεσης µε να στ χο εξαιρετικς πρωτοτυπ ας: «χω κτι σπασµνα φτερ». Σε αυτν τη στροφ λα πια ε ναι καθαρ και
[96]
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λα µοιζουν δ χως νηµα. Η φαινοµενικ αντ θεση ανµεσα στις δυο στροφς καθιστ πιο δραστικ το περιεχµενο της δετερης και πιο ντονο το συνα σθηµα της
µατα ωσης. Η χρση του πρτου προσπου µε την εξοµολογητικ του ειλικρ νεια
οξνει τη δναµη της βιωµατικς κατθεσης, εν ο ελεθερος στ χος του απελευθερνει περισστερο την (αυτο)κριτικ διθεση του ποιητ και δνει µε την τολµηρτερη εκφραστικ και θεµατικ του ποιµατος.

Βρ δυ
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να δε γµα γραφς απ τη νεοσυµβολιστικ περ οδο του
ποιητ. Να οξνουν την ευαισθησ α τους, αναλοντας τα στοιχε α του ποιµατος
που απευθνονται στις αισθσεις.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Το δειλιν και η σταδιακ υποχρηση του φωτς σε συνδυασµ µε την ψυχικ διθεση του ποιητ
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η λξη-κλειδ του ποιµατος δεν ε ναι λλη απ τον τ τλο του «Βρδυ». Η λξη
απαντ µνο µ α φορ µσα στο πο ηµα, στην τελευτα α στροφ, αλλ η α σθηση
που δηµιουργε ε ναι διχυτη. Το στσιµο εικνων που επενδονται και µε χους
(το αερκι που ψιθυρ ζει, ο χος του τρνου, οι καµπνες που σβνουν) ε ναι το πιο
χαρακτηριστικ στοιχε ο του ποιµατος και της νεοσυµβολιστικς φσης του
Καρυωτκη. Το συνα σθηµα της απλειας (χαρ, µαταιωµνοι στχοι, χαµνα νειρα) ρχεται να συνδεθε µε το σµβολο του σκοταδιο που πφτει και αλλζει τους
ρυθµος της ηµρας. Ο ποιητς σκπιµα δηµιουργε µια θολ ατµσφαιρα, να
χρνο ιδια τερα αργ, να χρο αποµακρυσµνο, που οι χοι φτνουν αδναµοι
(«µια ιαχ µακρυσµνη»), για να δσει αυτ την α σθηση της απλειας που συναρτται στεν µε τη βραδιν ρα. Η χρση του πρτου προσπου φρνει στο µυαλ
του αναγνστη το διο το ποιητικ υποκε µενο, δ νοντας τσι σε λο το πο ηµα µια
προσωπικ και ροµαντικ χροι. Ε ναι φανερ, λοιπν, τι αυτ που πρπει να
συζητηθε περισστερο ε ναι η πολυσηµ α της λξης «βρδυ» τσο για τον διο σο
και για τους λλους. Οι συναισθηµατικ φορτισµνες εικνες του κενο δωµατ ου,
των απµακρων χων του τρνου και των καµπανν ε ναι ο τρπος που διλεξε ο
ποιητς να µιλσει για τη δικ του ψυχικ διθεση, για µια α σθηση µατα ωσης, που
εξηγε ται καλτερα µσα απ τις αισθσεις παρ µσα απ τα δια τα λγια. Ιδια τερα πρπει να επισηµανθε ο αστικς χρος του ποιµατος. Το δειλιν εδ και το
βρδυ που ρχεται δε σχετ ζονται µε τη φση  καλτερα τον εξωαστικ χρο,
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πως συµβα νει στα περισστερα απ τα ποιµατα που χουν ως θµα τους το
ηλιοβασ λεµα, ε τε αυτ ανκουν στη σχολ του παρνασσισµο ε τε στη σχολ του
συµβολισµο.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Αναζητστε και λλα ποιµατα παρµοιας θεµατικς και εξετστε τις οµοιτη-

τες και τις διαφορς τους ως προς το φος, την τεχνοτροπ α και τις ιδες.
2. Ποιες ε ναι οι αισθσεις, µε τις οπο ες ο ποιητς συλλαµβνει τη σταδιακ αλλα-

γ της µρας απ το «δε λι» στο «βρδυ» και µε ποια εκφραστικ µσα υποδηλνονται;
3. Βρε τε στο βιβλ ο σας και λλα ποιµατα, που τα στοιχε α της εξωτερικς
πραγµατικτητας παρουσιζονται µε συµβολικ τρπο και απεικον ζουν τη
συναισθηµατικ κατσταση του ποιητ.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Λµπρος Πορφρας, «Βρδυ σ’ να χωρι», Σκις (1920). Τα ποιµατα (1894-

1932), φιλολογικ επιµλεια Ελνη Πολ του-Μαρµαρινο, Pδρυµα Κστα και
Ελνης Ουρνη 1993, σ. 201.
2. Charles Baudelaire, «Ανταποκρ σεις», Εικοσιοχτ( ποιµατα, µτφρ. Κλων Παρσχος, Πλθρον 1981, σ. 43.
Η πλ ση εναι νας νας, που συγκεχυµνα
Κ ποτε λγια βγ ζουνε κολνες ζωντανς
∆ ση απ σµβολα, που περν ς, κατοικηµνα,
Που σε κοιτ ν µε γν(ριµες µατις.
Σαν τους µακρος αντλαλους που πραθε ανταµ(νουν
Μσα σε µιαν εντητα βαθι και µυστικι ,
Ωσ ν τη νχτ’ απραντη, ωσ ν το φως πλατι ,
Μρα κι αχος και χρ(µατα κρφιοι δεσµο τα εν(νουν.
Ξρω δροσ τες σαν κορµι παιδι τικα ευωδις,
Γλυκς σαν φλ ουτα, πρ σινες σαν τα χλοερ λιβ δια,
–κι λλες, µαυλιστικς, µεθυστικς, θριαµβευτικς,
Των δχως τλος που χουνε την απλωσι πραγµ των,
6πως του λιβανιο, του µσχου, του κεχριµπαριο,
Που των αισθσεων τραγουδον τις τρλες και το νου.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Lγρας Τλλος, «Ο Καρυωτκης και οι “Στιρες”, Κριτικ , τµ. 2, Ερµς 1981.
Αντ, τχ. 623, 1996 [αφιρωµα].
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∆λλας Γιννης, Πλ γιος λγος, Καστανιτης 1989, σ. 83-125.
∆λκου Γεωργ α, Κωνσταντνος Γεωργου Καρυωτ κης, Καστανιτης 1986.
∆ιαβ ζω, τχ. 157, 1986.
Η λξη, τχ. 79-80, 1988.
Καρυωτ κης και καρυωτακισµς, επιστηµονικ συµπσιο, Εταιρε α Σπουδν 1998.
Ντουνι Χριστ να, Κ.Γ. Καρυωτ κης. Η αντοχ µιας αδσποτης τχνης, Καστανιτης 2000.
Παπζογλου Χρστος, Παρατονισµνη µουσικ. Μελτη για τον Καρυωτ κη,
Κδρος 1988.
Πατρ κιος Τ τος, «Κστας Καρυωτκης» στο τµο Σ τιρα και πολιτικ στη νετερη Ελλ δα, Εταιρε α Σπουδν 1979.
Στεργιπουλος Κστας, Οι επιδρ σεις στο ργο του Καρυωτ κη, Σοκλης 1972.
¶∏°∏
Κ. Γ. Καρυωτκης (1896-1928), «Σαν δσµη απ τριαντφυλλα», «Βρδυ», Ελεγεα
και σ τιρες (1927). Ποιµατα και πεζ , φιλολογικ επιµλεια Γ.Π. Σαββ δης, Ερµς
1984, σ. 83, 80.

ª ∞ƒπ∞ ¶ √§À¢√Àƒ∏
Γιατ! µ’ αγ πησες
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να απ τα πιο αντιπροσωπευτικ ποιµατα της Μαρ ας
Πολυδορη και να µυηθον στο ε δος της ερωτικς πο ησης που χαρακτηρ ζει το
ργο της ποιτριας αλλ και αρκετ απ τα ποιµατα του νεοσυµβολισµο της
δεκαετ ας του ’20.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η εξιδανκευση του ερωτικο συναισθµατος, ο ελεγειακς τνος, και ο λυρισµς της γυναικεας ευαισθησας
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η Μαρ α Πολυδορη πθανε πολ να, χτυπηµνη απ τη φυµατ ωση και καταβεβληµνη, πως δε χνει το ργο της αλλ και το ηµερολγι της, απ το θνατο του
Καρυωτκη, προς τον οπο ο τρεφε ναν απελπισµνο ρωτα. Παρ το νεαρ της
ηλικ ας της και τις δσκολες συνθκες της ζως της χει δσει να ργο αξιλογο,
που εξακολουθε να συγκινε µε την ειλικρ νει του. Τα θεµατικ µοτ βα της ε ναι
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κυρ ως ο ρωτας και ο θνατος, χι ως επιδρσεις ροµαντικς αλλ ως βιωµνη
εµπειρ α. Σε αυτ το πο ηµα αποτυπνονται τα βασικ στοιχε α της ποιητικς της
Πολυδορη, πως τα παρουσιζει ο Κστας Στεργιπουλος: «Η Πολυδορη γραφε τα ποιµατ της πως και το ατοµικ της ηµερολγιο. Η µεταστοιχε ωση γινταν αυτµατα και πηγα α. Κι αν στους περισστερους της νεοροµαντικς σχολς το
βιωµατικ στοιχε ο –τσο κυριαρχικ στοιχε ο σε λους τους– ταν µια πρτη λη
που περνοσε απ διαδοχικς διαφοροποισεις σπου να φτσει στο πο ηµα, γι’
αυτν η κφραση εσµαινε κατευθε αν µεταγραφ των γεγοντων του συναισθηµατικο της κσµου στην ποιητικ γλσσα της εποχς, µε λες τις εξιδανικεσεις, τις
ωραιοποισεις και τις υπερβολς που της υπαγρευε η ροµαντικ της φση και η
ατµσφαιρα του περιβλλοντος. […] Πληθωρικ απ την αρχ σε συναισθηµατισµος, σε τρυφερτητα και γυναικε α ευαισθησ α φτνει στο τλος ν’ αγγ ξει κποιες
δραµατικς ντες. […] Γιατ πρα απ’ τις κοιντοπες συναισθηµατικς διαχσεις, η
Πολυδορη χει κατ βθος κτι το δαιµονικ ανυποχρητο. Παρµοια µε τον
Καρυωτκη θηρεει κι εκε νη µε τον τρπο της το απλυτο, που γ νεται µλιστα
στην περ πτωσ της πιο τελεσ δικα ανφικτο, καθς ο ασ γαστος ερωτισµς της τη
σπρχνει τελικ να το εντοπ σει στη µορφ του αυτχειρα ποιητ, ταν ο θνατος
τον ε χε κνει απλησ αστο, σπου δεν της µνει πια παρ “στου ρωτα την γρια
καταιγ δα να ιδε να µετρηθον γι’ αυτν θνατος και ζω”».
Ειδικτερα σε αυτ το πο ηµα µποροµε να παρατηρσουµε µια πλοσια γκµα
εικνων και αισθσεων, οι οπο ες αποσκοπον στην κφραση του βασικο θεµατικο κντρου: την κφραση δηλαδ της απλυτης και εξιδανικευµνης παρουσ ας
του ρωτα. Η ποιητικ του στηρ ζεται σε µια σειρ απ αιτιολογικς προτσεις, οι
οπο ες αντιστοιχον σε ανλογα θεµατικ µοτ βα. Η επανληψη των αιτιολογικν
συνδσµων «γιατ » δηµιουργε µουσικ αρµον α, εν η επαναφορ των επιρρηµτων «µνο» και «µονχα» δηµιουργε νταση νοηµατικ και λυρικ. Η χρση του
δετερου ενικο προσπου δ νει στο πο ηµα τη µορφ ενς ανοιχτο ερωτικο
γρµµατος. Η παρξη αλλ και το δηµιουργικ ργο της ποιτριας βρ σκουν νηµα
µνο µσα απ την κφραση της αγπης αυτο του αποδκτη που υπρχει π σω
απ το «εσ». Ο τνος ε ναι θερµς και το νηµα των στ χων βγα νει µσα απ ναν
πηγα ο λυρισµ και µια απροσπο ητη ευαισθησ α.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Μυρτιτισσα, «Cρωτας τχα», Τα δ(ρα της αγ πης (1932). 3παντα, Ψχαλος 1965.
1ρωτας τ χα να ’ν’ αυτ
που τσι µε κ νει να ποθ(
τη συντροφι σου,
που, σα βραδι ζει, τριγυρν(
τα φωτισµνα για να ιδ(
παρ θυρ σου;
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1ρωτας να ’ναι  συφορ
µε κ ποιου αγγλου τα φτερ
που χει φορσει,
κι ρχετ’ ακµη µια φορ
µε ττοια δ(ρα τρυφερ
να µε πλανσει;
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1ρωτας να ’ν’ η σιωπ
που ταν σε βλπω µου το κλει
σφιχτ το στµα,
που, κι ταν µνω µοναχ,
στκω βουβ κι εκστατικ
(ρες ακµα;

Μα ,τι και να ’ναι το ποθ(
και καλ(ς ν ’ρθει το κακ
που εν’ απ σνα?
θα γνει υπρτατο αγαθ,
στα πδια σου αν θα σωριαστ(
τ’ αγαπηµνα…

∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Συγκρ νετε τον τρπο που εκδηλνουν το ερωτικ τους συνα σθηµα οι δο ποιτριες.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Ζωγρφου Λιλ, Κ(στας Καρυωτ κης – Μαρα Πολυδορη και η αρχ της αµφισβτησης, Αλεξνδρεια 19966.
Στεργιπουλος Κστας, «Η µεσοπολεµικ περιπθεια της Πολυδορη», Περιδιαβ ζοντας, τµ. 1, Κδρος 1982, σ. 160-166.
¶∏°∏
Μαρ α Πολυδορη (1902-1930), «Γιατ µ’ αγπησες», Οι τρλλιες που σβνουν
(1928). 3παντα, επιµλεια Τκης Μενδρκος, Αστρι 1982, σ. 89-91.

° π∞¡¡∏™ ™ ∫∞ƒπª¶∞™
Oυλαλοµ
™∆√Ã√π
Nα ρθουν οι µαθητς σε επαφ µε το ιδια τερο φος του Γιννη Σκαρ µπα και να
κατανοσουν τη λειτουργ α της παρωδ ας των ροµαντικν προτπων στη σγχρονη πο ηση.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ερωτικ προσµον – Aπογοτευση – Aυταπτη
Παρωδα ροµαντικν προτ πων
Στιρα – Aυτοσαρκασµς
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ Eƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Tο πο ηµα «Oυλαλοµ», που δ νει τον τ τλο και στην πρτη συλλογ του Γιννη
Σκαρ µπα (1936), παραπµπει εµφανς στο οµνυµο ποιητικ ργο του Edgar Alan
Poe (1847), να χαρακτηριστικ δε γµα σκοτεινς και γκροτσκας ροµαντικς ποιη-
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τικς. Aπ το πρτυπο αυτ, ωστσο, ο Σκαρ µπας κρατει µνο ναν απηχο,
στους δο καταληκτικος στ χους της πρτης στροφς. Kατ τα λλα, το πο ηµα
µοιρζεται σε δο τµµατα, που τα χωρ ζει η διακεκοµµνη γραµµ ανµεσα στην
τταρτη και την πµπτη στροφ – στοιχε ο που απ µνο του παρωδε την αποσπασµατικτητα της ροµαντικς πο ησης, δηµιουργντας την εντπωση ηµιτελος
ργου. Tο πρτο τµµα του κειµνου (στροφς 1-4) παρωδε µε διακριτικ χιοµορ
την ερωτικ προσµον του µοναχικο ροµαντικο υποκειµνου που, χαµνο στις
ονειροφαντασ ες του, αποµονωµνο απ τον κσµο και λοιδοροµενο απ τον κοινωνικ περ γυρο για τις σεληνιακς του επιδσεις, εκλαµβνει τα µηνµατα της
φσης και της ψυχς του ως οιωνος για την επιστροφ τς (πιθανς υπαρκτς,
αλλ ενδεχοµνως και εντελς φαντασιακς) αγαπηµνης. Aξιοσηµε ωτη ε ναι εδ
και η επιλογ του Σκαρ µπα να χρησιµοποισει ακρα ο δηµοτικιστικ-ιδιωµατικ
λεξιλγιο («Kερ», «δσα», «φλετρει», «σπαρ» κ.λπ.), σατιρ ζοντας τσι τις γλωσσικς υπερβολς του στερου δηµοτικιστικο ροµαντισµο. Tο δετερο τµµα του
ποιµατος (στροφς 5-6) εκφρεται σε ριζικ διαφορετικ τνο απ το προηγοµενο. O ποιητικς λγος προσγεινεται στη στιρα και ο κλουν-οµιλητς αυτοσαρκζεται ευθως, οµολογντας ρητ τσο την ασταθ του συνε δηση σο και τη
φαντασιακ του προσλωση στην ιδανικ αγαπηµνη. Σε κθε περ πτωση, το
κατρθωµα του Σκαρ µπα ε ναι τι, σατιρ ζοντας ροµαντικ αισθµατα και παρωδντας τους οµλογους ποιητικος τρπους, δεν καταλγει σε να κωµικ στιχοργηµα, αλλ σε µια εκδοχ «ταπεινο» λυρισµο, που συγκινε αβ αστα το σγχρονο
αναγνστη, ακριβς επειδ απελευθερνει (και νοµιµοποιε ) την αυτοσαρκαστικ
θαση του ερωτικο πθους.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Poe Edgar Alan, «Ulalume» (1847), Ποηση και Φαντασα, µτφρ. N. Προεστπουλος, Πλθρον 1999.
2. Kα σαρ Εµµανουλ, «∆υο καρδις ηλεκτρισµνες σ’ να τρνο», Ποιµατα,
Eρµς 2001.
Το πρω, µσα στο τρνο, πως τη θση µου
–την δια π ντα– παρνω απναντ σας,
τ’ ωραο, λιτ κεφ λι µο προσφρετε
σα φροτο σε κρυστ λλινη φρουτιρα...
Μπροστ σας να απλ παιδ κι γνοµαι
που, ορθ σε µια προθκη φωτισµνη,
νι(θει η καρδι του απκρυφα να δνεται
µ’ να λαµπρ, γαλ ζιο παιχνιδ κι...
Χρνια µε το διο τρνο ταξιδεουµε,
λικνζοντας τ’ απθανα νειρ µας:
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στο ερωτικ, τ’ αµφβολο ταξδι µας,
ω, ας µνουµε κι οι δυο µας πντα ξνοι!
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Πς αξιοποιονται στο πο ηµα οι αναφορς σε στοιχε α της φσης;
2. Πς απεικον ζει ο οµιλητς τον εαυτ του;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αναγνωστκης Μανλης, Τα συµπληρωµατικ , Στιγµ 1985, σ. 141-149.
Για τον Σκαρµπα, επιµλεια Κατερ να Κωστ ου, Λευκωσ α, Αιγα ον 1994.
∆ιαβ ζω, τχ. 269, 1991 [αφιρωµα].
Παπαστµος Γιργος, Σκαρµπας. Η ζω και το ργο ενς ασυµββαστου πρωτοπρου, Γ. Βασδκης 1986.
Περπλους, τχ. 44, 1997.
http://www.mikrosapoplous.gr/skaribas.htm

¶∏°∏
Γιννης Σκαρ µπας (1897-1984), «Oυλαλοµ...» στο Λ νου Πολ τη, Ποιητικ

Aνθολογα, τµ. 7, ∆ωδνη 19772, σ. 139.

∑ À§ § ∞º√ƒ°∫
Μοιρολ(ι φεγγαριο στην επαρχ!α
™∆√Ã√™
Nα ρθουν οι µαθητς σε επαφ µε το φος, την τεχνοτροπ α και τη θεµατικ ενς
σηµαντικο Γλλου συµβολιστ ποιητ, που επηρασε δραστικ την εξλιξη της
σγχρονης πο ησης τσο στο διεθν χρο (T. S. Eliot, G. Moore κ..) σο και στην
Eλλδα (Τ. Lγρας, Κ. Ουρνης, ψιµος Kαρυωτκης, πριµος Σεφρης κ..).
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ποιητικς απεικονσεις της Σελνης
Aνα της επαρχιακς ζως – Kοσµοπολτικη επιθυµα
Eρωτικ απογοτευση – Aυτοσαρκασµς
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ Eƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Tο πο ηµα συγκεντρνει µε υποδειγµατικ τρπο τα κρια χαρακτηριστικ της
πο ησης του Λαφργκ. Ο οµιλητς παρουσιζει σκωπτικ τις θλιβερς εικνες και
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τους πληκτικος χους που δηλνουν τη νυχτεριν αδρνεια σε µια επαρχιακ
πλη, πιθαντατα στο τλος µιας κυριακτικης  γιορτινς µρας. H αν α, που
αποτελε το τυπικτερο σως α σθηµα που εκφρζει η πο ηση του Λαφργκ (τσο,
στε ο διος να χαρακτηριστε «πρ γκιπας της αν ας»), σµ γει µε τη µοναξι και την
ερµωση του επαρχιακο τοπ ου και ο οµιλητς του ποιµατος µνει αντιµτωπος
µε την πανσληνο. H σελνη αποτελε αντικε µενο λατρε ας στην πο ηση του
Λαφργκ και αναδεικνεται σε «σµβολο της αγντητας, της παρθενικτητας, των
αρνσεων, της αναστολς της φριχτς ζως». Eντοτοις, στο συγκεκριµνο πο ηµα
το φεγγρι παρουσιζεται κυρ ως µε αντιλυρικος τνους, πως ταιριζει στη
βαριεστηµνη διθεση του οµιλητ, που το αντιµετωπ ζει αφενς σαν το µοναδικ
διαθσιµο συνοµιλητ και αφετρου σαν το αντ θετ του. O ρλος του συνοµιλητ
µαταινεται στην κατληξη του ποιµατος, καθς ο πρωταγωνιστς αντιλαµβνεται πως η Σελνη δεν ακοει το παρπονο που της απευθνει, αλλ προτιµ να
πει και αυτ για πνο, γεµ ζοντας τα αυτι µε µπαµπκι (πως οι γρις της επαρχιακς πλης), για να αποφγει το δικ του θρυβο. Aπ την λλη µερι, εκε νο
που την κνει διαφορετικ απ τον «εξριστο» θρηνωδ της επαρχιακς µιζριας
ε ναι κυρ ως η κοσµοπολ τικη δυναττητ της να βλπει λη τη γη, να διατρχει τα
µκη και τα πλτη και τσι, ανµεσα σε λα τα λλα, να δει το γµο και το ταξ δι
του µλιτος της αγαπηµνης του στη Σκοτ α. Tο επ θετο «τυχερ», που ο οµιλητς
αποδ δει στο φεγγρι ακριβς για τη δυναττητ του να παρακολουθσει το
γµο, φανερνει την αυτοµαστιγωτικ διθεση του οµιλητ, ο οπο ος θα ’θελε να
βρ σκεται στη θση του φεγγαριο, για να ταπεινσει ακµα περισστερο τον
εαυτ του. O τνος αυτς εντε νεται στο επµενο δ στιχο, που ο οµιλητς παραδχεται το λθος που θα ε χε κνει η να γυνα κα, αν ε χε εµπιστευτε τους ερωτικος στ χους που ο διος της ε χε απευθνει – αν δηλαδ ε χε προτιµσει να µοιραστε την επαρχιακ του µοναξι. O αυτοοικτιρµς και αυτοσαρκασµς που
εκφρζουν αυτο οι στ χοι (αλλ και συνολικτερα το πο ηµα) αποτελε βασικ
χαρακτηριστικ του προσωπε ου του πιερτου, που κυριαρχε στην πο ηση του
Λαφργκ. H ωµτητα και ο σκληρς σαρκασµς ε ναι ολοφνερα ο αυτοπροστατευτικς µηχανισµς µιας πληγωµνης και µελαγχολικς ψυχς, της µεταροµαντικς φσης που θρηνε σαρκαστικ την εξορ α της στην επαρχιακ πλη, για να µη
θρηνσει σπαρακτικ την αυτοεξορ α της στον κσµο.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γεργιος Μ. Βιζυηνς, «Προς την Σελνην», Ατθδες Αραι, Εν Λονδ νω,

Trubner and Co 18842, σ. 98-100.
2. Ν κος Παππς, «Επαρχιακ Σελνη» στο Η. Ν. Αποστολ δης, Ανθολογα 17081952, Βιβλιοπωλε ον της Εστ ας χ.χ., σ. 582.
3. Κστας Ουρνης, «Οι νες των επαρχιν», Ποιµατα. Εκλογ, επιµλεια –
εισαγωγ Αλη Σιδρη, Βιβλιοπωλε ον της Εστ ας 1993, σ. 106-107.
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4. Ρµος Φιλρας, «Απονχτερα Τραγοδια», Ακρτας, τχ. 3-4 (1905-1906), σ. 312-

313.
Tα παραπνω κε µενα ανθολογονται στον Hλεκτρονικ Kµβο του Kντρου
Eλληνικς Γλσσας (http://www/komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm).
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Πς περιγρφεται στο πο ηµα η ζω στην επαρχ α;
2. Γιατ ο οµιλητς αναφρεται στον ποταµ Mισορι, το Παρ σι, τη Nορβηγ α και
τους πλους; Ποια επιθυµ α του δηλνουν αυτς οι αναφορς;
3. Γιατ ο ποιητς θεωρε το φεγγρι «τυχερ» που θα δει το γµο της αγαπηµνης
του;
Bπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Στεργιπουλος Κστας, Οι επιδρ σεις στο ργο του Καρυωτ κη, Σοκλης 1972, σ.
225-226.
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/POETRY/Laforgue/Laforg
http://www.orsini.net/laforgue/index.html
http://www.laforgue.org/
http://www.scd.univ-paris3.fr/Bibliogr/V_laforg.htm
¶∏°∏
Ζυλ Λαφργκ (1860-1887), «Μοιρολι φεγγαριο στην επαρχ α», Προσεγγσεις στη
γαλλικ ποηση, ανθολγηση – µετφραση Αλ. Μπρας, Πρσπερος 1986, σ. 63-64.

∞ °°∂§√™ ∆ ∂ƒ∑∞∫∏™
Ο µατωµνος λυρισµ(ς
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς το αφηγηµατικ δοκ µιο, µσα απ το λγο ενς σηµαντικο συγγραφα του µεσοπολµου, ο οπο ος παρλληλα µε το µυθιστρηµα
ασχολθηκε συστηµατικ και µε το δοκ µιο.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η Αθνα της δεκαετας του ’20
Ο τρπος σκψης και τα ενδιαφροντα των νεαρν διανοουµνων και λογοτεχνν
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∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο αφηγηµατικ δοκ µιο ο συγγραφας γ νεται νας αφηγητς που µας πληροφορε µεσα για πρσωπα  συµβντα. Χρσιµες ε ναι οι παρατηρσεις των Scholes και
Klaus για το ε δος και τη λειτουργ α του δοκιµιακο αυτο λγου: «Η ιστορ α που
λγεται µσα σε να δοκ µιο µπορε να ε ναι πρα πολ προσωπικ, να κινε ται προς
την αυτοβιογραφ α,  να ε ναι τσο απρσωπη σο µια δηµοσιογραφικ “εξιστρηση” συµβντων της τρχουσας πραγµατικτητας. Μπορε να εστιζεται πνω σε να
επιµρους γεγονς  σε µια ακολουθ α γεγοντων\  µπορε να επικεντρνεται πνω
σε να χρο  πρσωπο, και να γ νεται µια ταξιδιωτικ εξιστρηση συνοδευµενη
απ προβολς εικνων,  µια ιχνογρφηση ενς προσπου. Αλλ η ουσ α της βρ σκεται στο τι µας λει την “αλθεια” για κτι που ε ναι απ µνο του επικαιρικ 
ανκει στο ιστορικ παρελθν. Η “αλθεια” αυτο του ε δους του δοκιµ ου περικλε ει χι µνον ακρ βεια και σεβασµ σε πραγµατικ δεδοµνα, αλλ ακµα και
βαθι ενραση των αιτ ων και των σηµασιν που χουν τα συµβντα των, των κιντρων και των αξιν των προσπων που παρουσιζονται. Στο δοκ µιο ως πεζογρφηµα, το “πο” και το “πτε” του δηµοσιογρφου γ νονται τα “πς” και “γιατ ”
του ιστορικο. Και η ερµηνε α του ιστορικο ε ναι η θση πειθος ενς αφηγηµατικο δοκιµ ου» (βλ. Scholes και Klaus, Στοιχεα του δοκιµου, µτφρ. Αριστα Παρ ση,
Κωνσταντιν δης 1985, σ. 36-37). Στο δοκ µιο του Τερζκη ο συγγραφας εµφαν ζεται
ως µρτυρας γεγοντων και καταστσεων και µε τη βοθεια της µνµης επιχειρε να
ζωντανψει την ατµσφαιρα µιας εποχς. Η αφορµ απ την οπο α ξεκιν ε ναι η
κδοση των Απ ντων της Μαρ ας Πολυδορη που γινε το 1961 απ τη Λιλ
Ζωγρφου. Cτσι, µσα στο δοκ µιο αυτ διακρ νονται δο αφηγηµατικο ξονες: ο
νας περιστρφεται γρω απ τις τελευτα ες στιγµς της σντοµης ζως της Πολυδορη και ο λλος γρω απ την περιπτεια της γενις µιας «δραµατικς δεκαετ ας». Ο λγος του ε ναι συναισθηµατικ φορτισµνος, αλλ δ νει την α σθηση της
δικαιοκρισ ας. Σκοπς του ε ναι να υπερασπιστε τους ποιητς της γενις του, που
κατηγορθηκαν τι δεν γραψαν αισιδοξα ργα και φιλδοξες ποιητικς συνθσεις, αλλ περιθωριοποιθηκαν απ τους προβεβληµνους ποιητς της γενις του
’30: «εκε νοι που ρθαν κπως αργτερα, ξεκοραστοι, µε κοστοµι ατσαλκωτο,
κοµµνο σε κποιο ρφτη της ∆υτικς Ευρπης» (βλ. και Μριο Β ττι, σ. 280-284,
ιλιογραφ α). Η αποδεικτικ του διαδικασ α στηρ ζεται στην περιγραφ των ιστορικν συνθηκν και στην ειλικρ νεια των προθσεων και της λογοτεχνικς δηµιουργ ας τους: οι συνπειες της Μικρασιατικς καταστροφς αποτυπνονται στο ιδεολογικ και ψυχολογικ υπστρωµα της εποχς, εν ο απηχος των επαναστατικν
κινηµτων της Ευρπης φτνει σε µια Αθνα που χαρακτηρ ζεται απ επαρχιακ
και µικροαστικ δοµ και νοοτροπ α. Μσα σε αυτς τις συνθκες ανδρθηκαν οι
νοι της εποχς: «µσα στα µουχλιασµνα δηµσια γραφε α στρατολογε ται µια νεολα α που θα πιστψει µε πθος στην κοινωνικ δικαιοσνη, θα στρσει µε τα κορµι της τους τραγικος δρµους της». Μσα σε αυτς τις συνθκες επιχειρον να
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εκφραστον οι ποιητς: «µια µειοψηφ α εκστατικ, λυρικ, µια χοφτα νοι που
γραφαν… στον ορ ζοντα».
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Β ττι Μριο, Η γενι του τρι ντα. Ιδεολογα και µορφ, Ερµς 1995.
Καραντνης Ανδρας, Πεζογρ φοι και πεζογραφµατα της γενι ς του ’30, Παπαδµας 1977, σ. 191-213.
Κοτζι Ελισβετ, «Πεζογραφικς και δοκιµιακς λγος στο ργο του Lγγελου Τερζκη», Η γραφ και ο καθρφτης. Λογοτεχνα και κριτικ, επιµλεια Μισλ
Φις, Πλις 2002, σ. 153-172.
Μπερλς Lρης, Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τµ. 8, Σοκλης 1993, σ. 188-249.
Να Εστα, τχ. 1283, 1980 και τχ. 1718, 1999 [αφιρωµα].
Nτουνι Xριστ να, Λογοτεχνα και Πολιτικ στο µεσοπλεµο. Tα περιοδικ της
Aριστερ ς, Kαστανιτης 1996.
Τετρ δια Ευθνης, τχ. 4, 1977.
¶∏°∏
Lγγελος Τερζκης (1907-1979), «Ο µατωµνος λυρισµς», Προσανατολισµς στον
αι(να, Οι εκδσεις των φ λων 1963, σ. 191-195.

™ ∆ƒ∞∆∏™ ª Àƒπµ∏§∏™
Τα ζα
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να δε γµα αντιπολεµικς πεζογραφ ας που απεικον ζει
µε ωµ ρεαλισµ την αγριτητα και το παρλογο του πολµου. Να αναφερθον γενικτερα στη σχση του ανθρπου µε τα ζα, σχολιζοντας θετικ (εργασ α, συναισθηµατικο δεσµο ) και αρνητικ παραδε γµατα (κακοµεταχε ριση, εξντωση).
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η αγριτητα και το παρλογο του πολµου
Η αδυναµα του ανθρπου να αντιδρσει µπροστ στη βαρβαρτητα
Η φ ση ως παργοντας σωµατικς και ψυχικς εκτνωσης
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η ζω εν τ φω ε ναι να βιβλ ο µε αυτοβιογραφικ χαρακτρα και λαϊκτροπη
κφραση, το οπο ο στο µεγαλτερο µρος του παρουσιζεται ως ηµερολγιο που
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κρατ ο λοχ ας Κωστολας στη διρκεια των πολεµικν επιχειρσεων. Το βιβλ ο
ε ναι οργανωµνο σε αφηγηµατικς εντητες, οι οπο ες ακολουθον τη φυσικ
πορε α της πολεµικς ζως του λοχ α, απ το µακεδονικ µτωπο ως τον Α’ Παγκσµιο πλεµο. Θεωρε ται το αντιπροσωπευτικτερο ελληνικ αντιπολεµικ λογοτχνηµα, µε βση τσο τις προδιαγραφς των σγχρονν του ευρωπαϊκν µυθιστορηµτων (Ουδν νε(τερον απ το δυτικ µτωπο του Cριχ Μαρ α Ρεµρκ κ..)
σο και τη µεγλη αναγνωστικ του ανταπκριση. Στο επιλεγµνο απσπασµα θα
συναντσουµε µνο τη φρ κη και το παρλογο του πολµου. Η λυρικ και ποιητικ
αφγηση απουσιζει εντελς, µολοντι το βιβλ ο χει επαινεθε για την ικαντητα
του Μυριβλη να διανθ ζει την πολεµικ βαρβαρτητα µε ανθρπινες και αισθαντικς σκηνς. Καλ θα ταν να εστισουµε εξαρχς την προσοχ των µαθητν µας
στην οπτικ γων α του συγγραφα, ο οπο ος στο εισαγωγικ µρος της εντητας
εκθτει τα προσωπικ του συναισθµατα για την αδικαιολγητη εµπλοκ των
αθων ζων στον πλεµο. Ακολουθε , σε ουδτερο φος, η αδρ περιγραφ της
περιπτειας των ζων, η οπο α αρχ ζει µε τον τρµο τους κατ τη µεταφορ τους
απ το νησ και καταλγει στη µακβρια εξντωσ τους απ το βοµβαρδισµ.
Μοναδικ διαφυγ, µσα στη σκληρ δοκιµασ α των ζων και στο ρεαλισµ της
αφγησης, αποτελε η πανηγυρικ επικρτηση των φυσικν ενστ κτων, η χαρ της
τροφς και της αναπαραγωγς. Αφο µετφεραν τα πυροµαχικ στη Μακεδον α
και οι στρατιτες λαβαν θση στα πολεµικ χαρακµατα, τα ζα ξεκουρστηκαν
µερικς µρες και ξελογιστηκαν πλρως απ τον «πειρασµ» της φσης. Αυτ η
ερωτικ τους ανπαυλα µελλε µως να τους κοστ σει τη ζω, καθς χι µνο οι
στρατιτες αλλ και τα πραγα ζα τους γιναν στχος των εχθρικν αεροπλνων
στο µακελει των αθων που επακολοθησε. Ο αφηγητς συγκρ νει το οικτρ χαροπλεµα των ζων µε την ανθρπινη αντ δραση µπροστ στο θνατο, εστιζοντας
τη φρικτ σκην στην εικνα των ψυχορραγοντων ζων, τα οπο α, αν και ολτελα
αθα, πληρνουν για τις ανοµ ες και τα εγκλµατα των ανθρπων. Στο τλος της
αφηγηµατικς εντητας ο συγγραφας καταγρφει µια λεπτοµρεια που αποτυπνει ενδεικτικ την ταραγµνη ψυχολογ α και τον τρµο του πολµου. Cνας γιδαρος κρατ ακµη στα «κλειδωµνα δντια του» κ τρινες µαργαρ τες απ το χαροµενο ιντερµδιο που προηγθηκε του µακελειο. Αυτ η µικρ συµβολικ δλωση
της ζως που συνεχ ζεται χει συγχρνως τραγελαφικ σηµασ α: ο ηµιονηγς, που
τρεχε πανικβλητος µαζ µε το γιδαρ του µσα στο βοµβαρδισµ, νιθει κπως
ασφαλς ταν κατορθνει να φτσει στα χαρακµατα των Φραντσζων ψωµδων.
Εκε οι φαντροι κνουν ιδια τερα αισθητ τη γελοιοπο ηση του ρλου του, να οδηγε και να φροντ ζει το γιδαρ του\ µσα στον πανικ ο ηµιονηγς δεν ε χε αντιληφθε την απλεια του ζου του, συνχισε λοιπν να τραβ το µατωµνο χαλινρι,
που σερνε την κοµµνη γαϊδουροκεφαλ και αποτπωνε τη φρ κη και το παρλογο του πολµου.
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¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Ν κος Καββαδ ας, «Στο λογ µου» (1945), Του πολµου-Στο λογ µου, Lγρα
1987.
2. Κστας Βρναλης, «Η µπαλντα του κυρ-Μντιου» [απσπασµα], Ποιητικ ,
Κδρος 1956, σ. 201-205.
Ανωχ(ρι, Κατωχ(ρι,
ανηφρι, κατηφρι
και µε κ µα και βροχ,
(σπου µου ’βγαινε η ψυχ.

Και ζευγ ρι µε το βδι
( λλο µπι κι λλο πδι)
ργωνα στα ρµατα
τ’ αφεντς τα στρµµατα.

Εκοσι χρον( γοµ ρι
σκωσα λο το νταµ ρι
κι χτισα στην εµπασι
του χωριο την εκκλησι .

Και στον πλεµ’ «λα για λα»
κουβαλοσα πολυβλα
να σκοτ(νονται οι λαο
για τ’ αφντη το φαV.

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Τι σµανε η ξεκοραση και το κλεσµα της φσης για τους γαϊδρους;
2. Σε ποια σηµε α του κειµνου τον ζονται περισστερο τα αντιπολεµικ αισθµα-

τα του αφηγητ;
3. Τι προδ δει το σστισµα και η κωµικ αντ δραση του ηµιονηγο;
4. Συγκρ νετε την αντ δραση των ζων µε την αντ δραση των ανθρπων µπροστ

στον «πειρασµ» της φσης, στο Β’ Σχεδ ασµα των Ελεθερων Πολιορκηµνων
του ∆. Σολωµο. Εντοπ στε πιθανς αντιστοιχ ες ανµεσα στους ζωικος οργανισµος και εξηγστε τη διαφοροπο ηση της ανθρπινης συµπεριφορς.
5. Συγκρ νετε την περιγραφ των ζων-θυµτων στον πλεµο στο αφγηµα του
Μυριβλη µε τον ιδεολογικ αφυπνισµνο µονλογο του ζου-µηχανς στο
πο ηµα του Βρναλη.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
3νθρωποι και ζ(α στη νεοελληνικ πεζογραφα, ανθολγηση – επιµλεια ∆ηµτρης Παπακστας, Ωκεαν δα 1994.
Β ττι Μριο, Η γενι του ’30, Ερµς 1982, σ. 258-267.
∆ιαβ ζω, τχ. 309, 1993 [αφιρωµα].
Να Εστα, τχ. 1725, 2000.
Καρβλης Τκης, «Στρτης Μυριβλης», Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τµ. 6,
Σοκλης 1993, σ. 96-186.
Καραντνης Ανδρας, Πεζογρ φοι και πεζογραφµατα της γενι ς του ’30, Παπαδµας 1977, σ. 13-53.
Σαχ νης Απστολος, Η σγχρονη πεζογραφα µας, Γαλαξ ας 1971, σ. 138-144.
Καλ θα ταν επ σης να συζητηθε στην τξη το πρβληµα της κακοµεταχε ρισης
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των ζων απ τον νθρωπο. Χρσιµο υλικ για το θµα αυτ µπορε τε να βρε τε
στην ιστοσελ δα της Greenpeace http://www.greenpeace.org/greece/. Μπορε τε επ σης
να προβλετε στην τξη το εκπαιδευτικ β ντεο για το Mυριβλη, απ τη σειρ της
Eκπαιδευτικς Tηλερασης (2001).
¶∏°∏
Στρτης Μυριβλης (1892-1969), «Τα ζα», Η ζω εν τ φω, Βιβλιοπωλε ον της
Εστ ας 200337, σ. 99-101.

¡ π∫√™ ∫ ∞∑∞¡∆∑∞∫∏™
B!ος και Πολιτε!α του Αλξη Ζορµπ
™∆√Ã√π
Nα γνωρ σουν οι µαθητς να απ τα σηµαντικτερα µυθιστορµατα του Kαζαντζκη και ναν απ τους πιο γνωστος µυθιστορηµατικος τπους της ελληνικς
και της παγκσµιας λογοτεχν ας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η αγπη του Zορµπ για το σαντο ρι και η σηµασα της µουσικς στη ζω του
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στο απσπασµα ο αναγνστης γνωρ ζει µαζ µε τον αφηγητ/συγγραφα τον
Αλξη Ζορµπ. Ο Καζαντζκης στο ργο αυτ συνδυζει στοιχε α αυτοβιογραφ ας και µυθοπλασ ας. Ο Αλξης Ζορµπς υπρξε στην πραγµατικτητα, παρλο
που ο συγγραφας επινοε αρκετ επεισδια και αλλζει τον τπο που διαδραµατ στηκαν τα γεγοντα (απ τη Μνη στην Κρτη). Στη µυθιστορηµατικ δηµιουργ α του Ζορµπ, ως πρτυπο του ανθρπου που κινε ται απ µια υγι ζωικ δναµη και ξρει να χα ρεται τις χαρς της ζως, ενς ανθρπου που διαθτει επ σης
ελευθερ α πνεµατος και εµπειρ α των ανθρπων, ο Καζαντζκης οδηγθηκε απ
τη θεωρ α της δηµιουργικς εξλιξης του φιλοσφου Ανρ Μπερξν και τη βιταλιστικ θεωρ α του Αµερικανο ψυχολγου Ου λλιαµ Τζα ηµς. Η ηλικ α και τα εξωτερικ χαρακτηριστικ του Ζορµπ δ νονται στο κε µενο µε µια επιτυχηµνη ρεαλιστικ περιγραφ. Παρλληλα, µσα απ να ζωνταν διλογο, που διακρ νεται
η ευφυfα, αλλ και η ελευθεροστοµ α του ρωα, µαθα νουµε για την περιπετειδη
πλευρ του Ζορµπ και πα ρνουµε µια ιδα για τις αντιλψεις του για τη ζω και
την ποψ του για τη λειτουργ α και την αναγκαιτητα της καλλιτεχνικς δηµιουργ ας: «Τι τχνη, ρωτας της οµορφις, αγντητα, πθος, – ο εργτης ετοτος
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µο το ξεδιλυνε µε τα πιο απλ ανθρπινα λγια», γρφει χαρακτηριστικ ο
Καζαντζκης. Το σαντορι και η σχση του Ζορµπ µε το ργανο αυτ, που τον
συντροφεει απ τη νεαρ του ηλικ α στις χαρς και τις λπες, αποτελε το θµα
του δετερου µρους του αποσπσµατος. Ιδια τερα τον ζεται η µεγλη του επιθυµ α να µθει την τχνη αυτ, αλλ και η τρυφερτητα µε την οπο α το παρουσιζει στο συγγραφα.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Ν κος Καζαντζκης, «Ο Ζορµπς», κεφ. ΚΘZ, Αναφορ
Ελνης Ν. Καζαντζκη, 200013.

στον Γκρκο, Εκδσεις

EYPYTEPH ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏TA
1. Ανλογα µε τις δυναττητες του σχολε ου, ο καθηγητς θα µποροσε να προβλει την οµνυµη βραβευµνη ταιν α του Μιχλη Κακογιννη, µε πρωταγωνιστ τον Lντονι Κου ν,  να αναθσει σε κποιους µαθητς την παρουσ αση ολκληρου του βιβλ ου.
2. Mπορε τε επ σης να προβλετε το εκπαιδευτικ β ντεο για το N. Kαζαντζκη
που κυκλοφρησε η ∆ιεθυνση Eκπαιδευτικς Tηλερασης (2001).
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Γραµµατς Θδωρος, Η ννοια της ελευθερας στο ργο του Ν. Καζαντζ κη,
∆ωδνη 1983.
—, Κρητικ µατι . Σπουδ στο ργο του Νκου Καζαντζ κη, Τολ δης 1992.
Η λξη, τχ. 139, 1997 [αφιερµατα].
Ιωννου Γιργος, «Β ος και πολιτε α του Αλξη Ζορµπ», Τετρ δια Ευθνης, τχ. 3,
1977, σ. 109-114.
Καινορια Εποχ, τχ. 9, 1978.
Να Εστα, τµ. 66, Χριστογεννα 1959 και τχ. 1211, 1977.
Νικολουδκη-Σουρ Ελπιν κη, «Η Κρτη ως λογοτεχνικς τπος και µθος στο
ργο του Ν. Καζαντζκη», Τα εκπαιδευτικ , τχ. 36, 1995, σ. 36-43.
Σαχ νης Απστολος, «Καζαντζκης», Η σγχρονη πεζογραφα µας, Γαλαξ ας 1971,
σ. 72-83.
Τετρ δια Ευθνης, τχ. 3, 1976.
Τζαντ Χατµ, Νκος Καζαντζ κης, Μ σκα και χ ος, µτφρ. Αλ. ∆µου, Κδρος
1983.
Χουρµοζιος Αιµ λιος, Νκος Καζαντζ κης. Κριτικ κεµενα, Οι εκδσεις των φ λων
1977, σ. 209-219.
http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/
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¶∏°∏
Ν κος Καζαντζκης (1883-1957), Βος και πολιτεα του Αλξη Ζορµπ
Εκδσεις Ελνης Ν. Καζαντζκη 200016, σ. 21-26.

(1946),

° πøƒ°√™ ™ ∂º∂ƒ∏™
Με τον τρ(πο του Γ.Σ.
™∆√Ã√π
Nα γνωρ σουν οι µαθητς να απ τα πιο γνωστ και αξιλογα δε γµατα της πο ησης του Γ. Σεφρη. Να σχηµατ σουν µια εικνα για το στοχαστικ χαρακτρα, τον
ιστορικ και κοινωνικ προβληµατισµ της πο ησς του.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Μυθολογικ παρελθν – Ταπειν παρν της σ γχρονης Eλλδας
Αδρνεια – Συλλογικ δυστοκα
Ιστορικς και κοινωνικς προβληµατισµς του ποιητ
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Tο πο ηµα του Σεφρη στηρ ζεται στη διπλ διαχε ριση της κεντρικς µεταφορς
του ταξιδιο. Αρχικ ο οµιλητς οµολογε την ευαισθησ α του που «πληγνεται»
ταν ταξιδεει σε ελληνικος τπους. Aυτ η πληγ ε ναι αποτλεσµα των µυθολογικν συνειρµν του αρχα ου µεγαλε ου, που προκαλον τποι πως το Πλιο
(Kνταυροι), η Σαντορ νη (κυκλαδικς πολιτισµς), οι Mυκνες (κκλος των
Aτρειδν), συνειρµν που ρχονται σε αντιπαρθεση µε την πεζ και ρηχ πραγµατικτητα (βαρκαρλες) που κυριαρχε σε «αµυθολγητα» νησι του σγχρονου
τουριστικο ενδιαφροντος, πως οι Σπτσες, ο Προς και η Mκονος. Tο θµα
αυτ αναπτσσεται στους επµενους στ χους (18-33), που περιγρφουν εικνες της
σγχρονης παρακµς, υποβλλοντας αισθµατα αδρνειας και αποπροσανατολισµο. Xαρακτηριστικς ε ναι εδ ο αποσπασµατικς διλογος, ο οπο ος φανερνει
κυρ ως τη συµβολ της αγορα ας καθαρεουσας στη συλλογικ ηθικ κατπτωση
που περιγρφει ο ποιητς. Παρλληλα µε τον οµιλητ του ποιµατος, ωστσο, ταξιδεει και η Eλλδα, ερµην των κατο κων της που µνουν στσιµοι. Tα καρβια
µνουν δεµνα στο λιµνι, ο τπος ταξιδεει στην ιστορ α χωρ ς πυξ δα και κυβερντη, και σοι κουρζονται απ τη µακρχρονη και σκοπη αναµον επιχειρον
τον νισο αγνα «να πισουν το µεγλο καρβι µε το κολµπι». Πρκειται ββαια
για τους αυτχειρες που, σµφωνα µε το στ χο του Aισχλου, τα κορµι τους ανθ ζουν στο Aιγα ο. H κατληξη του ποιµατος φα νεται να εκµεταλλεεται τη µερικ
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θα του ονµατος ενς καραβιο, για να εκφρσει «αντικειµενικ» (αλλ ρητ) το
δυσο ωνο προα σθηµα του οµιλητ για το µεσο µλλον. H χρονολγηση εξλλου
του ποιµατος (καλοκα ρι 1936) µας επιτρπει να συνδσουµε τα αισθµατα που
αυτ εκφρζει µε την επερχµενη µεταξικ δικτατορ α.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Mιχλης Γκανς, «H Eλλδα που λες...», Aκ θιστος ∆επνος, Kε µενα 1985, σ. 8.
2. Mανλης Αναγνωστκης, «Θεσσαλον κη, µρες του 1969 µ.Χ.» [απσπασµα], Ο
Στχος (1970). Τα Ποιµατα, Πλεις 1975, σ. 155.
Προς το παρν, στον παλι δρµο που λγαµε,
υψ(νεται η τρ πεζα Συναλλαγ(ν
– εγ( συναλλ σοµαι, εσ συναλλ σεσαι, αυτς συναλλ σεται –
Τουριστικ γραφεα και πρακτορεα µεταναστεσεως
– εµες µεταναστεουµε, εσες µεταναστεετε, αυτο µεταναστεουν –
6που και να ταξιδψω η Ελλ δα µε πληγ(νει,
λεγε κι ο Ποιητς
η Ελλ δα µε τα ωραα νησι , τα ωραα γραφεα, τις ωραες εκκλησες
Η Ελλ ς των Ελλνων
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Aκοστε αναγνσεις ποιηµτων του Γιργου Σεφρη απ τον διο τον ποιητ, το
Γ.Π. Σαββ δη και λλους στο διαδικτυακ τπο του Σπουδαστηρ ου Nου Eλληνισµο, http://www.snhell.gr/apagelia.html.

Τρ!α χαϊκο
™∆√Ã√π
Nα ρθουν οι µαθητς σε επαφ µε µια ενδιαφρουσα στιχουργικ µορφ που ενπνευσε πολλος ποιητς του εικοστο αινα και να κατανοσουν τα χαρακτηριστικ και τη λειτουργ α της.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Στιχουργικ µορφ
Θραυσµατικ συνεδηση του σ γχρονου ανθρπου
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ Eƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το χαϊκο ε ναι ποιητικ µορφ, που εµφαν στηκε στην Ιαπων α το δκατο βδοµο
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αινα και υιοθετθηκε στην Ευρπη (και ακολοθως στον υπλοιπο δυτικ κσµο)
στις αρχς του εικοστο, καθς δινε µια ενδιαφρουσα λση στην αναζτηση της
αποσπασµατικτητας αλλ και της ανανωσης της µορφικς πειθαρχ ας στερα απ
την επικρτηση του ελεθερου στ χου. Cνα απ τα περισστερο γνωστ αυθεντικ
δε γµατα του ε δους ανκει στον Basho (1644-1694) και χει ως εξς:
παλι λµνη
νας β τραχος µσα πηδ
χος νερο
Στην αυθεντικ τους εκδοχ, τα χαϊκο αποτελονται απ 17 συλλαβς σε ενια ο
στ χο. Στην ευρωπαϊκ λογοτεχν α, ωστσο, συνηθ ζεται η δια ρεση του στ χου σε
τρεις ανοµοιοκατληκτους στ χους αντιστο χως των 5, 7 και 5 συλλαβν, εν οτε µε
µικρς αποκλ σεις. H διθεση ε ναι λυρικ  χιουµοριστικ, εν ο τελευτα ος στ χος
συχν περιχει το στοιχε ο της κπληξης.
Ο Γιργος Σεφρης ρχισε να πειραµατ ζεται µε τη φρµα του χαϊκο σε νεαρ
ηλικ α, το 1929. Tα τρ α δε γµατα που ανθολογσαµε αποδ δουν αντιστο χως τη
θραυσµατικ συνε δηση, το α σθηµα της αποξνωσης και τη δυσφορ α του συγγραφα µε τη γραφ. Πρκειται για χαρακτηριστικς αντιλψεις της µοντερνιστικς
συνε δησης, που παρουσιζουν ιδια τερο ενδιαφρον, καθς τις συναντοµε εµβολιασµνες σε µια πειθαρχηµνη, παµπλαιη και εξωτικ µορφ.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Aκοστε την πολ ενδιαφρουσα µελοπο ηση των χαϊκο του Σεφρη απ το
ελληνικ συγκρτηµα Sigmatropic, στο CD ∆εκαξι Χαϊκο και 3λλες Ιστορες
(2002). Mπορε τε να ακοσετε δε γµατα απ το διαδ κτυο: http://www.sigmatropic.gr.
2. ∆ιαβστε στο διαδ κτυο µερικ δε γµατα χαϊκο απ σηµαντικος ποιητς
(Borges, Neruda, Basho κ..), µεταφρασµνα στα ελληνικ (http://www.sigmatropic.
gr/greek/haiku_anthol_gr.htm).
3. ∆ιαβστε αναλυτικς πληροφορ ες και παραδε γµατα (στην αγγλικ γλσσα) απ
την ιστορικ εξλιξη του χαϊκο στην ιαπωνικ πο ηση (http://www.big.or.jp/~loupe/
links/ehisto/ehisinx.shtml).
4. ∆οκιµστε να αλλξετε τη στιχουργικ διταξη των τριν σντοµων ποιηµτων, ξαναγρφοντας καθνα απ αυτ σε ενια ο στ χο. Ποιες αλλαγς παρατηρε τε στο νηµα και στην αισθητικ τους λειτουργ α;
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Νσος Βαγενς, Ανθολογα ελληνικο χ ικου, επιµλεια Χρ. Τουµαν δης, εισαγωγ Θ.∆. Φραγκπουλος, ∆ελφο χ.χ., σ. 24.
1χεις πεθ νει.
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Το αµα σου δεν το ξρει.
Μτε το στµα σου.
*
Νχια ζεστ .
Αναντικατ στατα.
Γνατα. Χελη.
*
Οτε νας στχος
∆ε θα µενει απ µας
Για την αγ πη.

Οµιλ!α στη Στοκχ(λµη
™∆√Ã√™
Nα κατανοσουν οι µαθητς βασικς αρχς του προβληµατισµο του Γ. Σεφρη σχετικ µε τη γλσσα, την ελληνικ παρδοση και την κοινωνικ λειτουργ α της πο ησης.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Γλσσα περιορισµνης χρσης
Ελληνικ παρδοση
Η ποηση ως ανθρπινη φων
Κοινωνικ λειτουργα της ποησης στο σ γχρονο κσµο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
H οµιλ α του Σεφρη στη Στοκχλµη, κατ την τελετ απονοµς του Bραβε ου
Nµπελ για τη λογοτεχν α, συνοψ ζει δο βασικς αρχς του προβληµατισµο του
ποιητ, οι οπο ες κατευθνουν σε µεγλο βαθµ το ποιητικ αλλ και το δοκιµιακ του ργο. Πρκειται για την ελληνικ παρδοση, η οπο α γ νεται αντιληπτ µε
δο τρπους: αφενς ως αδισπαστη και µεση συνχεια της ελληνικς γλσσας
απ την αρχαιτητα ως τις µρες µας και αφετρου ως ουσιακ χαρακτηριστικ,
που αφορ στο ελληνικ θος. Vπως υποστηρ ζει ο Σεφρης, εκε νο που χαρακτηρ ζει τον ελληνικ κσµο, απ την αρχαιτητα ως τις µρες µας, ε ναι η αγπη για
την ανθρωπι και τη δικαιοσνη, η οπο α χει «τσο πολ διαποτ σει την ελληνικ
ψυχ, στε να γ νει καννας και του φυσικο κσµου». O δετερος ξονας του
προβληµατισµο του Σεφρη αναφρεται στην αξ α της πο ησης στο σγχρονο
κσµο. O Σεφρης υποστηρ ζει τι η πο ηση συνδεται µε την ανθρπινη ανσα,
ε ναι «φων» και χι γραφ  κατασκευ, και τι κατοικε «στις καρδις λων των
ανθρπων της γης». Aυτ η αντ ληψη προβλλει την πο ηση ως οικουµενικ και
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πανανθρπινο αγαθ, να πεδ ο στο οπο ο καταργονται τα κριτρια που ιεραρχον θνη και γλσσες ανλογα µε την ισχ, την κταση και τη διδοσ τους.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Oδυσσας Eλτης, «Λγος στην Aκαδηµ α της Στοκχλµης», Eν λευκ(, Pκαρος
1992, σ. 316-335.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Eπισκεφθε τε την ιστοσελ δα του Iδρµατος Nobel για το Γιργο Σεφρη:
http://www.nobel.se/literature/laureates/1963/. ∆ε τε να σντοµο απσπασµα απ ντοκιµαντρ της εποχς και διαβστε τις οµιλ ες της απονοµς και της αποδοχς του
βραβε ου (στα αγγλικ).
2. Μπορε τε να ακοσετε το Σεφρη να απαγγλλει ποιµατ του απ καστα  CD
(σειρ «∆ινυσος»)  απ το διαδ κτυο στην ιστοσελ δα: http://www.snhell.gr/
apagelia.html.
3. Μπορε τε επ σης να προβλετε επιλεγµνο υλικ απ το βραβευµνο ντοκιµαντρ Ηµερολγιο Καταστρ(µατος, Γι(ργος Σεφρης του Στλιου Χαραλαµππουλου που κυκλοφορε απ τις εκδσεις Μετα χµιο.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Βαγενς Νσος, Ο ποιητς και ο χορευτς. Μια εξταση της ποιητικς και της ποησης του Σεφρη, Κδρος 1979.
Β ττι Μριο, Φθορ και λγος. Εισαγωγ στην ποηση του Γι(ργου Σεφρη,
Βιβλιοπωλε ον την Εστ ας 1978.
Για τον Σεφρη, Αθνα 1961.
Εισαγωγ στην ποηση του Σεφρη, επιµλεια ∆. ∆ασκαλπουλος, Πανεπιστηµιακς
Εκδσεις Κρτης, Ηρκλειο, 1996.
Καραντνης Ανδρας, Ο ποιητς Γι(ργος Σεφρης, Γαλαξ ας 1971.
Κκλος Σεφρη, Εταιρε α Σπουδν 1980.
Λυχναρ Λ να, Το µεσογειακ τοπο στον Σεφρη και στον Ελτη, Βιβλιοπωλε ον
της Εστ ας 1986.
Μαρων της ∆.Ν., Η ποηση του Γ. Σεφρη, Ερµς 1984.
Μντη ∆ρα, «Γ. Σεφρης “Mε τον τρπο του Γ.Σ.” Στιρα εις εαυτν», Nα Eστα,
τχ. 1728, 2000, σ. 663-677.
Σαββ δης Γ.Π., «Γιργος Σεφρης», Σ τιρα και πολιτικ στη νετερη Ελλ δα, Εταιρε α Σπουδν 1979, σ. 275-304.
¶∏°∏
Γιργος Σεφρης (1900-1971), «Με τον τρπο του Γ.Σ.», «Τρ α χικου», Ποιµατα,
φιλολογικ επιµλεια Γ.Π. Σαββ δης, Pκαρος 198916, σ. 99-101, 92-93. «Οµιλ α στη
Στοκχλµη», ∆οκιµς, τµ. 2, Pκαρος 19926, σ. 159-161.
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∞ ¡¢ƒ∂∞™ ∂ ª¶∂πƒπ∫√™
Τριαντ φυλλα στο παρ θυρο
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς τον υψηλ τνο και τη λγια γλσσα του Εµπειρ κου,
που σηµατοδοτον την ναρξη του ελληνικο υπερρεαλισµο.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο µεγαλπνοος, υπερρεαλιστικς τρπος για την ανδειξη της αγπης σε
κυραρχη ιδεολογα και αξα της ζως
Ο προσδιορισµς του σκοπο της ζως, µε βση τα προσωπικ και τα κοινωνικ ζητο µενα του ατµου
EN¢EIKTIKH ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το κε µενο δ νει µια καλ ευκαιρ α στον καθηγητ να µυσει τους µαθητς σε ορισµνες βασικς αρχς του υπερρεαλισµο. ∆ νοντας τις απαρα τητες πληροφορ ες
για την κυκλοφορ α της Υψικαµνου, της πρτης ελληνικς υπερρεαλιστικς συλλογς, καλ θα ταν να γ νει µια σντοµη αναφορ στις αντιδρσεις που προκλεσε αυτ το εγχε ρηµα του Εµπειρ κου στους κριτικος αλλ και στο ευρτερο κοιν
(αρνητικ σχλια, στιρα, διακωµδηση). Με αυτ τον τρπο σως ερεθ σουµε την
προσοχ των µαθητν, οι οπο οι θα πρπει να διαβσουν τρα προσεκτικ το
ανθολογηµνο κε µενο, µε σκοπ να διακρ νουν πιθανος λγους που προκλεσαν
το 1935 την περιργεια, τα ειρωνικ σχλια  την ρνηση. Η συνδυαστικ ανγνωση στ χων απ το επµενο κε µενο του Εγγονπουλου, που αναφρονται στη διωκµενη µο ρα του καλλιτχνη («εν ακµη δε µε κατασπαρξανε αλπητα, να
πετξουνε τις σρκες µου στα σκυλι») µπορε να συµβλει στην ευαισθητοπο ηση
των µαθητν σχετικ µε τις προβληµατικς συνθκες υποδοχς και γενικτερης
αντιµετπισης της υπερρεαλιστικς γραφς. Ο καθηγητς στη συνχεια µπορε να
αναφερθε συνοπτικ στη µεγλη διαφοροπο ηση της υπερρεαλιστικς πο ησης
απ τις ισχουσες λογοτεχνικς αντιλψεις της εποχς, συγκρ νοντας το κε µενο
του Εµπειρ κου µε να δε γµα παραδοσιακς πο ησης, πως π.χ. το ερωτικ πο ηµα της Μαρ ας Πολυδορη. Η διαφορ ανµεσα στο παραδοσιακ και στο υπερρεαλιστικ κε µενο ε ναι εµφανστατη και µπορε να σχολιαστε σντοµα σε επ πεδο µορφς, µετρικς, γλσσας και ιδεολογ ας.
Στο συγκεκριµνο πο ηµα του Εµπειρ κου δεν υπρχουν ακραιφνς υπερρεαλιστικ γνωρ σµατα (ελεθεροι συνειρµο , λογικς υπερβσεις, τολµηρ εικονοποι α
κ..). Οι µαθητς ωστσο µλλον θα δυσκολευτον στην κατανηση του ποιµατος
εξαιτ ας της χυµδους, επιβλητικς και λυρικς γλσσας του. Ο διδσκων αξ ζει
να επιµε νει στο υψηλ ποιητικ φος που, καθς κατακλζεται απ επ θετα, δε [117]
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χνει ντονη συναισθηµατικ φρτιση του οµιλητ και, µε τις στοµφδεις επαναλψεις «Σκοπς της ζως µας», παραπµπει σε ρητορικ, ηθικοδιδακτικ λγο (τα
εκφραστικ σχµατα και το θος του οπο ου χουν ενσωµατωθε στο πο ηµα:
θση / αντ θεση, λεξιλγιο και συναισθηµατικ φρτιση). Εξλλου χει ενδιαφρον
να ακοσουν οι µαθητς απ καστα  CD την απαγγελ α του Εµπειρ κου, µε την
ντονη συναισθηµατικ φρτιση και τον υψηλ τνο, που δ νει µε αντιπροσωπευτικ τρπο το στ γµα της ποιητικς του.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Πς συνδεται ο τ τλος «Τριαντφυλλα στο παρθυρο» µε το κε µενο του
Εµπειρ κου; Ποιες οµοιτητες  διαφορς παρατηρε τε µε το πρτο πο ηµα του
Καρυωτκη;
2. Στο πο ηµα κυριαρχε ο υψηλς τνος και η αισιδοξη διθεση. Πς προσπαθε
να µεταδσει τα αισθµατ του ο ποιητς;
3. Γρψτε µε τη σειρ που εµφαν ζονται στο κε µενο τις λξεις που σας καναν
εντπωση  τις θεωρε τε βασικς για τη σνθεση του ποιµατος. Ποια κοιν
χαρακτηριστικ χουν; Πς ανταποκρ νεται η επιλογ τους στο σκοπ που
εκθειζει ο ποιητς;
4. Συγκρ νετε τα ποιµατα του Εµπειρ κου και της Πολυδορη, εξετζοντας πς
αντιµετωπ ζει το περιεχµενο και το σκοπ της ζως ο κθε ποιητς και αιτιολογντας τη στση του.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αναγνωστοπολου ∆ιαµντη, Η ποιητικ του ρωτα στο ργο του Ανδρα Εµπειρκου, Sψιλον 1990.
Γιατροµανωλκης Γιργης, Ανδρας Εµπειρκος. Ο ποιητς του ρωτα και του
νστου, Κδρος 1983.
∆ιαβ ζω, τχ. 421, 2001 [αφιρωµα].
Ελτης Οδυσσας, Αναφορ στον Ανδρα Εµπειρκο, Sψιλον 19802.
Ηριδανς, τχ. 4, 1976.
Να Εστα, τχ. 1744, 2002.
Χ ρτης, τχ. 17-18, 1985.
http:www.hellenism.net/gr/literature.htm
http:archive.enet.gr/1996/03/19/on-line/keimena/art/art1.htm
http:www.empiricos2001.gr/intro..htm
∆ισκογραφ α: Στη σειρ «∆ινυσος»: Ο Ανδρας Εµπειρκος διαβ ζει Εµπειρκο.
¶∏°∏
Ανδρας Εµπειρ κος (1901-1975), «Τριαντφυλλα στο παρθυρο», Υψικ µινος
(1935), Lγρα 1980, σ. 50.
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¡ π∫√™ ∂ °°√¡√¶√À§√™
Μπολιβ ρ
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ κε µενο του υπερρεαλιστ ποιητ
και ζωγρφου Ν κου Εγγονπουλου.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο αγνας για εθνικ απελευθρωση
Ο υπερφυσικς ρωας
Η ελληνικτητα
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ Eƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Στη σνθεση του ποιµατος διαπλκονται τρ α πρσωπα: ο ελευθερωτς της
Ντιας Αµερικς Σ µων Μπολιβρ, ο ρωας της ελληνικς επανστασης Οδυσσας
Ανδροτσος, και ο αφηγητς, πως διακηρσσει ο ποιητς στην εισαγωγικ εντητα του ποιµατος:
Γι’ αυτος θα πω τα λγια τα ωραα, που µου τα υπαγρευσε η 1µπνευσις,
Καθ(ς εφ(λιασε µσα στα β θια του µυαλο µου λο συγκνηση
Για τις µορφς, τις αυστηρς και τις υπροχες, του Οδυσσα Ανδροτσου και του
Σµωνος Μπολιβ ρ.
Ο αφηγητς περιγρφει και υµνε τα κατορθµατα του νοτιοαµερικανο ρωα,
τα οπο α συχν παραλληλ ζει µεσα µε τον ηρωισµ διακεκριµνων Ελλνων
(Ανδροτσος, Παλαιολγος, Κριλλος Λοκαρης, Ργας Φερρα ος), συνδοντς τα
µµεσα µε τον ελληνικ απελευθερωτικ αγνα του 1821, τη µεγαλοψυχ α και το
σγχρονο αντιστασιακ α τηµα για ελευθερ α της Ελλδας απ τη γερµανικ
Κατοχ. Με αυτ τον τρπο ο οικουµενικς-εθνικοαπελευθερωτικς χαρακτρας
του ποιµατος προσλαµβνει ελληνικ χρµα, το οπο ο ε ναι διχυτο στη µεικτ
λατινοαµερικνικη και ελληνικ-βαλκανικ τοπιογραφ α της ποιητικς σνθεσης.
Στο απσπασµα ε ναι εµφανς αυτ η γεωγραφικ µετακ νηση απ τπους της
Ντιας Αµερικς σε ελληνικς πλεις: «Απ τις επιβλητικς ερηµις της Παταγον ας
µχρι…τα εικον σµατα της Καστορις». Cτσι στο πο ηµα συστεγζονται δυο διαφορετικς πραγµατικτητες, η νοτιοαµερικνικη και η ελληνικ, µσα στην δια
εικνα του Μπολιβρ, που ε ναι ωραος σαν 1λληνας. Ο καθηγητς καλ θα ταν
να εστισει την προσοχ των µαθητν στον οικουµενικ και συγχρνως ελληνικ
χαρακτρα του ποιµατος, συνδοντας αυτ την οπτικ του Εγγονπουλου τσο
µε τις ευρτερες επιδιξεις του υπερρεαλιστικο κινµατος σο και µε τη σκηνοθετικ-ζωγραφικ µατι του δηµιουργο. Ο συσχετισµς αυτς µπορε να προκαλ[119]
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σει το ενδιαφρον των µαθητν, αν η διδασκαλ α πλαισιωθε µε εικαστικ υλικ, το
οπο ο µπορε να αντληθε απ την αυτνοµη κδοση του Μπολιβ ρ, Pκαρος 19834,
που περιχει 9 γχρωµους π νακες του Εγγονπουλου.
Η µελτη του αποσπσµατος µπορε να συνοδευτε µε παρλληλα κε µενα, τα
οπο α αναδεικνουν τους δεσµος του υπερρεαλιστικο αυτο κειµνου µε την
ελληνικ παρδοση. Π.χ. η υπερφυσικ παρουσ αση του Μπολιβρ µπορε να
συγκριθε µε ανλογα χωρ α απ το ακριτικ πος:
Ευθς εκαβαλκευσαν, ’ς τον κ µπον κατεβανουν?
ως δρ κοντες εσριζαν και ως λοντες εβρυχοντα
και ως αετο επτουντα και εσµξασιν οι δο.
Και ττε να ιδς πλεµον καλ(ν παλληκαρων
και απ της µ χης της πολλς κροσιν διασυντµως
και απ τον κτπον τον πολν και απ το δος και λ βε,
οι κ µποι φβον εχασιν και τα βουν αηδονοσαν,
τα δνδρη εξεριζ(νοντα και ο λιος εσκοτσθη?
το αµαν εκατρρεεν εις τα σκαλλουρ των
και ο δρος τους εξβαινεν απ νω απ’ τα λουρκια.
[Περιγραφ της αναµτρησης Αµιρ-Κωνσταντ νου, Βασλειος ∆ιγενς Ακρτης
(κατ το χειργραφο του Εσκορι λ) και το 3σµα του Αρµορη, κριτικ κδοση,
εισαγωγ, σηµεισεις, γλωσσριο Στυλιανς Αλεξ ου, Ερµς 1985, σ. 4].
Η αναφορ στον Κωνσταντ νο Παλαιολγο µπορε να συνδεθε µε το «Θρνο
της Κωνσταντινουπλεως» που παραθτει ο Εγγονπουλος στις Σηµεισεις του:
Ω Κωνσταντνε βασιλε,
∆ραγ ζη το πινµι,
Ειπ µου, πο ευρσκεσαι;
Εχ θης  εκρβης;
Επ σης µε βση το στ χο «Μπολιβρ! Ε σαι του Ργα Φερρα ου παιδ » θα µποροσε να γ νει µια ενδιαφρουσα παραλληλ α µε τους παρακτω στ χους απ το
Θοριο του Ργα, που αναδεικνουν τον οικουµενικ χαρακτρα του αγνα για
την ελευθερ α:
Βολγαροι, Αρβαντες, Αρµνιοι και Ρωµιο
αρ πηδες και σπροι, µε µια κοιν ορµ,
για την Ελευθεραν να ζ(σωµεν σπαθ…
Cχει ενδιαφρον επ σης να σχολιαστε η ιδιµορφη στ ξη του ποιµατος ως στοιχε ο του υπερρεαλισµο.
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µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αµπατζοπολου Φραγκ σκη, Νκος Εγγονπουλος. Η ποηση στον καιρ του τραβγµατος της ψηλς σκ λας, Στιγµ 1987.
Εγγονπουλος Νκος: Ωραος σαν 1λληνας (1996), επιµλεια Γιργης Γιατροµανωλκης, Pδρυµα Γουλανδρ-Χορν 2000.
Ο Χ ρτης, τχ. 25-26, 1988 [αφιρωµα].
Φραντζ Lντεια, «Μπολιβ ρ, να ελληνικ θατρο σκιν. ∆υο προτσεις και µ α
ανγνωση», Ο Πολτης, τχ. 72, 1986, 1986, σ. 44-47.
Χρυσανθπουλος Μιχλης, «Μεταφορ και φση στον Μπολιβ ρ του Ν κου
Εγγονπουλου», Ο Πολτης, τχ. 60, 1983, σ. 53-55.
¶∏°∏
Ν κος Εγγονπουλος (1910-1985), Μπολιβ ρ, Pκαρος 19834, σ. 22-24.

√ ¢À™™∂∞™ ∂ §À∆∏™
Το 4ξιον Εστ!
∏ °∂¡∂™π™
™∆√Ã√π
Να ρθουν σε επαφ οι µαθητς µε να απ τα πιο σηµαντικ δηµιουργµατα του
Ελτη και να γνωρ σουν χαρακτηριστικ στοιχε α της θεµατολογ ας του. Να εξοικειωθον µε µια µοντρνα ποιητικ γραφ που βασ ζεται στην εικνα και στη λξη.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Το ελληνικ νησιωτικ τοπο ως βασικ στοιχεο της ιθαγνειας του ποιητ και
του λαο
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το 3ξιον Εστ αποτελε µια µακροσκελ ποιητικ σνθεση που χωρ ζεται σε τρεις
µεγλες εντητες. Η ονοµασ α που τους δ νει ο ποιητς (Γνεσις, Πθη, ∆οξαστικν) καθς και διφορες εκφρσεις (π.χ. «Ττε ε πε και γεννθηκεν η θλασσα»
θυµ ζει το στ χο της Παλαις ∆ιαθκης «και ε πεν ο Θες\ γεννηθτω το φως\ και
εγνετο φως», Γνεσις Α3) παραπµπουν τον αναγνστη σε κε µενα της Παλαις
και της Καινς ∆ιαθκης, καθς και της ευρτερης χριστιανικς υµνολογ ας.
Το εν λγω απσπασµα ανκει στην εντητα της Γενσεως και αποτελε τον
τρ το της µνο. Ο Ελτης περιγρφει τη δηµιουργ α της θλασσας και των νησιν,
γεγονς που εξυψνει την ψυχικ του διθεση και το θαυµασµ του απναντι στα
στοιχε α της φσης, που αντικατοπτρ ζουν τον διο του τον εαυτ («κατ’ εικνα
[121]
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και οµο ωσ µου»). Απ την αρχ κιλας, µε µια σειρ παροµοισεων («Pπποι
πτρινοι και λοξς δελφινιν ρχες») τα ελληνικ νησι αναδονται µσα απ την
αχλ του φωτς. Πρκειται για µια κοσµογον α που ε ναι σφραγισµνη µε τα στοιχε α του µεσογειακο τοπ ου, στοιχε α που αποτελον το βιωµνο χρο για τον
ποιητ. Τα λιδεντρα που «κοσκιν ζουν» το πλετο και σκληρ φως του λιου
κνοντς το πιο γλυκ, τα τζιτζ κια του ελληνικο καλοκαιριο, το φτωχ σε βλστηση και νερ τοπ ο, η γονη γη και ο απραντος ουρανς αποτελον τη «σκηνογραφ α» του ελληνικο νησιωτικο χρου και προσδιορ ζουν την ιδιαιτερτητ
του, που χει στοιχειοθετσει την ελληνικ ιθαγνεια και µυθολογ α. Vλα χουν
δηµιουργηθε µε σοφ τρπο τσι, στε να επιτελον ναν αντερο προορισµ.
Στο µυαλ του ποιητ το ελληνικ τοπ ο προσεγγ ζει τις διαστσεις ενς χρου
λυτρωτικο και ανυψωτικο. Η ξηρασ α και η στρηση αποκτον απελευθερωτικς δυναττητες. Με µια σειρ τελικν προτσεων («που να κρησρουν στα χρια
τους το φως…, που να µην τα νιθεις…, για να το ’χεις θε και να κατχεις τι
σηµα νει ο λγος του…, για να το κνεις φ λο σου / και να γνωρ ζεις τ’ ακριβ του
νοµα, για να µην χεις πο ν’ απλσεις ρ ζα / και να τραβς του βθους ολονα…, για να διαβζεις µνος σου την απεραντοσνη») ο Ελτης προσδιορ ζει τη
λειτουργ α των στοιχε ων εκε νων που συνθτουν το αιγαιοπελαγ τικο τοπ ο. Τα
λιδεντρα ε ναι πολλ, για να απαλνουν το εκτυφλωτικ φως που αντανακλ
στις πτρες. Τα τζιτζ κια µε το διαρκς τραγοδι τους γ νονται να µε τον νθρωπο, το νερ ε ναι λ γο, για να το λατρεουµε και να το εκτιµµε. Το δντρο ε ναι
µοναχ, για να ξεχωρ ζει και να ε ναι µοναδικ. Μνο τσι οικεινεται µε τους
ανθρπους και αποκτ ιερ σηµασ α. Σε αυτ το σηµε ο δε θα µποροσαµε να
παραλε ψουµε το γεγονς τι το µοναχικ δντρο µς φρνει στο µυαλ την εικνα του διου του ποιητ. Οι τρεις τελευτα ες τελικς προτσεις δ νουν µια πιο
ουσιαστικ και µεταφυσικ χροι στο πο ηµα. Το χµα ε ναι «φτεν», γονο, και
τσι η ρ ζα αναγκζεται να χωθε βαθι για να βρει νερ. Η µεταφορικ σηµασ α
αυτς της φρσης ε ναι σαφς και δραστικ. Το «φτεν» χµα απεικον ζει τις
οποιεσδποτε δυσκολ ες  στερσεις χει να αντιµετωπ σει νας λας  νθρωπος,
οι οπο ες µως τον ενδυναµνουν και τον κνουν να ψχνει πιο βαθι στην ουσ α
των πραγµτων. Η σχση του Cλληνα µε τη γη ισοδυναµε µε µια σχση εµβθυνσης στην αλθεια. Ο τπος ευνοε την περισυλλογ και τη σκψη, το νοιγµα του
µυαλο σε νους ορ ζοντες. Vλα αυτ τα στοιχε α του ελληνικο περιβλλοντος
αγιοποιονται και παρουσιζονται µσα απ ζωντανς εικνες γεµτες µυρωδις,
χους (τα τζιτζ κια) και φως. Η παντελς λλειψη στ ξης και η δοµ των στ χων
δηµιουργε την εντπωση µιας ρευσττητας και µιας εκστατικς στσης του ποιητ απναντι στο θαµα. Ε ναι σαν λα τα στοιχε α που συνθτουν το σκηνικ να
λγονται µε µια ανσα και να τον ζεται η ευεργετικ τους σηµασ α µε τις τελικς
προτσεις, που χι τυχα α επιλγεται να πινουν να στ χο η καθεµι. Η κορφωση ρχεται µε την αντ θεση «Αυτς / ο κσµος ο µικρς, ο µγας». Πρκειται
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για µια αντ θεση που διατρχει λο το ργο του ποιητ. Η φτωχ σε νερ και πρσινο Ελλδα αποπνει µεγαλε ο µσα απ την πνευµατικτητα και τη σοφ α των
στοιχε ων που την αποτελον και που δεν ε ναι λλα απ αυτ που περιγρφονται στο απσπασµα.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Συγκρ νετε το απσπασµα µε το πρτο µρος απ τη Ρωµιοσνη του Γ. Ρ τσου:
«Αυτ τα δντρα δε βολεονται…». Ποια ε ναι η σχση των δο ποιητν µε το
ελληνικ τοπ ο;
2. Σε συνεργασ α µε τον καθηγητ των Θρησκευτικν, αναζητστε τα στοιχε α του
ποιµατος που παραπµπουν στην Παλαι ∆ιαθκη.

∆∞ ¶∞£∏, ∂’
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς µια λλη εντητα απ Το 3ξιον Εστ, «Τα Πθη», και να
µυηθον σε µια διαφορετικ θεµατικ.
£∂ª∞∆π∫A ∫E¡∆ƒ∞
Ατοµικ και συλλογικ µνµη
Το ορειν τοπο σηµατοδοτε την ιδα της ελληνικς ιθαγνειας
Συνδυασµς ιστορας και µ θου
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το απσπασµα αυτ χει ελεγειακ τνο. Ο ποιητς χρησιµοποιντας το δετερο
ενικ πρσωπο απευθνεται στη µνµη, δ νοντς της τσι ανθρπινη ονττητα και
αυθυπαρξ α. Ο ρλος λλωστε που αυτ πα ζει µσα στην ανθρπινη ιστορ α αποτελε το βασικ µοχλ του ποιµατος. Η µνµη κα ει πνω στα βουν και µσα απ
το φως της περνει ζωνταν η ελληνικ ιστορ α. Η φρση «καυτη βτος» παραπµπει µεσα στην Παλαι ∆ιαθκη. Η αναφορ αµσως µετ στα ονµατα Π νδος
και Lθως αποτελε µια σαφ γε ωση τσο στα βιµατα του ποιητ απ το αλβανικ
µτωπο, µε το νοµα Π νδος, σο και στο πλα σιο που κινε ται λο το 3ξιον Εστ, η
οπο α συνδεται µε τη βυζαντιν-χριστιανικ κληρονοµι, µε τη χερσνησο του
Lθω. Ο Ελτης πολµησε στην Π νδο και τσι το νοµα αυτ ε ναι βαθι συνδεδεµνο χι µνο µε την προσωπικ του µνµη, αλλ και µε τη µνµη µιας ολκληρης
γενις που ζησε τον πλεµο. ∆εν ε ναι τυχα ο τι αυτς ο στ χος επαναλαµβνεται
λλες δυο φορς µσα στο πο ηµα, σως γιατ συνεννει το παρελθν µε το παρν.
Στη συνχεια ο ποιητς, µε µια εµφατικ επανληψη της προσωπικς αντωνυµ ας
«εσ», πλκει τον µνο της µνµης. Αυτ ε ναι που δ νει νηµα και ταυττητα στην
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ανθρπινη παρξη, αυτ ε ναι που σφυρηλατε γερ µυαλ και δ νει την υπσχεση
µετ το τλος του εφιλτη για µια «πασχαλιν αναστσιµη». Μσα σε αυτ το υµνολγιο ο Ελτης εισγει και το στοιχε ο του αρχα ου ελληνικο µθου. Στο στ χο «Εσ
µνη απ’ τη φτρνα τον ντρα γνωρ ζεις» γ νεται µια σαφς αναφορ στο µθο του
Αχιλλα και στη «βπτισ του» στα νερ της Στυγς προκειµνου να γ νει αθνατος.
Μνο η φτρνα του απ την οπο α τον κρατοσε η µητρα του, η Θτις, δεν µετε χε
στην αθανασ α και αποτελοσε το τρωτ σηµε ο του. Αξ ζει επ σης να επισηµανθε
το σηµε ο που ο ποιητς µιλει µε να κλιµακωτ σχµα για τη δναµη της µνµης,
µια δναµη που πολλς φορς πρπει να περσει µσα απ τη φωτι για να φτσει
στη λµψη, στη λτρωση, για να φτσει στα βουν τα «χιονδοξα». Στα βουν τοποθετε ται απ την αρχ η φωτι της µνµης, γιατ τα βουν ε ναι αυτ που συσσωρεουν την ελληνικ ιστορ α και τους αγνες, ειδικ την περ οδο του ΒZ Παγκσµιου
πολµου. Στα βουν αυτ βρ σκονται τα θεµλια της ποιητικς υποκειµενικτητας,
και µε αυτ κλε νει το πο ηµα. Η κυκλικ επαναφορ, στο τλος των πρτων τεσσρων στ χων, υπογραµµ ζει γλαφυρ µε αυτ το σχµα της επανληψης τη σφραγ δα
της ελληνικς τοπογραφ ας πνω στην ανθρπινη µνµη και ιστορ α. Τα βουν ε ναι
τα βσανα και η ιστορ α του λαο και αυτ τα σηκνει στον µο του. Η µνµη πολλς
φορς ε ναι τσο βαρι σο αυτ τα βουν, αλλ και ταυτχρονα τσο λυτρωτικ σο
και η λµψη της κορυφς. Αντ θετα µε τον τρ το ψαλµ της Γενσεως, που κυριαρχε
η πιο ανλαφρη και φωτειν ατµσφαιρα της θλασσας, στο εν λγω πο ηµα η πρωτοκαθεδρ α του ορεινο τοπ ου προσδ δει µια πιο βαρι και σκοτειν διθεση.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Οδυσσας Ελτης, «Μυρ σαι το ριστον, XIV», Ο µικρς ναυτλος (1985). Ποηση,

Pκαρος 2002, σ. 514-515.
Τ’ αν(τερα µαθηµατικ µου τα κανα στο Σχολεο της θ λασσας. Ιδο
και µερικς πρ ξεις για παρ δειγµα:
1. Ε ν αποσυνδσεις την Ελλ δα, στο τλος θα δεις να σου αποµνουν µια ελι , να αµπλι κι να καρ βι. Που σηµανει: µε λλα
τσα την ξαναφτι χνεις.
2. Το γινµενο των µυριστικ(ν χρτων επ την αθωτητα δνει π ντοτε το σχµα κ ποιου Ιησο Χριστο.
3. Η ευτυχα εναι η ορθ σχση αν µεσα στις πρ ξεις (σχµατα) και
στα αισθµατα (χρ(µατα). Η ζω µας κβεται, και οφελει να κβεται, στα µτρα που κοψε τα χρωµατιστ χαρτι του ο Matisse.
4. 6που υπ ρχουν συκις υπ ρχει Ελλ δα. 6που προεξχει το βουν
απ’ τη λξη του υπ ρχει ποιητς. Η ηδον δεν εναι αφαιρετα.
5. 1να δειλιν στο Αιγαο περιλαµβ νει τη χαρ και τη λπη σε τσο
σες δσεις που δε µνει στο τλος παρ η αλθεια.
6. Κ θε προδος στο ηθικ εππεδο δεν µπορε παρ να εναι αντι[124]
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στρφως αν λογη προς την ικαντητα που χουν η δναµη κι ο
αριθµς να καθορζουν τα πεπρωµνα µας.
7. 1νας «Αναχωρητς» για τους µισος εναι, αναγκαστικ , για τους
λλους µισος, νας «Ερχµενος».
2. Gail Holst, Μκης Θεοδωρ κης, Μθος και πολιτικ στη σγχρονη ελληνικ µου-

σικ, Ανδροµδα 1980, σ. 99.
Στον µνο «Τα θεµλι µου στα βουν », αναφονται π λι βυζαντινς
και δηµοτικς καταβολς µε µια ορχηστρικ συνοδεα βασισµνη στο
ηπειρ(τικο µοιρολι. Το κλαρνο µιµεται την ηπειρωτικ τεχνικ παιξµατος, εν( το σαντορι και τα κρουστ χους απ κουδονια προβ των. Με φντο αυτ τη «νατουραλιστικ» ορχηστρικ εικνα, η
φων του ψ λτη κινεται σε µια βυζαντινοπρεπ µελωδικ γραµµ που
υποστηρζεται απ ισοκρατµατα της χορωδας σε ανοιχτς τταρτες 
πµπτες. Το πι νο δνει ψηλς οκτ βες, σαν καµπ να. Καθ(ς το κλαρνο τελει(νει το µρος του υπ ρχει να µακρσυρτο µλισµα που εν(νει δυο παραδσεις, τη λαϊκ και την εκκλησιαστικ.

∆ρο ασηµνιο πο!ηµα
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς µια λλη µεταγενστερη ποιητικ φση του Ελτη, σε µια
εποχ κρ σιµη για τον ελληνισµ (δικτατορ α 1967).
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ιστορα και ποηση: Η στση του ποιητ σε δ σκολους καιρο ς
Η σχση της ποησης µε την αθωτητα και την αλθεια
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το «∆ρο ασηµνιο πο ηµα» προρχεται απ τη συλλογ Το φωτδεντρο και η δκατη τταρτη οµορφι , που γρφτηκε στο Παρ σι στα 1969-1970 και εκδθηκε στην
Αθνα το 1971. Το πρτο πρσωπο στο οπο ο ε ναι γραµµνο εκφρζει, µε τρπο
µεσο και τνο εξοµολογητικ, τον διο τον ποιητ. Πρκειται για να πο ηµα λιτ
στα εκφραστικ του µσα, αλλ απαιτητικ ως προς την ερµηνευτικ του προσγγιση. Ο προσεκτικς αναγνστης µπορε να αναζητσει τα κλειδι της ερµηνε ας µσα
στα δο επ πεδα που ορ ζουν το κε µενο: στο πραγµατικ και στο φανταστικ.
Το πρτο επ πεδο αντιστοιχε στο πρτο µρος του ποιµατος και τελεινει µε
το στ χο «Vπως γ νεται για τις συµφορς», εν το δετερο αρχ ζει µε τον αντιθετι[125]
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κ σνδεσµο «Vµως» και τελεινει µε το στ χο/κατακλε δα ∆(ρο ασηµνιο ποηµα,
ο οπο ος χρησιµοποιε ται και ως τ τλος, δηµιουργντας να σχµα κυκλικ. Οι
δσκολοι καιρο «της λπης και της εξορ ας» παραπµπουν στην ιστορικ συγκυρ α που ορ ζεται απ τη δικτατορ α. Ακολουθον οι στ χοι «Και η πατρ δα µια τοιχογραφ α µ’ επιστρσεις διαδοχικς φργκικες  σλαβικς που αν τχει και βαλθε ς
για να την αποκαταστσεις πας αµσως φυλακ και δ νεις λγο / Σ’ να πλθος
Εξουσ ες ξνες…» στους οπο ους δ νονται τα σµατα που ορ ζουν το ιστορικ/πραγµατικ επ πεδο του ποιµατος. Απ το στ χο «Vµως ας φανταστοµε…»
ξεκιν το δετερο/φανταστικ επ πεδο, µσα στο οπο ο η πο ηση βρ σκει το χρο
της, δηµιουργε , και σζει τον ποιητ και την αλθεια του. Vπως παρατηρε και ο
∆ηµτρης Μαρων της, «στο δετερο, φανταστικ επ πεδο, η πο ηση παρακµπτει
τις εκτρωµατικς ιστορικς συνθκες, ανακαλπτει να χρο καταφυγς, σκηνοθετε να παιχν δι µε αυστηρος και απροσδκητους ρους και επιβλλει τη µικρ της
ν κη». Κατ την ποψη του διου µελετητ, πως συµβα νει και στο πο ηµα του
Κ.Π. Καβφη «∆αρε ος», το προϊν της σγκρουσης πο ησης και ιστορ ας ε ναι και
εδ το πο ηµα: «απραγµατοπο ητο στο πραγµατικ και προσωπικ επ πεδο, τελειωµνο και κοιν αγαθ στο φανταστικ επ πεδο». Ο ∆. Ν. Μαρων της στην υποδειγµατικ ανγνωση αυτο του ποιµατος, µσα απ τη σχση πο ησης-ιστορ ας
και φαντασ ας, παρατηρε επ σης: «Για να λειτουργσει η πο ηση και η γλσσα της
στους βναυσους καιρος, για να κρυσταλλωθε ο ποιητικς λγος σε συγκεκριµνο πο ηµα, επιβλλονται ορισµνες αποφασιστικς επιλογς:
α) Πρπει να εµπιστευτοµε τη φαντασ α µας\ δεν χει σηµασ α αν το φανταστικ µας καταφγιο θα ε ναι παραδοσιακ και ελληνικς ιθαγνειας (παλι(ν καιρ(ν αλ(νι)  σγχρονο και τεχνολογικ απρσωπο (πολυκατοικα).
β) Πρπει να υποταχτοµε στους καννες ενς παιχνιδιο – µιας παιδις.
γ) Vροι του παιχνιδιο: προσφρεις µιαν αλθεια, την ρα που χνεις το παιχν δι. Τλος του παιχνιδιο: λοι βγα νουν κερδισµνοι, µε τους ρους αυτος, κρατντας στα χρια τους να αντ τιµο της αλθειας που πρσφεραν, αντ δωρο της
παραδοχς της ττας τους στο παιχν δι, να δρο: χι να ασηµνιο νµισµα, αλλ
να ασηµνιο πο ηµα».
Η «συλλαβικ» γραφ της αλθειας δεν εξαντλε ται στους γραµµατικος και
συντακτικος καννες, αλλ απαιτε τη συνδροµ του συναισθµατος, της φαντασ ας και της ενρασης. Η πο ηση, κατ τον Ελτη, δε χρειζεται τη λογικ ανλυση, αλλ την ευαισθησ α µιας ποιητικς νοηµοσνης. Μσα απ αυτν την «αναλφβητη» γλσσα ο ποιητς διαβζει τον κσµο µε µια µατι πιο αληθιν, που διακρ νει το βθος των πραγµτων, τη λµψη των χρωµτων και την ουσ α των µικρν
και των µεγλων ιδεν. Αν φανταστοµε λοιπν να παιχν δι, που κθε φορ
αυτς που χνει πρπει να πει και να δσει µιαν αλθεια, ττε σοι πα ζουν θα
φγουν µε να δρο ασηµνιο πο ηµα… Με λλα λγια, η σχση της αλθειας µε
την πο ηση ε ναι µια σχση αυθρµητη και ανιδιοτελς σαν το παιχν δι. Η πο ηση
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δεν χει, λλωστε, συγκεκριµνους καννες κατανησης, αλλ δ νει στον καθνα τη
δυναττητα να φτιξει το δικ του αλφβητο για να την προσεγγ σει.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Μ λτος Σαχτορης, «Τα δρα» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ ου.
2. Τκης Σινπουλος, «Ο καιµενος», Μεταχµιο Β’ (1957). Συλλογ Ι, Ερµς 1976.
EYƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Ο καθηγητς µπορε να αξιοποισει επ σης το πλοσιο υλικ του ντοκιµαντρ
Οδυσσας Ελτης, που γρισαν το 1980 στην Πτµο ο Γιργος και η Ηρ Σγουρκη.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αργυρ ου Αλξανδρος, ∆ιαδοχικς αναγν(σεις Ελλνων υπερρεαλιστ(ν, Γνση
1983.
Β ττι Μριο, Οδυσσας Ελτης, Ερµς 1984.
∆εκαβλλες Αντνης, Ο Ελτης. Απ το χρυσ ως το ασηµνιο ποηµα, Κδρος
1988.
Εισαγωγ στην ποηση του Ελτη, επιµλεια Μριο Β ττι, Πανεπιστηµιακς Εκδσεις Κρτης, Ηρκλειο 1999.
Κλυ Cντµουντ, «Οι φωνς στο 3ξιον Εστ του Ελτη», Μθος και φων στη σγχρονη ελληνικ ποηση, Στιγµ 1987.
Κοκλης Ξ.Α., Για το 3ξιον Εστ του Ελτη. Μια οριστικ µισοτελειωµνη αν γνωση, Θεσσαλον κη 1984.
Λιγνδης Τσος, Το 3ξιον Εστ του Ελτη, 1980.
Μαρων της ∆.Ν., 6ροι του λυρισµο στον Οδυσσα Ελτη, Κδρος 1980.
Μερακλς Μ.Γ., ∆εκαπντε ερµηνευτικς δοκιµς στον Οδυσσα Ελτη, Πατκης
1984.
Μητσκης Κ., «Μετρικ στο 3ξιον Εστ του Οδυσσα Ελτη», Πορεα µσα στο
χρνο, Φιλιππτης 1982, σ. 293-335.
http://www.geocities.com/odiseaselitis2003
¶∏°∏
Οδυσσας Ελτης (1911-1997), Το 3ξιον Εστ, Pκαρος 199918, σ. 16, 40. Το φωτδεντρο και η δκατη τταρτη οµορφι , Pκαρος 19996, σ. 64-65.
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° π∞¡¡∏™ ƒ π∆™√™
Αρχα!ο θατρο
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς µια πτυχ της πο ησης του Ρ τσου, µελετντας να µικρ
σε κταση πο ηµα. Να συσχετιστε το θµα του ποιµατος µε το γνωστικ υπβαθρο
των µαθητν, οι οπο οι µελετον τη δοµ και τη λειτουργ α του αρχα ου θετρου
στο µθηµα της δραµατικς πο ησης.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η σ νδεση της αρχαας Ελλδας µε το νο ελληνισµ
Η ιστορικ συνχεια και η σηµασα της πολιτιστικς µας κληρονοµις
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το πο ηµα ανκει στη συλλογ Μαρτυρες Α’, η οπο α περιλαµβνει ποιµατα που
γραψε ο Ρ τσος απ το 1957 ως το 1963. Τα ποιµατα της συλλογς διακρ νονται
για το συµπυκνωµνο και λιτ τους φος που, σµφωνα µε τη Χρσα Προκοπκη,
αποτελε το «δετερο πλο» και το «απσταγµα» της ποιητικς δηµιουργ ας του
Ρ τσου. Βασικ χαρακτηριστικ της συλλογς ε ναι το ειδικ ενδιαφρον του ποιητ για τα αντικε µενα της καθηµεριντητας (πιπλα, σκεη, εργαλε α), τα οπο α
αντιµετωπ ζει σαν «µικρος συσσωρευτς της χρσιµης ανθρπινης ενργειας». Σε
αυτ το (µικροσκοπικ και µακροσκοπικ) περιβλλον ανκει και το πο ηµα που
επιλξαµε, µε τη διαφορ τι πραγµατεεται να προβεβληµνο θµα µεγλου, ιδεολογικο και κοινωνικο ενδιαφροντος σε λη τη νεοελληνικ πο ηση: τη σχση του
νου ελληνισµο µε την αρχα α του (διεθνς γνωστ και αναγνωρισµνη) πολιτισµικ κληρονοµι. Πρα απ τον κδηλο ελληνοκεντρικ χαρακτρα του ποιµατος, τον οπο ο µε ευκολ α θα επισηµνουν και θα σχολισουν οι µαθητς, ο διδσκων αξ ζει να επιµε νει περισστερο στην ννοια της ιστορικς συνχειας, ερευνντας πς αντιλαµβνεται αυτ την ννοια ο νος του ποιµατος και πς οι σηµερινο νοι. Καλ θα ταν να προκψει ελεθερη συζτηση µε τους µαθητς σε θµατα που µε συµβολικ τρπο εισγονται στο πο ηµα: τη σχση του παλιο µε το νο,
το α σθηµα της εθνικς υπερηφνειας, τα υψηλ πολιτισµικ και καλλιτεχνικ επιτεγµατα της ελληνικς αρχαιτητας, αλλ και το βρος της αρχα ας ελληνικς
κληρονοµις που συχν νιθουν οι Νεολληνες κ.. Η οπτικ γων α του ποιητ θα
πρπει να εντοπιστε απ τους µαθητς µε βση τα σηµε α στ ξης, τα επ θετα, αλλ
και τη γενικτερη περιγραφ του χρου και της ενργειας στο πο ηµα. Μια σγκριση µε το παρλληλο κε µενο του Σεφρη µπορε να προσθσει ενδιαφροντα στοιχε α, σχετικ µε τον τρπο που αντιµετωπ ζουν πολλς φορς οι Νεολληνες το
«βρος» της σπουδα ας αρχαιοελληνικς τους κληρονοµις.
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¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γιργος Σεφρης, «Γ’», Μυθιστρηµα (1935). Ποιµατα, Pκαρος 198113, σ. 45.
Ξπνησα µε το µαρµ ρινο τοτο κεφ λι στα χρια
που µου εξαντλε τους αγκ(νες και δεν ξρω πο να τ’ ακουµπσω.
1πεφτε στο νειρο καθ(ς βγαινα απ το νειρο
τσι εν(θηκε η ζω µας και θα εναι πολ δσκολο να ξαναχωρσει.
Κοιτ ζω τα µ τια? µτε ανοιχτ µτε κλειστ
µιλ( στο στµα που λο γυρεει να µιλσει
κρατ( τα µ γουλα που ξεπρασαν το δρµα.
δεν χω λλη δναµη?
τα χρια µου χ νουνται και µε πλησι ζουν
ακρωτηριασµνα.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Ποια ενργεια δεσπζει στο πο ηµα και γιατ ;
2. Πς παρουσιζει τον νο ο ποιητς και γιατ χρησιµοποιε τον επιθετικ προσ-

διορισµ «ανποπτος»;
3. Μελετστε το παρλληλο κε µενο και συγκρ νετε τον τρπο που αντιµετωπ -

ζουν τον αρχα ο ελληνικ πολιτισµ οι Νεολληνες ποιητς Σεφρης και Ρ τσος.

Ρωµιοσνη
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να µρος απ το γνωστ συνθετικ πο ηµα Ρωµιοσνη
και να ρθουν σε επαφ µε τη γλσσα και την ποιητικ τεχνικ του Ρ τσου. Να επισηµανθε η σχση της ιστορικς µε την ποιητικ πραγµατικτητα, µσα απ την κοινωνικοπολιτικ οπτικ ενς καταδιωγµνου για τις ιδες του αριστερο ποιητ. Να
εστισουµε την προσοχ µας σε να απ τα κρια θµατα των ποιητν της γενις
του ’30, στο θµα της ελληνικτητας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Το ελληνικ καλοκαρι και η σκληρ πραγµατικτητα του εµφυλου
Το θµα της ελληνικτητας
Οι εικνες απ την καθηµεριν ζω στην ποηση του Ρτσου
EN¢EIKTIKH ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Το επιλεγµνο απσπασµα απ τη Ρωµιοσνη αποτυπνει χαρακτηριστικ τη
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µορφ και το περιεχµενο της πο ησης του Ρ τσου, ο οπο ος στρφεται συχν στη
δηµιουργ α µεγλων ποιητικν συνθσεων. Οι συνθσεις αυτς διαθτουν ορισµνα κοιν χαρακτηριστικ, πως ε ναι κυρ ως τα ιδεολογικοπολιτικ µηνµατα, που
συχν προσλαµβνουν επικ χαρακτρα (κατ τα πρτυπα του σοσιαλιστικο
ρεαλισµο), η γλωσσικ προφορικτητα και το ανεπεξργαστο φος, η συναισθηµατικ φρτιση και η δραµατοπο ηση, η θεµατικ επικντρωση στην ανθρπινη
καθηµεριντητα και στις ιστορικς δοκιµασ ες του ελληνικο λαο κ.. Η Ρωµιοσνη διαθτει τα παραπνω διακριτικ γνωρ σµατα και, µσω της µελοπο ησης του
Μ κη Θεοδωρκη, χει γνωρ σει ευρτατη διδοση (το επιλεγµνο απσπασµα δεν
χει µελοποιηθε ). Cχει ενδιαφρον να δσει ο καθηγητς στους µαθητς αρχικ
το µουσικ ερθισµα και στη συνχεια να διαβσει το κε µενο, ζητντας τους να
αναφρουν τις εντυπσεις τους απ τη µελοπο ηση. Στη συνχεια µπορον να
δοθον πληροφορ ες για το χρνο συγγραφς (1945-1947) και κδοσης (1966) του
ποιµατος και να τεθε το ερτηµα σχετικ µε τις αιτ ες της εικοσχρονης καθυστρησης του ποιητ, ο οπο ος απφυγε, εξαιτ ας των ιστορικοπολιτικν συνθηκν,
να εκδσει το πο ηµα. Με αυτ τον τρπο ο διδσκων χει πετχει να εντξει κατ
κποιο τρπο τους µαθητς στο επ µαχο θµα και το ιδεολογικ πνεµα του ποιµατος και µπορε να αναφερθε συνοπτικ στις τραυµατικς εµπειρ ες της µετακατοχικς και µετεµφυλιακς Ελλδας. Οι µαθητς στη συνχεια µπορον να παρακολουθσουν εκολα το κε µενο µσα απ τις εικνες του ελληνικο καλοκαιριο
που καταγρφει ο ποιητς, επισηµα νοντας την κυρ αρχη αντ θεση ανµεσα στη
χαροµενη ρα της φσης και στον ανθρπινο πνο, καθς η β α και το πνθος
ρ χνουν βαρι τη σκι τους στα σµατα και τις ψυχς, διαχοντας τη θλ ψη στην
ατµσφαιρα και τα αντικε µενα. Κυριαρχε παντο βαθς και βουβς ο καηµς της
ρωµιοσνης, του απλο λαο: η χαροκαµνη µνα σε συνδυασµ µε την κοκκινοβαµµνη (απ σταφλια αλλ και µε την υπµνηση του α µατος) ποδι της Παναγις, αλλ και µε την προβατ να που χει χσει τα παιδι της\ να παιδ που κλα ει
απροσττευτο\ ο νατης που π νει πικροθλασσα µε το α σθηµα της ξενιτις, της
εξορ ας και της µητρις πατρ δας. Μσα µως απ αυτ το πνθος διαφα νεται η
ψυχικ αντοχ και το κουργιο του λαο που ε ναι αποφασισµνος να αντξει στη
δοκιµασ α («κι αυτ θα περσει»), µε τη δναµη της ελπ δας που γενν η εµπιστοσνη στη θεϊκ συµπαρσταση αλλ και στη θε α δ κη. Ελληνικς λας, χρµατα
του δεκαπενταγουστου, ιστορικ φυλετικ γνωρ σµατα και χριστιανικ π στη διαµορφνουν εδ το θµα της ελληνικτητας, το οπο ο ε ναι καλ να συσχετιστε ,
αλλ και να συγκριθε µε την αντ στοιχη αποτπωσ του στο 3ξιον Εστ του Ελτη.
Μια λλη δισταση του θµατος αποτελε η εµµον στις ρ ζες και η ελληνολατρ α, η οπο α εκφρζεται αντιπροσωπευτικ στο δοκ µιο του Φ. Κντογλου «Τα
µορφα τραγοδια µας, η αναπνο της φυλς µας».
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™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Καταγρψτε τις εικνες που δηλνουν την καλοκαιριν εποχ. Ποια σας προκαλε ζωηρτερη εντπωση και γιατ ;
2. Πς εκδηλνεται ο ανθρπινος καηµς, ο πνος και το παρπονο;
3. Ποια σηµασ α αποκτ ο στ χος «κι ο νατης π νει πικροθλασσα στην κοπα του
Οδυσσα» και τι συµπερα νουµε γενικτερα για την ψυχολογ α του ελληνικο
λαο αυτ την ταραγµνη εποχ;
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Μπορε τε να ακοσετε το Ρ τσο να απαγγλλει ποιµατ του (και τα ανθολογηµνα) στη σειρ «∆ινυσος» (Lyra) µε αναγνσεις ποιητν (Ρ τσος, 1966, 1974)
 απ την καστα του περιοδικο Νσος, τχ. 2, 1983. Μπορε τε επ σης να απολασετε τα πολ γνωστ µελοποιηµνα ποιµατα απ τη Ρωµιοσνη του Ρ τσου,
σε µουσικ Μ κη Θεοδωρκη (1966).
2. Μπορε τε να προβλετε στην τξη το εκπαιδευτικ β ντεο για το Ρ τσο, που
κυκλοφρησε η ∆ιεθυνση Εκπαιδευτικς Τηλερασης (2001). Eπ σης η ΕΤ1
χει παρουσισει να πολ ενδιαφρον τηλεοπτικ αφιρωµα για τον ποιητ
(9.1.2004).
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Ανθολογα Γι ννη Ρτσου, επιλογ Χρσα Προκοπκη, Κδρος 2000.
Αφιρωµα στον Γι ννη Ρτσο, Κδρος 1981.
Βελουδς Γιργος, Προσεγγσεις στο ργο του Γι ννη Ρτσου, Κδρος 1984.
——, Γι ννης Ρτσος. Προβλµατα µελτης του ργου του, Κδρος 1982.
Γι ννης Ρτσος. Μελτες για το ργο του, ∆ιογνης 1975.
∆ιαλησµς Στφανος, Εισαγωγ στην ποηση του Γι ννη Ρτσου, Επικαιρτητα
1984.
Ελτροχος [Πτρας], τχ. 4-5, 1995.
Καρβλης Τκης, «Ρωµιοσνη», Η νετερη ποηση. Θεωρα και πρ ξη, Κδικας
1983, σ. 127-133.
Νικολουδκη-Σουρ Ελπιν κη, «Γ. Ρ τσου: Ρωµιοσνη. Η αφηγηµατικ σνταξη, τα
στερε σµβολα και ο ποιητικς νεωτερισµς ενς σγχρονου πους», Φιλολογικ, τχ. 31-32, 1990, σ. 6-11.
Ο ποιητς Γι ννης Ρτσος. Τρεις οµιλες, Π.Ε.Φ., χ.χ.
Πιερ Ζερρ, Γι ννης Ρτσος. Η µακρι πορεα ενς ποιητ, µτφρ. Ελ. Γαρ δη,
Κδρος 1978.
Πρεβελκης Παντελς, Ο ποιητς Γι ννης Ρτσος, Κδρος 1981.
Ρ τσος Γιννης, Επιτοµ, φιλολογικ επιµλεια Γιργος Βελουδς, Κδρος 1977.
Ρ τσος Γιννης, «Σαν εισαγωγ στις Μαρτυρες», Μελετµατα, Κδρος 1974, σ. 100.
http://www.snhel.gr/apagelia.html
http://www.mpa.gr/specials/ritsos
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¶∏°∏
Γιννης Ρ τσος (1909-1990), «Αρχα ο θατρο», Μαρτυρες Α’ (1963). Ανθολογα
Γι ννη Ρτσου, επιλογ Χρσα Προκοπκη, Κδρος 2000, σ. 159. Ρωµιοσνη, ΙΙ,
(1966), Κδρος 198331, σ. 9-11.

¡ π∫√™ ∫ ∞µµ∞¢π∞™
Kuro Siwo
™∆√Ã√™
Να γνωρ σουν οι µαθητς να αντιπροσωπευτικ θαλασσιν πο ηµα του Ν. Καββαδ α.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η σκληρ ζω των ναυτικν
Η νοσταλγα των αγαπηµνων τους προσπων
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η µελοπο ηση πολλν ποιηµτων του Καββαδ α χει καταστσει αρκετ γνωστ
και δηµοφιλ την πο ησ του. Τα µουσικ αυτ ακοσµατα ε ναι – µπορον εκολα να γ νουν– οικε α στους µαθητς. Cτσι ο καθηγητς µπορε να συνδυσει εκολα τη διδασκαλ α του ποιµατος µε τους χους του τραγουδιο, ερθισµα που κατ
καννα ενθουσιζει τους µαθητς. Η µορφ του ποιµατος ε ναι παραδοσιακ
(στροφ, µτρο, οµοιοκαταληξ α), καθς ο ποιητς επηρεστηκε σε µικρ βαθµ
(στη διπλαση κυρ ως των εικνων του) απ τους σγχρονος του µορφικος πειραµατισµος, και αποδ δει µε λυρικος, συµβολικος αλλ και ρεαλιστικος τνους
τα καθηµεριν βιµατα και την ψυχικ του διθεση. Στην προσπθει µας να προσεγγ σουµε το πο ηµα θα πρπει να αξιοποισουµε το λεξιλγιο µε τους ναυτικος
ρους που χρησιµοποιε συχν ο ποιητς, προκειµνου να αναπαραγγει πιστ την
ατµσφαιρα και τις συνθειες του εργασιακο του χρου. Το πο ηµα δεν παρουσιζει σηµαντικς νοηµατικς δυσκολ ες, αναφρεται στην καθηµεριν ζω του
ναυτικο, η ζω του οπο ου συχν επηρεζεται απ τις κλιµατολογικς αλλαγς και
τις καιρικς συνθκες. Πολλς φορς υποφρει απ εσωτερικ µοναξι εξαιτ ας της
λλειψης των αγαπηµνων του προσπων, την οπο α προσπαθε να αναπληρσει
ε τε µε την (εξιδανικευµνη) µνµη τους ε τε µε τη φιλικ συντροφι των ζων που
εκτρφει (εδ ο παπαγλος, που του ψφησε,  οι γτες, στο οµνυµο πο ηµα «Οι
γτες των ναυτικν»).
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¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κστας Ουρνης, «Συλλογιµαι τους ναυτικος», Αποχρ(σεις, Βιβλιοπωλε ον της
Εστ ας χ.χ., σ. 88-89.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Ακοστε στην τξη µελοποιηµνα ποιµατα του Καββαδ α απ το CD Ο Σταυρς
του Ντου (1979), σε µουσικ Θνου Μικροτσικου. Ενδιαφρον τηλεοπτικ υλικ
για τον ποιητ µπορε τε να αντλσετε απ το αφιρωµα που προβλθηκε στην ΕΤ1
το ∆εκµβριο του 2003.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αρχοντκης Γ., «Ν. Καββαδ α: Ποσι», Προτ σεις διδασκαλας φιλολογικ(ν µαθηµ των, Σµ λη 1986.
∆ιαβ ζω, τχ. 437, 2003 [αφιρωµα].
Επτ κεµενα για τον Νκο Καββαδα, Πολτυπο 1982.
Καλοκρης ∆ηµτρης, «Εισαγωγ» στο Ν. Καββαδας. Χρυσσκονη στα γνια του
Μαγγελ νου, Ο ανθολγος Ερµς 1995, σ. 10-68.
¶∏°∏
Ν κος Καββαδ ας (1910-1975), «Kuro Siwo», Ποσι (1947), Κδρος 198310, σ. 11.

º ƒ∞¡∆™ ∫ ∞º∫∞
Ποσειδνας
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να µικρ δε γµα απ το σπουδα ο λογοτεχνικ ργο του
Κφκα. Να εντοπ σουν βασικ γνωρ σµατα του µοντρνου διηγµατος, πως τις
ννοιες του λογοτεχνικο µθου και της ειρωνε ας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Ο ρλος του Ποσειδνα στην ελληνικ µυθολογα και η καφκικ εκδοχ του
Ειρωνικ λειτουργα του λογοτεχνικο ρωα
Αλλοτρωση
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Cχει σηµασ α οι µαθητς να αντιληφθον το µοντρνο χαρακτρα του καφκικο
διηγµατος µσα απ στοιχε α τσο της µορφς σο και του περιεχοµνου του. Η
προσοχ του καθηγητ καλ θα ταν αρχικ να εστιαστε στην κατανηση του
περιεχοµνου, εν στη συνχεια µπορε να επεκταθε στον αφηγηµατικ και ιδεο[133]
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λογικ προσδιορισµ του διηγµατος. Ο καφκικς Ποσειδνας χει κοιν στοιχε α
αλλ και σηµαντικς διαφορς απ τον αρχαιοελληνικ θε. Μσα απ τη σγκριση των δο µορφν, οι µαθητς θα σχηµατ σουν µια πρτη εντπωση για τη χρση
του λογοτεχνικο µθου στη µοντρνα λογοτεχν α. Η εντπωσ τους αυτ µπορε
να προεκταθε µε ειδικ αναφορ στα αφηγηµατικ µσα που χρησιµοποιε ο συγγραφας, για να προσδσει ξεχωριστ χαρακτρα στο λογοτεχνικ του ρωα: αντιθσεις, (πραγµατικς  πλαστς) εσωτερικς συγκροσεις, ειρωνε α κ.. Ο Ποσειδνας εµφαν ζεται εδ να χει υπαλληλικ νοοτροπ α (σαν νας µεγαλοδιευθυντς
της εποχς µας σε διαρκ ανταγωνισµ µε την υπρτερη εξουσ α του ∆ α) και να
αντιµετωπ ζει πλαστς εσωτερικς συγκροσεις (παντεππτης και διαµαρτυρµενος) και λλα υπαρκτ (ελεθερος χρνος)  φαντασιακ προβλµατα, τα οπο α
βασικ εκπηγζουν απ το βαθ συνα σθηµα του ανικανοπο ητου και απ τη δετερη θση του στη διαχε ριση της εξουσ ας. Αν και αδιαµφισβτητος ηγτης στην
περιοχ ευθνης του, λειτουργε εντλει ως δσµιος των επιλογν και των συµβατικν του υποχρεσεων, µε αποτλεσµα πολλς φορς να νιθει εκτεθειµνος απναντι στον υπρτερο µηχανισµ εξουσ ας. Ακολουθντας αυτος τους συλλογισµος οι µαθητς διεισδουν στο βασικ ιδεολογικ πυρνα του καφκικο ργου
και ανλογα µε τις διαθσεις τους µπορον να αρκεστον  να προχωρσουν
περισστερο στο γοητευτικ καφκικ σµπαν.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Κ.Γ. Καρυωτκης, «Στροφς, 10», Νηπενθ (1921). Ποιµατα και πεζ , Ερµς 1972,
σ. 35.
Μπροτζινος γφτος –τρ λαλα!–
τρελ πηδ ει κει πρα,
χαροµενος που εδολευε
το µπροτζον οληµρα
και που ’χει τη γυνακα του
χτµα του και βασλειο
Μπροτζινος γφτος –τρ λαλα!–
δνει κλοτσ στον λιο.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Συγκρ νετε τον τρπο που αντιµετωπ ζει τη ζω και την εργασ α του ο γφτος στο
πο ηµα του Καρυωτκη µε τη στση του Ποσειδνα στο διγηµα του Κφκα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 50, 1982 [αφιρωµα].
Μυγδλης Λµπρος, Ελληνικ Βιβλιογραφα Φραντς Κ φκα, Θεσσαλον κη, ∆ιαγνιος 1979.
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www.Kafka.org
www.pitt.edu/~Kafka/links.html
¶∏°∏
Φραντς Κφκα, «Ποσειδνας», Η σιωπ των σειρνων, µτφρ. Γιργος Κνστας,
Ζαχαρπουλος 1989, σ. 13-14.

° πøƒ°√™ £ ∂√∆√∫∞™
Η διαδ&λωση
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να δε γµα γραφς ενς απ τους βασικος εκπροσπους της γενις του ’30. Να προβληµατιστον για ζητµατα που αφορον τη νεολα α και τις αντιδρσεις της.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞

Οι πολιτικς και ιδεολογικς συγκρο σεις του µεσοπολµου
H ιδεολογικ οπτικ του συγγραφα
H σ νθεση και η νταση της διαδλωσης
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Με µια αφγηση που χαρακτηρ ζεται απ γοργ, σχεδν ασθµα νοντα ρυθµ, στο
απσπασµα αυτ ο συγγραφας παρουσιζει µια δραµατικ πτυχ της κρ σιµης
πολιτικς κατστασης, που ε χε δηµιουργηθε στην Αθνα πειτα απ να στρατιωτικ πραξικπηµα. Ο Θεοτοκς χρησιµοποιε τριτοπρσωπη αφγηση, εν µοιρζει
ρλους σε πολλος πρωταγωνιστς: στους τρεις γιους του καθηγητ της Νοµικς
Θεφιλου Νοταρ, Νικηφρο, Αλξη και Λ νο, στο Μανλη Σκυριαν, στο ∆αµιαν
Φραντζ, στο ∆ηµτρη Μαθιπουλο (λοι φοιτητς της Νοµικς, εκτς απ το Λ νο
που ε ναι ακµα µαθητς), τον αριβ στα πολιτικ Παλο Σκιν, την πιστη γυνα κα
του Vλγα, το διανοοµενο Λµπρο Χρηστ δη, και τη Μρφω, το µοναδικ κορ τσι
του µυθιστορµατος, που δε σπουδζει, αλλ σκφτεται τον ρωτα και το γµο.
Στο απσπασµα συναντµε ορισµνα απ τα βασικ πρσωπα του ργου: τους
φοιτητς της Νοµικς Σχολς και το µαθητ Λ νο, το µικρτερο γιο του καθηγητ
Νοταρ. Εκε ο αναγνστης παρακολουθε κυρ ως τις κινσεις και τις αντιδρσεις
του Μανλη Σκυριανο, του σοβαρο και µετριοπαθος δηµοκρτη, ο οπο ος ε ναι
και Πρεδρος του φοιτητικο συλλγου Αργ(. Ο Θεοτοκς, ο οπο ος υπρξε επ σης γραµµατας του συλλγου της Νοµικς Φοιτητικ συντροφι , σκοπεει να δε -
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ξει τα βασικ στοιχε α της εποχς του, πως εκε νος τα ζησε και πως εκε νος τα
ερµηνεει. Παρ την πρθεσ του για ρεαλιστικ και αντικειµενικ απδοση της
πραγµατικτητας, ο συγγραφας επιλγει εικνες  επινοε γεγοντα που υπηρετον την ιδεολογικ του οπτικ. Μσα απ τις σκψεις του Φραντζ  τα σχλια
του παντεππτη αφηγητ η νετητα παρουσιζεται ορµητικ και απερ σκεπτη,
βγα νει στους δρµους διαδηλνοντας και δεν κατανοε ακριβς τον κ νδυνο που
διατρχει: «δεν ξεραν ββαια τι ακριβς συνβαινε ολγυρ τους µτε τι ακριβς
ζητοσαν». Με διαφορετικ τρπο παρουσιζεται η πορε α των συνειδητοποιηµνων οπαδν του κοµµουνιστικο κµµατος. Στην νταση, τις φωνς, την ανµελη
αναρχ α της νεανικς πορε ας αντιπαρατ θεται η «σφιχτοδεµνη» οργνωση των
αποφασισµνων για τη σγκρουση διαδηλωτν. Οι νοι της πρτης κατηγορ ας
τραγουδον τον εθνικ µνο, εν οι κοµµουνιστς το τραγοδι της ∆ιεθνος
«Ξυπντε απκληροι του κσµου…». Οι δο οµδες τελικ εννονται και προχωρον µαζ ως το τραγικ τλος αυτς της λαϊκς εξγερσης. Παρ τις τολµηρς για
την εποχ περιγραφς της διαδλωσης και τις εικνες του µεγλου πλθους που
κατακλζει τους δρµους, ο Θεοτοκς δεν πα ρνει θση υπρ των διαδηλωτν 
υπρ των πραξικοπηµατιν. Ωστσο, η αφορµ για αιµατηρ κατληξη της πορε ας δ νεται απ το ∆αµιαν Φραντζ, ο οπο ος ντουφεκ ζει το νο αξιωµατικ, για
«να προκαλσει το ανεπανρθωτο […] προτο προφτσει κανε ς και πτοηθε ». Ο
θνατος του Λ νου Νοταρ, αλλ και λη η περιγραφ της δραµατικς σγκρουσης,
µπορε να µαρτυρον µµεσα την πολιτικ στση του Θεοτοκ. Στοχεουν επ σης να
αναδε ξουν µσα απ τα πρσωπα και τους χαρακτρες του µυθιστορµατος και
την ιδεολογικ ατµσφαιρα της εποχς του.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Μλπω Αξιτη, Εικοστς αι(νας, απσπασµα στα Κ.Ν.Λ. της Β’ Γυµνασ ου.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Συγκρ νετε τις δο διαδηλσεις στις οπο ες αναφρονται ο Θεοτοκς και η Αξιτη. Παρατηρστε ειδικτερα την οπτικ γων α, απ την οπο α ο κθε συγγραφας
εκθτει τα γεγοντα.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
Αργης Γιργος, Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τµ. 4, Σοκλης 1996, σ. 8-81.
∆ιαβ ζω, τχ. 137, 1986 [αφιρωµα].

Καστρινκη Αγγλα, Οι περιπτειες της νετητας: Η αντθεση των γενε(ν στην
ελληνικ πεζογραφα (1890-1945), Καστανιτης 1995.
Κοκκινκη Ννα, Η ανσυχη αναζτηση και η δικαιοσνη. Ξαναδιαβ ζοντας
Γι(ργο Θεοτοκ , ∆µος 1996.
Να Εστα, τχ. 1114, 1973.
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¶∏°∏
Γιργος Θεοτοκς (1905-1966), Αργ( (1933), τµ. 1, Βιβλιοπωλε ον της Εστ ας
200017, σ. 291-297.

ª. ∫ ∞ƒ∞°∞∆™∏™
8νας Ρσος συνταγµατ ρχης στη Λ ρισα
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς να δε γµα γραφς του Μ. Καραγτση, ενς απ τους βασικος εκπροσπους της γενις του ’30. Να εξοικειωθον µε το κοσµοπολ τικο στοιχε ο
και το ε δος του ρεαλιστικο µυθιστορµατος που καλλιεργε ο συγγραφας.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η µεταβολ της τ χης ενς ανθρπου
Η λειτουργα της δηµσιας διοκησης την εποχ του µεσοπολµου
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Ο Συνταγµατ ρχης Λι πκιν του Καραγτση (1933) ε ναι να απ τα σηµαντικτερα µυθιστορµατα της γενις του ’30. Ο συγγραφας συνδυζει να µλλον ακρα ο
ρεαλισµ µε µια κοσµοπολ τικη διθεση. Ο ρωας του µυθιστορµατος θα µποροσε κλλιστα να ενταχθε στις µορφς του ελληνικο νατουραλισµο, αφο η βαθµια α του κατπτωση, ο αλκοολισµς και η ανεξλεγκτη εκδλωση των ενστ κτων του
παραπµπουν στην παρδοση της σχολς του Εµ λ Ζολ. Στο απσπασµα δε φα νεται ακµα αυτ η κατπτωση, αφο βρισκµαστε στην αρχ του βιβλ ου. Τα
αλλοτιν µεγαλε α του Λιπκιν χουν παρλθει ανεπιστρεπτ , και ο διορισµς του
στη θση του Επισττη του Σταθµο Επιβητρων Pππων της Γεωργικς Σχολς
Λαρ σης γ νεται η αφορµ για να νο ξεκ νηµα µε γνωστη προοπτικ. Στο κεφλαιο αυτ προβλλει περισστερο το κοσµοπολ τικο στοιχε ο, οι µετακινσεις οµδων  µεµονωµνων ατµων µσα σε µια ταραγµνη περ οδο, η κατσταση του
ελληνικο δηµοσ ου και η πληροφρηση του αναγνστη για την εξωτερικ εµφνιση και το παρελθν του Λιπκιν.
Σχετικ µε την αφηγηµατικ µθοδο που ακολουθε ο Καραγτσης στο µυθιστρηµα αυτ µας πληροφορε ο Μριο Β ττι: «Αν περσουµε τρα σε πιο τεχνικς
λεπτοµρειες της αφηγηµατικς µεθδου που εφαρµζει ο Καραγτσης, θα δοµε τι
λη η δοµ ε ναι στερεωµνη στην αυθρµητη παρακολοθηση της ζως του Λιπκιν,
στη σειρ διαδοχς των επεισοδ ων δ χως πρωθστερα. Vταν θλει να αναδροµσει
στα περασµνα του Λιπκιν, δεν κνει παρεκβσεις, αλλ απλς βζει τον διο το
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Λιπκιν να τα αφηγε ται, µε µια τεχνικ που θυµ ζει περισστερο θατρο παρ µυθιστρηµα. Ο Καραγτσης, λοιπν, εξιστορε τα γεγοντα σε µια παρατακτικ τξη
κρατντας για κριτριο την απ κοντ παρακολοθηση του πρωταγωνιστ». Κατ
την επεξεργασ α του κειµνου πρπει να αναδειχτε το ενδιαφρον του συγγραφα για
την περιγραφ και το διλογο, πως επ σης και η χρση των γαλλικν εκφρσεων ως
στοιχε ο του κοσµοπολ τικου χαρακτρα του βιβλ ου.
¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√
Γρηγριος Ξενπουλος, «Ο τπος και η ουσ α» στα Κ.Ν.Λ. της Γ’ Γυµνασ ου.
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. «Ο Τριανταφυλλ δης µε πγε…να καλ µισθ». Τι δε χνει η φρση αυτ σχετι-

κ µε την οργνωση της δηµσιας διο κησης στην Ελλδα του µεσοπολµου;
2. Στο διλογο του Λιπκιν µε τον κ. ∆ιευθυντ παρατηροµε τι ο συγγραφας

τοποθετε πολ συχν τρεις τελε ες στο τλος της οµιλ ας του πρτου. Γιατ το
κνει αυτ; Ποιες αφηγηµατικς ανγκες εξυπηρετε αυτ η χρση των σηµε ων
στ ξης;
3. Με ποιον τρπο γ νεται η αναδροµ στο παρελθν, προκειµνου να ενηµερωθε
ο αναγνστης σχετικ µε την προηγοµενη ζω του Λιπκιν;
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 258, 1991 [αφιρωµα].
Καραντνης Αντρας, Πεζογρ φοι και πεζογραφµατα της γενι ς του τρι ντα,
Φξης 1962.
Να Εστα, τχ. 1729, Χριστογεννα 2000.
¶∏°∏
Μ. Καραγτσης (1908-1960), Ο συνταγµατ ρχης Λι πκιν (1933), Βιβλιοπωλε ον
της Εστ ας 199917, σ. 18-23.

∫ √™ª∞™ ¶ √§π∆∏™
Η γνωριµ!α µε τη Μ(νικα
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς το σηµαντικτερο «µυθιστρηµα της εφηβε ας» της νεοελληνικς λογοτεχν ας. Να απολασουν την αισθαντικ γραφ του Κ. Πολ τη, µσα
απ οικε α τους θµατα: το παιχν δι των αγοριν και τη γνωριµ α τους µε να κορ τσι.
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£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η ανεµελι και η απερισκεψα του εφηβικο παιχνιδιο
Η απαγορευµνη εσοδος των παιδιν στον κπο του πρξενου ως νδειξη
ανδρισµο
Η γνωριµα µε τη Μνικα
Οι διαφορετικο κσµοι των παιδιν (φ λο, εθντητα, κοινωνικ τξη, χαρακτρες)
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η Eroica ε ναι το τρ το και αρτιτερο µυθιστρηµα του Κοσµ Πολ τη. ∆ιαβστηκε
και αγαπθηκε πολ, κυρ ως επειδ βασ ζεται στη ροµαντικ νοσταλγικ αναπληση της ξγνοιαστης νιτης απ την πλευρ του µπειρου και ριµου πλον αφηγητ. Η νιτη αυτ δεν χει συγκεκριµνο ιστορικ προσδιορισµ\ διακατχεται
απ µια ιδεαλιστικ αντ ληψη της φιλ ας, του ρωτα, του ηρωισµο, αλλ και απ
να µµονο συνα σθηµα τραγικτητας, εξαιτ ας της στενς συνπαρξης των νεανικν ιδανικν και των ερωτικν σκιρτηµτων µε το θνατο. Η πολ κατατοπιστικ
εισαγωγ του Πτερ Μκριτζ αποτελε ιδανικ βοθηµα για τη µελτη του µυθιστορµατος, ιδια τερα σε περ πτωση που επιλξουµε να διαβσουν οι µαθητς µας
ολκληρο το βιβλ ο στη διρκεια της σχολικς χρονις. Εκτς απ την αναλυτικ
µελτη της αφηγηµατικς οργνωσης, των θεµτων και των συµβλων του µυθιστορµατος, ο Μκριτζ ανακαλπτει την ειρωνικ οπτικ της αφγησης, την οπο α
στερα απ ε κοσι χρνια γρφει ο Παρασκευς, µλος κι αυτς της εφηβικς
συντροφις στο χρνο που διαδραµατ ζεται η ιστορ α, εν στο χρνο της αφγησης ε ναι ο µεσλικας παντογνστης αφηγητς. Απ την εισαγωγ αυτ καταγρφουµε να απσπασµα σχετικ µε το χαρακτρα και τον αφηγηµατικ ρλο των
προσπων της ιστορ ας: «∆εν µποροµε να ισχυριστοµε τι η Eroica ε ναι να µυθιστρηµα που περιχει ζωντανος ανθρπινους τπους. Ο Πολ της δ νει ελχιστες
ενδε ξεις για την εµφνιση και το χαρακτρα των προσπων του. Οτε µας οδηγε
στα ενδµυχα της ψυχολογ ας τους. Η Eroica δεν ε ναι ψυχολογικ µυθιστρηµα,
οτε παρουσιζει µια ορισµνη ηθικ στση\ ε ναι µυθιστρηµα αισθηµτων.
Ε ναι αξιοσηµε ωτο τι οι φηβοι στην Eroica χουν ορισµνα χαρακτηριστικ
των παιδιν, κι λλα που βρ σκονται συνθως µνο στους µεγλους. Συχν οι κουβντες τους για τον ηρωισµ, την οµορφι  λλα ιδανικ ηχον µλλον ψετικα,
επειδ ανκουν περισστερο στους µεγλους παρ στα παιδι. Αυτ οφε λεται στο
τι ο αφηγητς µερικς φορς περιγρφει τα γεγοντα πως τα βλεπε ταν ταν
φηβος, εν λλοτε τα περιγρφει απ την οπτικ γων α του ριµου ντρα. Ποιος
ε ναι ο πρωταγωνιστς της Eroica; Ο Λοfζος; Ο Αλκος; Y και οι δυο; Παρλο που
ο Λοfζος πα ζει πρωταρχικ ρλο στο πρτο µισ του βιβλ ου, παραµερ ζεται σιγ
σιγ µπροστ στον Αλκο. Το βιβλ ο τελεινει µε το θνατο του Αλκου, χι µε την
εξαφνιση του Λοfζου. Τον Αλκο τον βλπουµε περισστερο απ µσα\ παρακο-
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λουθοµε τις σκψεις του και τα αισθµατ του, και τον βλπουµε στο οικογενειακ του περιβλλον, εν ο Λοfζος παρουσιζεται µλλον εξωτερικ, κι ας υπρχουν µερικ αποσπσµατα ορισµνων διαλογισµν του. […] Η Μνικα παρουσιζεται απ τον αφηγητ ακµα πιο επιφανειακ. Επειδ τη βλπουµε µνο µσα
απ τα µτια του Παρασκευ, που την ερωτεεται, περιβλλεται απ µια ονειρικµυθικ αχλ που δε µας επιτρπει να τη δοµε σαν αληθιν ανθρπινη µορφ.
Φα νεται στην αρχ µικρ και δειλ, αλλ και κπως αγορ στικη. […] Vσο για το
χαρακτρα της, ονειρεεται πολ, αγαπει τα παραµθια, και, πως κι ο Λοfζος,
αισθνεται τον εαυτ της παντο ξνο. Η Μνικα, ειδικ, χει κποια χαρακτηριστικ του µικρο κοριτσιο και λλα της ριµης γυνα κας ταυτχρονα».
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Μιµ κα Κρανκη, Contre-temps (1947), Κδρος 1975, σ. 64-74.
2. Μαργαρ τα Λυµπερκη, Τα ψ θινα καπλα, Κδρος 198519, σ. 164-176.
3. Ν κος-Αλξης Ασλνογλου, «Το βρδυ», Ποιµατα για να καλοκαρι (1963). Ο
δσκολος θ νατος, Νεφλη 1985, σ. 94.
Τι ταν αυτ η ξαφνικ ευτυχα
Αν βαν φ(τα στις βερ ντες κι η ψυχ µου
ανµιζε στα ολ νοιχτα παρ θυρα
µ’ να προχ(ρηµα της νοιξης
δειλ µες στο αθατο καλοκαρι.
Ττε κατ λαβα τη νιτη µου ν’ ανογει
σαν τα λουλοδια και τους στχους να καρπζει
κποι και ποιµατα ποτιστικ πληµµρα
χι καρδι µου τση ευτυχα
™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
1. Ποιες αφηγηµατικς τεχνικς χρησιµοποιε ο συγγραφας στο απσπασµα;
Εντοπ στε να χαρακτηριστικ παρδειγµα απ την καθεµι.
2. Σε ποια σηµε α του κειµνου διακρ νετε την «παιδιτικη αστοχασι»; Ποιες
ενργειες των παιδιν σς φα νονται πιο απερ σκεπτες και γιατ ;
3. ∆ιαβστε την Eroica και προσπαθστε να αποδσετε την υπθεση του µυθιστορµατος µε την οπτικ γων α ενς λλου προσπου, που εσε ς θα επιλξετε ως
αφηγητ.
4. Συγκρ νετε τη νεανικ ψυχολογ α των ηρων του Κ. Πολ τη µε τον οµιλητ στο
πο ηµα του Ασλνογλου.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
∆ιαβ ζω, τχ. 116, 1985 [αφιρωµα].
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Αναγνωστκη Νρα, Η µεσοπολεµικ πεζογραφα, τµ. 7, Σοκλης 1993, σ. 252-337.
Καραντνης Ανδρας, Πεζογρ φοι και πεζογραφµατα της γενι ς του ’30, Παπαδµας 1977, σ. 157-190.
Παναγιωτπουλος Ι.Μ., Τα πρσωπα και τα κεµενα, τµ. 2, 1943, σ. 195-209.
Σαχ νης Απστολος, Η σγχρονη πεζογραφα µας, 1951, σ. 25-31.
Β ττι Μριο, Η γενι του ’30, Ερµς 1977, σ. 334-342.
¶∏°∏
Κοσµς Πολ της (1887-1974), Eroica (1938), επιµλεια Π. Μκριτζ, Βιβλιοπωλε ον
της Εστ ας 1997, σ. 5-11.

ª ∂§¶ø ∞ •πø∆∏
Η ψυχ& του νησιο
™∆√Ã√π
Να γνωρ σουν οι µαθητς τη µοντρνα λογοτεχνικ γραφ της Αξιτη και να αντιληφθον τη στεν σχση που συνδεε τους ανθρπους της παλιτερης εποχς µε
τον τπο τους.
£∂ª∞∆π∫∞ ∫∂¡∆ƒ∞
Η µεταβατικ περοδος της Μυκνου, απ την παλι στη «µοντρνα» εποχ
Τουριστικ αξιοποηση του τπου και κοινωνικο µετασχηµατισµο
Η αγπη των ντπιων για τον τπο και η προσκλλησ τους σε παλιτερες
µορφς ζως
∂¡¢∂π∫∆π∫∏ ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏
Η διγηση Το Σπτι µου ε ναι το τταρτο και σηµαντικτερο πεζογρφηµα της Μλπως Αξιτη. Vπως σηµεινει η συγγραφας, ε ναι «γραµµνο αναγκαστικ ξω απ’
την Ελλδα, στηρ ζεται σε προσωπικ βιµατα» και αποτελε µια συµβολικ προσπθεια ανασνδεσης της αφηγτριας Κδµως (λογοτεχνικς περσνας /προσωπε ου της Αξιτη, που πρωταγωνιστε και στην τελευτα α οµνυµη νουβλα της) µε
τη γενθλια γη. Η Αξιτη ρχισε να γρφει αυτ το βιβλ ο το 1958, ταν ταν πολιτικ εξριστη στο ανατολικ Βερολ νο, ολοκλρωσε τη συγγραφ του µε την επνοδ της στην Ελλδα, και το 1965, πειτα απ αποσπασµατικς προδηµοσιεσεις
στο περιοδικ Επιθε(ρηση Τχνης, το εξδωσε αυτοτελς. Vπως σηµεινουν στην
Εισαγωγ η Μρω ∆οκα και ο Βασ λης Λαµπρπουλος, φιλολογικο επιµελητς
της δετερης κδοσης του κειµνου: «Το Σπτι µου ε ναι ο νστος της εξριστης γρα-
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φς, ο ανυπτακτος νστος της διωκµενης τχνης στην πατρικ της γλσσα».
Vπως σε λο το συγγραφικ της ργο, τσι και στο επιλεγµνο απσπασµα διακρ νουµε το προσωπικ λογοτεχνικ στ γµα και την ιδιτυπη γραφ και στ ξη της
Αξιτη. Η γραφ της επιζητε να αποτυπσει τη µοναδικτητα ενς κσµου που
χνεται, χρησιµοποιντας απ τη µια πολλ στοιχε α προφορικτητας και απ την
λλη µοντερνιστικ αφγηση (κατργηση αφηγηµατικο θµατος, υπρβαση του
συµβατικο χρνου, συµφυρµς των αναµνσεων κ..). Στο απσπασµα οι µαθητς
θα πρπει να εστισουν την προσοχ τους στην κοινωνικ ψυχολογ α των ντπιων
και στη λειτουργ α του «παρλυτου διαλγου» τους. Αξ ζει επ σης να παρακολουθσουν την αφηγηµατικ παρκβαση του Αθηνα ου µηχανικο, του οπο ου τις εσωτερικς σκψεις αποδ δει η συγγραφας µε την τεχνικ του εσωτερικο µονολγου.
¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
1. Γαλτεια Σαρντη, «Το τλος», Να θυµ σαι τη Βλνα (1972), Βιβλιοπωλε ον της

Εστ ας 20022, σ. 143-152.
2. Ν.Α. Ασλνογλου, «Η εξοχικ Λευκδα» στα Κ.Ν.Λ. της Β' Γυµνασ ου.
3. Παναγιτης Κουσαθανς, «Η φωτογραφ α», Η κουνιστ πολυθρνα, Νεφλη
1996, σ. 59-67.
∂ÀƒÀ∆∂ƒ∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. ∆ιαβστε ολκληρη τη διγηση Το Σπτι µου που αναφρεται στη νοσταλγ α του
γενθλιου τπου, σε συνδυασµ µε το επ σης νοσταλγικ διγηµα του Μυκονιτη συγγραφα Π. Κουσαθαν. Παρακολουθστε τι νιθει κθε συγγραφας για
τον τπο του και προσπαθστε να αιτιολογσετε τη συναισθηµατικ τους αντ δραση.
2. Επισκεφθε τε τη Μκονο  τη Σκιθο και γρψτε και εσε ς τις εντυπσεις σας.
Στη Σκιθο προσπαθστε να εντοπ σετε κποια ανµνηση απ τον κσµο του
Αλξανδρου Παπαδιαµντη και, αν τη βρε τε, καταγρψτε την. Στο εγχε ρηµα
αυτ ε χε προβε παλιτερα ο Χριστφορος Μηλινης µε το διγηµ του «Κε νος ο σουραυλς», Καλαµ ς και Αχροντας, Στιγµ 1985, σ. 113-124.
3. Βρε τε παλαιτερες φωτογραφ ες της Μυκνου και συγκρ νετ τες µε τη σηµεριν
εικνα του τουριστικο νησιο. Μπορε τε να χρησιµοποισετε φωτογραφικ λευκµατα πως τα παρακτω: Ανδρα Εµπειρ κου, Φωτοφρ κτης (Μκονος,
1954), Παναγιτη Κουσαθαν, Ενθµιον Μυκνου. Σχλια σε φωτογραφες
1885-1985.
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